
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 7, 
став (1) 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 СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 

1. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со седиште на булевар 
Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар, му се издава решение за стекнување на привремен 
статус на повластен производител за ветерната електроцентрала „Ветерна Електрана ДРЕН 
2”, со планирана моќност од 10 МW и со локација на КП бр.602/8, 602/9 и 588/4 КО Демир 
Капија и КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3  КО Дрен во општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје, со 

седиште на булевар Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-WT-259; 
- назив на електроцентралата: ветерна електроцентрала „Ветерна Електрана ДРЕН 2”; 
- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.602/8, 602/9 и 588/4 КО Демир 

Капија и КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3  КО Дрен во општина Демир Капија; 
- планирана моќност на електроцентралата: 10 MW (две генераторски единици со 

моќност од 3.4 МW и една генераторска единица со моќност од 3,2 МW); 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

33.500.000 kWh; 
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 16.02.2031 година 

(согласно Одобрение за градење на ветерен парк Дрен 2, - прва фаза, изградба на 
темел на столб од ветерници од ветерен парк Дрен 2 од објект од втора категорија, на 
КП бр. 602/8, 602/9 и 588/4 КО Демир Капија и  КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3 КО 
Дрен, од општина Демир Капија со бр. УПi 10-153 од 28 јануари 2021 година, со 
правосилност од 16 февруари 2021 година). 

- датум на престанок на важење на ова решение: 16.02.2031 година.  
3. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија за секоја статусна промена, промена во 
сопственичката структура и промена во формата, називот и седиштето, наведени во ова 
решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени производители коишто користат 
повластена тарифа. 

4. Носителот на ова решение е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија да го достави писменото известување за започнување на 
изградба доставено до надлежниот орган од членот 58 од Законот за градење, градежната 
инспекција и инспекцијата на труд, пред започнувањето на изградбата, согласно член 9 од 
Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа. 

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени производители коишто користат повластена 
тарифа. 

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го 
доставува ова решение до барателот, 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. 
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7. 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 
 

Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН ЕНЕРЖИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
Друштво), со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр. 1-5/2 Скопје – Центар,  согласно Правилникот 
за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: 
Правилник), на 23 април 2021 до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител (во понатамошниот текст: Барање), за ветерната електроцентрала „Ветерна 
Електрана ДРЕН 2“, со планирана моќност од 10 МW (две генераторски единици со моќност од 3.4 
МW и една генераторска единица со моќност од 3,2 МW) и со локација на КП бр.602/8, 602/9 и 588/4 
КО Демир Капија и КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3 КО Дрен во општина Демир Капија, заведено 
под архивски број  УП1 бр. 08-52/21. 

Постапувајќи согласно член 8 став (1) точка 3) од Правилникот, а притоа имајќи го во предвид  
Одобрението за градење на ветерен парк Дрен 2, - прва фаза, изградба на темел на столб од 
ветерници од ветерен парк Дрен 2 од објект од втора категорија, на КП бр. 602/8, 602/9 и 588/4 КО 
Демир Капија и  КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3 КО Дрен, од општина Демир Капија со бр. УПi 
10-153 од 28 јануари 2021 година, со правосилност од 16 февруари 2021 година, Регулаторната 
комисија за енергетика утврди рокот во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба 
да биде 16 февруари 2031 година. 

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното Барање и документите на 
Друштвото согласно член 3 од Правилникот се комплетни и немаат недостатоци. 

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во 
предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната 
комисија за енергетика на 12 мај 2021 година, одржа седница без подготвителна седница на 
којашто врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика и член 7, став (1) од Правилникот 
донесе решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за ветерната 
електроцентрала „Ветерна Електрана ДРЕН 2, со планирана моќност од 10 МW и со локација на 
КП бр.602/8, 602/9 и 588/4 КО Демир Капија и КП бр.37/4, 37/5, 37/6, 71/2 и 313/3 КО Дрен во 
општина Демир Капија, на Друштвото. 

 
Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот 
на  приемот. 
 
 
УП1 бр. 08-52/21                                                                             
12 мај 2021 година     
Скопје                                                                                                 
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