
Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 21 
од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 мај 
2021 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО  

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 

1. Во Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-
151/19 од 22 јануари 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 
18/20), во точката 2 алинеите 7 и 8 се менуваат и гласат: 
„- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 4 септември 2030 
година; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 4 септември 2030 година.“ 

2. Измената од точка 1 на ова решение се врши по службена должност поради усогласување 
со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.93/21). 

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го 
доставува ова решение до носителот на решението, Министерството за економија, 
Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на 
Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот 
на електропреносниот систем. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник 
на  Република Северна Македонија“ и веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), постапувајќи по службена должност 
утврди дека рокот во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба во Решението за 
стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-151/19 од 22 јануари 2019 
година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 18/20) треба да се усогласи 
роковите утврдени во Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна 
Македонија“  бр.93/21). 

Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија е носител на Решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител УП1 бр. 08-151/19 од 22 јануари 2019 година, во кое рокот во кој 
електроцентралата треба да биде пуштена во употреба и датумот на престанок на важење на ова 
решение е до 26 декември 2022 година. 

Имајќи го во предвид членот 21 од Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, членот 8 став (1) 
точка 3) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, како 
и Одобрението за градење за Парк на ветерни електрани Еуроинг општина Богданци, ВЕ-1. ВЕ-2, 
ВЕ-3,, ВЕ-4, ВЕ-5, ВЕ-6, ВЕ-7, ВЕ-8, ВЕ-9 и пристапен пат издадено од општина Богданци бр.УП I 
11-39 од 11 август 2020 година, со правосилност од 4 септември 2020 година, Регулаторната 
комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение 
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ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот 
на  приемот. 
 
УП1 бр. 08-151/19                                                          Претседател на Регулаторна комисија  
12 мај 2021 година                                      за енергетика и водни услуги на  
Скопје                                                                                          Република Северна Македонија 
          Марко Бислимоски 
                                                            
       


