
 

 

 

 

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 30 
став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 август 2021 година, донесе 

 
 
 

ОДЛУКА  
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
 
 

1. СЕ ОТПОЧНУВА постапка за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија издадена со Одлука за утврдување на содржината 
на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО 
М ДОО Илинден („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/10) на Друштвото за 
внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден за фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО М”. 
 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА носителот на лиценцата Друштвото за внатрешна и надворешна трговија 
ПЕТРО М ДОО Илинден, во рок од 15 дена од денот на прием на оваа одлука да достави 
до Регулаторната комисија за енергетика доказ за правото на сопственост односно правото 
на користење на недвижниот имот, односно на земјиштето на кое е поставена 
фотонапонската електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М” како и доказ за правото на владение на 
самата фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-М”. 
 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на 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 
дојде до сознанија дека Друштво за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден 
нема повеќе право на сопственост, односно право на користење на недвижниот имот, односно на 
земјиштето на кое е поставена фотонапонска електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М” на КП бр.1528/1 
КО Илинден, за што одлучи да изврши вонредна контрола. 

Врз основа на Известување за контрола и барање за податоци и документи УП1 бр.07-10 од 
7 јули 2021 година на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на 8 јуни 2021 година во 14:00 часот, на локацијата на фотонапонската 
електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М”, согласно член 30-а став (5) од Правилникот за лиценци 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) изврши 
вонредна контрола по службена должност. На контролата, покрај другото, се утврди дека  
земјиштето на кое е поставена настрешницата и фотонапонската електроцентрала е не е повеќе 
во владение на Друштвото, а фотонапонската електроцентрала е попишана за продажба со 
сериски број на знак 000102 од извршител Моника Муча од Скопје, со што се забранува отуѓување, 
оптоварување или било какво располагање со фотонапонската електроцентрала.  



 

 

 

 

На барање на Регулаторната комисија за енергетика, правното лице на кое земјиштето е 
продадено и предадено во владение во постапка за извршување И.бр.3024/2020 на Извршител 
Моника Муча од Скопје, на 8 јули 2021 година, преку електронска пошта, достави до Регулаторната 
комисија за енергетика: 

- Записник за втора продажба на недвижност со усно јавно наддавање, дворно место и 
земјиште под зграда на КП 1528/1 КО Илинден, запишана во ИЛ 3492, И.бр.3024/2020 од 
16 април 2021 година на Извршител Моника Муча од Скопје, 

- Заклучок за извршена продажба на недвижност, дворно место и земјиште под зграда на КП 
1528/1 КО Илинден, запишана во ИЛ 3492, И.бр.3024/2020 од 23 април 2021 година на 
Извршител Моника Муча од Скопје, 

- Заклучок за предавање на недвижност во владение, дворно место и земјиште под зграда 
на КП 1528/1 КО Илинден, запишана во ИЛ 3492, И.бр.3024/2020 од 26 април 2021 година 
на Извршител Моника Муча од Скопје. 

 

По извршената вонредна контрола и добиените докази, Регулаторната комисија за 
енергетика утврди дека Друштвото нема повеќе право на сопственост, односно право на користење 
на недвижниот имот, односно на земјиштето на кое е поставена фотонапонска електроцентрала 
ФЕЦ ”ПЕТРО-М” на КП бр.1528/1 КО Илинден запишано во ИЛ 3492 и нема повеќе владение на 
самата фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-М”.  Земјиштето е продадено и предадено во 
владение на друго правно лице во постапка за извршување И.бр.3024/2020 на Извршител Моника 
Муча од Скопје, а фотонапонската електроцентрала е предмет на извршување во истата постапка, 
попишана за продажба со сериски број на знак 000102 од извршител Моника Муча од Скопје, со 
што се забранува отуѓување, оптоварување или било какво располагање со фотонапонската 
електроцентрала. 

Со губењето на правото на сопственост односно правото на користење на земјиштето на кое 
е поставена фотонапонската електроцентрала како и правото на владение на самата 
фотонапонска електроцентрала, Друштвото престанало да ги исполнува условите за вршење на 
енергетската дејност за која е издадена лиценцата од член 50 став (1) точка 5) од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.96/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21). 

Согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за 
лиценци, како и обврските дефинирани со лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика, со 
писмено известување УП1 бр.07-10 од 26 јули 2021 година, го извести Друштвото за сознанијата и 
го задолжи во рок од 7 (седум) дена од приемот на известувањето да се произнесе во врска со 
настанатите промени како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата.  

На 29 јули 2021 година известувањето беше пратено по пошта со повратница/извештај за 
врачување /исплата/книжење RB 188900375, која се врати со назнака - преселен. На 5 август 2021 
година известувањето беше повторно пратено на официјалната електронска пошта на Друштвото 
како и на електронската пошта која Друштвото ја има дадено за комуникација со Регулаторната 
комисија за енергетика petromks@petrom.com.mk и info@petrom.com.mk.  

Во предвидениот рок од 7 дена од приемот на известувањето Друштвото не се произнесе во 
врска со настанатите промени како причина за отпочнување на постапка за одземање на 
лиценцата. 

Со оглед на тоа што Друштвото не се произнесе во врска со губењето на правото на 
сопственост односно правото на користење на земјиштето на кое е поставена фотонапонската 
електроцентрала како и на правото на владение на самата фотонапонска електроцентрала, а кои 



 

 

 

 

се основа за издавање на лиценцата, исполнети се условите од член 50 став (3) од Законот за 
енергетика* и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци и поради тоа Регулаторната комисија за 
енергетика одлучи да отпочне постапка за одземање на лиценцата за производство на електрична 
енергија на Друштвото. 

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 50 став (4) од Законот за енергетика и 
член 30 став (4) од Правилникот за лиценци го задолжува Друштвото во рок од 15 дена, од приемот 
на оваа одлука, да преземе мерки и активности за обезбедување на правото на сопственост 
односно правото на користење на недвижниот имот, односно на земјиштето на кое е поставена 
фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО М” како и владение на самата фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-М” и да достави до Регулаторната комисија за енергетика доказ за 
правото на сопственост односно правото на користење на недвижниот имот, односно на 
земјиштето на кое е поставена фотонапонската електроцентрала ФЕЦ ”ПЕТРО-М” како и доказ за 
правото на владение на самата фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПЕТРО-М”. 

Ако Друштвото не постапи по задолжувањето и не ги исполни обврските во оставениот рок, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука за одземање на лиценцата. 

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од 
денот на приемот на одлуката.  

   
УП1 бр. 07-10  
16 август 2021 година 
Скопје             Заменик претседател на  
     Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
     Enver Elmazi    
 

 

 

 

 

 

 

  


