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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) а во врска со членовите 7, 8 и 9 од Законот за општата 
управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 21 октомври 2021 година, донесе 
 
 
 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА 
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА  
ДДС СОЛАР ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ 

 
 

1. Во Одлуката за отпочнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштво за внатрешна и 
надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 138/21) во точка 3 зборот “четири” се заменува со 
зборот “шест”.  
 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува 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 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), согласно Пресуда на Основниот 
суд Скопје 2 Скопје 50 ТС-60/16 од 18 мај 2018 година, потврдена со Пресуда на Апелациониот 
суд Скопје ТСЖ-1908/18 од 26 ноември 2020 година донесе Одлука за отпочнување на постапка 
за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија 
на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје бр.09-
780/5 од 21 јуни 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 138/21), со 
која, покрај другото, го задолжи Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО 
експорт-импорт Скопје во рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
да достави до Регулаторната комисија за енергетика валиден доказ за правото за користење на 
природното богатство во согласност со закон. 

На 5 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика беше доставен 
заеднички допис бр.03-2367 од 4 октомври 2021 година од АД Водостопанство Скопје и од 
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје со кој 
беше побарано продолжување на рокот од четири месеци за уште два месеци имајќи во предвид 
дека помеѓу двете страни се во тек интензивни преговори за надминување на настанатата правна 
состојба. 
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На 18 октомври 2021 година беше одржан состанок со претставници на АД 
Водостопанство Скопје и на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО 
експорт-импорт Скопје во рамките на кој беше укажано од претставниците на двете страни дека 
се водат интензивни преговори за изнаоѓање на решение за надминувањето на настанатата 
правна состојба и побараа продолжување на рокот за уште два месеци, колку што изнесува 
максималниот рок предвиден со член 30 став (4) од Правилникот за лиценци. 

Регулаторната комисија за енергетика, имајќи го предвид горенаведеното, како и водејќи 
се од начелата за економичност, објективност и сервисна ориентација на Законот за општата 
управна постапка, врз основа на кои се заснова и Правилникот за лиценци, 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.  

 
Бр. 09-780/10 
21 октомври 2021 година 
Скопје Заменик претседател на 
 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
 на Република Северна Македонија 
     Enver Elmazi 

 

 

 

 

  

 
 


