
                                                                                                             
Врз основа на член 191 став (1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 22 април 2021 година донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИШТО КОРИСТАТ  

ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА  

Член 1  

Во Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), во членот 2, ставот 
(2) се менува и гласи: 
„Производителот од став (1) на овој член се стекнува со статус на повластен 
производител ако: 

1) Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Агенција), потврди дека електроцентралата ги 
исполнува условите утврдени со Уредба за мерките за поддршка на 
производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија (во 
понатамошниот текст: Уредба); 

2) електроцентралата ги исполнува условите за инсталираната моќност 
утврдени со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените 
производители на електрична енергија (во понатамошниот текст: Одлука); 

3) електроцентралата е пуштена во употреба во роковите утврдени со 
решението од член 7 на овој правилник, односно со решението од член 10, 
став (6) на овој правилник, и 

4) носителот на решението за стекнување на привремен статус на 
производител, поседува лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија. 

Во ставот (3) зборовите „член 6, став (1) од Уредбата и е пуштена во употреба пред 
влегување во сила на Уредбата “ се заменуваат со зборовите „член 5, став (1) од 
Уредбата и е пуштена во употреба пред 5 февруари 2019 година“.  
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Правно лице кое управува со термоелектроцентрала на биогас или 
термоелектроцентрала на биомаса може да се стекне со статус на повластен 
производител ако термоелектроцентрала ги исполнува условите од член 5 став (4) од 
Уредбата.“  
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).  
 
 

Член 2 

Во членот 3 став (2) во точките 2), 3), 4) и 5) зборовите „15 (петнаесет) дена“ се 
заменуваат со зборовите „6 (шест) месеци“. 
 
 



 
 
Во точката 6) во алинејата 2 по зборовите „одобрение за градење на 
електроцентралата, во случај кога за изградбата на објектот не е потребно 
овластување за изградба“ се додаваат зборовите „или друг документ издаден 
согласно прописите од областа на градењето за електроцентралата“. 
 

Член 3 

Во членот 4 ставот (1) се менува и гласи: 
„Доколку нема преостаната моќност утврдена со прегледот од член 25 на овој 
Правилник, како и во случај кога врз основа на увидот на документацијата доставена 
кон барањето од член 3 на овој Правилник, (сметано од денот на доставувањето, како 
и во дополнителниот рок од член 5 став (1) од овој правилник)  се утврди дека се 
надминува преостаната моќност утврдена со прегледот од член 25 на овој Правилник 
Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
барањето од член 3 на овој Правилник, односно во рок од 3 (три) дена од денот на 
истекот на дополнителниот рок од член 5 став (1) од овој правилник, донесува решение 
за одбивање на барањето поради исполнетост на моќноста и го доставува до 
барателот.“ 
Ставот (2) се брише. 
Ставот (3) станува став (2). 
 

Член 4 

Во членот 5 во ставот (1) зборовите „донесува решение со кое“ се бришат. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„Ако барателот не ги достави бараните документи, односно не ги отстрани утврдените 
недостатоци во рокот утврден во решението од став (1) на овој член, Претседателот 
на Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на 
барањето кое го доставува до барателот и го објавува на својата веб страна, а 
Регулаторната комисија за енергетика  спроведува постапката за донесување на 
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за наредното 
доставено барање согласно член 4, став (2) на овој Правилник “ 
 

 

Член 5 

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 

„Член 5-а 

Ако во текот на постапката барателот ја извести Регулаторната комисија за енергетика 
дека се откажува од барањето, односно го повлекува барањето, Претседателот на 
Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот 
на известувањето, донесува решение за запирање на постапката по барањето, кое го 
доставува до барателот.“ 
 
 



Член 6 

 

Во членот 6 во ставот (4) зборовите „ за енергетика на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: Агенција)“ се бришат. 
 
 

Член 7 

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Член 6-а 

(1) Ако од доставената документација или од доставените предлози, мислења и 
сугестии, како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се 
утврди дека условите не се исполнети и/или документацијата има недостатоци, 
Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 5 (пет) дена од денот на 
одржувањето на подготвителната седница одржува седница на која донесува 
решение за одбивање на барањето, поради не исполнување на условите за 
донесување на решение за стекнување на привремен статус. 

(2) Решението од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика го 
доставува до барателот, и го објавува во на својата веб страница.“ 

 

Член 8 

Во членот 7 ставот (1) се менува и гласи: 
„Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и 
сугестии, како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се утврди 
дека условите се исполнети и документацијата е исправна, Регулаторната комисија за 
енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на 
подготвителната седница, одржува седница на која донесува решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител.“ 
 

Член 9 

Во членот 8 ставот (1) се менува и гласи: 
„Рокот во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба се утврдува да 
изнесува: 
1) за термоелектроцентрала на биомаса 3 (три) години од денот на правосилност на 

одобрение за градење за електроцентралата, или друг документ издаден согласно 
прописите од областа на градењето за електроцентралата, 

2) за термоелектроцентрала на биогас 3 (три) години од денот на правосилност на 
одобрение за градење за електроцентралата, или друг документ издаден согласно 
прописите од областа на градењето за електроцентралата, 

3) за ветерни електроцентралите согласно прописите од областа на градењето,  

4) за хидроелектроцентралите согласно договорот за концесија, односно договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство согласно Закон за концесии и 

јавно приватно партнерство.“ 

Ставот (2) се брише. 



Член 10 

Во членот 9 став (1) точката 3) се брише. 
Точката 4) станува точка 3). 
Во ставот (2) зборовите „10 (десет)“ се заменуваат со зборовите „30 (триесет)“ 
Во точките 2) и 3) зборовите „5 (пет)“ се заменуваат со зборовите „15 (петнаесет)“. 
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат: 

„(3)Носителот на решението за стекнување на привремен статус на повластен 
производител за  ветерната електроцентрала кој поседува овластување за 
изградба на електроцентралата донесено во согласност со Законот за енергетика 
е должен до Регулаторната комисија за енергетика да достави правосилно  
одобрение за градење за електроцентралата или друг документ издаден согласно 
рокот утврден со овластувањето за изградба на електроцентралата. 

(3) Носителот на решението за стекнување на привремен статус на повластен 
производител кој поседува одобрение за градење за електроцентралата или друг 
документ издаден согласно прописите од областа на градењето за 
електроцентралата е должен до Регулаторната комисија за енергетика 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.   

Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите 
„ставовите (2), (3) и (4)“ 
Ставот (4) станува став (6). 
Во ставот (5) кој станува став (7) зборовите „став (4)“ се заменуваат со зборовите „став 
(6)“. 
Во ставот (6) кој станува став (8) зборовите „став (4)“ се заменуваат со зборовите „став 
(6)“. 
Во ставот (7) кој станува став (9) зборовите „став (4)“ се заменуваат со зборовите „став 
(6)“. 

 

Член 11 

Во членот 10  ставот (3) се менува и гласи: 
„Барањето од став (2) на овој член се доставува до Регулаторната комисија за 
енергетика во оригинал и електронски во .pdf формат, заверено со потпис и печат на 
барателот, најдоцна 30 (триесет) дена пред датумот на престанок на важење на 
решението од член 7 на овој Правилник, односно најдоцна 30 (триесет) дена пред 
истек на датумот на важноста на решението за продолжување на важноста на 
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.“ 
Во ставот (4) во точката 1) зборовите „5 (пет)“ се заменуваат со зборовите „15 
(петнаесет)“. 
Во точката 2) зборовите „(доколку истиот е издаден од надлежен орган)“ се бришат, а 
по запирката се додава зборот „или“. 
Во точка 3) зборот „дополнителни“ се брише.  
 

Член 12 

По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

 „Член 10-а 



(1) Ако во текот на постапката по барањето од став (2) член 10 на овој Правилник, 
Регулаторната комисија за енергетика наиде на прашање чие решавање е предуслов 
за да се одлучи за самата работа, а истото претставува независно правно прашање 
за чие решавање е надлежен некој друг јавен орган (во натамошниот текст: претходно 
прашање), ќе побара информации или податоци од друг јавен орган во врска со 
претходното прашање за што Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика 
ќе донесе решение за прекин на постапката. 

(2) Прекинот на постапката ќе трае се до добивање на соодветен доказ од надлежен орган 
со кој е продолжен рокот за пуштање на електроцентралата во употреба. 

(3) Решението за прекин на постапката од став (1) од овој член се доставува до 
барателот. 

(4) Барателот најдоцна во рок од 10 дена од денот на приемот на доказот од став (2) на 
овој член истиот  го доставува до Регулаторна комисија за енергетика.“ 

Член 13 

Во членот 12 во  ставот (1) зборовите „согласно член 44 од Законот за енергетика“ се 

бришат. 

Во ставот (3) во точката 4) зборовите „член 44 од“ се бришат. 

Член 14 

      Во членот 14 во ставот (1) зборовите „донесува решенија со кои„ се бришат. 
      Во ставот (2) по зборовите „во решенијата од став (1) на овој член,“ се додаваат 

зборовите „Претседателот на“ 

Член 15 

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 
 

„Член 15-а 

(1) Ако од доставената документација или од доставените предлози, мислења и сугестии, 
како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се утврди дека 
условите не се исполнети и/или документацијата има недостатоци, Регулаторната 
комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на 
подготвителната седница одржува седница на која донесува решенија за одбивање на 
барањата, поради не исполнување на условите за донесување на решение за 
стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија. 

(2) Решенијата од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ги 
доставува до барателот, ги објавува во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ и на својата веб страница.“ 
 

Член 16 

Во членот 16 ставот (1) се менува и гласи: 
„Ако од доставената документација, како и од доставените предлози, мислења и 
сугестии, како и од заклучоците од расправата на подготвителната седница се утврди 
дека условите се исполнети и документацијата е исправна, Регулаторната комисија за 
енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на 
подготвителната седница, одржува седница на која донесува решение за стекнување 



на статус на повластен производител и одлука за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија.“ 
 

Член 17 

Во членот 17 во ставот (2) зборовите „10 (десет)“ се заменуваат со зборовите „30 
(триесет)“. 
Во точките 2) и 3) зборовите „5 (пет)“ се заменуваат со зборовите „15 (петнаесет)“. 

Член 18 

Во членот 26 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 
„(6) При измена и продолжување на важноста на решенијата за стекнување на 
привремен статус на повластен производител, издадени согласно Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), се 
применуваат одредбите на членовите 9 и 10 од овој правилник.“ 
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 
 
 

Член 19 

Во членот 27 став (2) во точките 3), 4), 5) и 6) зборовите „15 (петнаесет) дена“ се 
заменуваат со зборовите „6 (шест) месеци“. 
 Во ставот (5) по зборовите „ се применуваат одредбите од“ , се додаваат зборовите 
„членовите 13,14,15, 15-а и 16 на“. 

Член 20 

По членот 27 се додава нов член 27-а кој гласи: 
„Член 27-а 

(1) Правно лице кое управува со термоелектроцентралата од член 2, став (4) на овој 
правилник за да се стекне со статус на повластен производител и да користи 
повластена тарифа, до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави:  
1) барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на 

повластен производител во оргинал и електронски во pdf формат, како пополнет 
образец (Образец БРПС, содржан во Прилог 1 којшто е составен дел на овој 
Правилник), заверен со потпис и печат на барателот, 

2) барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен 
производител во оригинал и електронски во pdf формат, (Образец БРС, содржан 
во Прилог 2 којшто е составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и печат 
на барателот, 

3) барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија во оригинал 
и електронски во pdf формат, (Образец БПТ, содржан во Прилог 3 којшто е 
составен дел на овој Правилник) заверен со потпис и печат на барателот.   

(2) Кон барањата од став (1) на овој член, барателот треба да ги достави следните 
документи: 



1) тековна состојба издадена од Централен регистар не постара од 15 (петнаесет) 
дена од денот на доставување на барањата; 

2) историјат со промени издаден од Централен регистар не постар од 15 (петнаесет) 
дена од денот на доставување на барањата; 

3) потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од Централен регистар, 
не постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување на барањата; 

4) потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од Централен 
регистар, не постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување на барањата; 

5) потврда дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за 
вршење на професија, дејност или должност, издадена од Централен регистар, не 
постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување на барањата; 

6) потврда дека против лицето овластено за застапување на барателот запишано во 
Централен регистар не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на 
професија, дејност или должност, издадена од Централен регистар, не постара од 
6 (шест) месеци од денот на доставување на барањата; 

7) решение за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична 
енергија од обновливи извори на енергија, издадено од Агенцијата согласно 
Правилникот за обновливи извори на енергија*; 

8) лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за 
електроцентралата за која се бара статус на повластен производител; 

9) проценка од овластен проценувач дека во реконструкцијата се вложени средства 
во износ повисок од 70% од проценетата вредност на инвестицијата потребна за 
изградба на нова електроцентрала на истата локација, со користење на ист извор 
на енергија; 

10) одобрение за градење за електроцентралата или друг документ издаден согласно 
прописите од областа на градењето за електроцентралата, со правосилност по 28 
мај 2018 година; 

11) изјава за веродостојност на барањето, дадените податоци и документите, 
потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во 
Централен регистар, од Прилог 4 којшто е составен дел на овој правилник. 

(3) Документите од став (2) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на 
оригиналот заверена од нотар и електронски во .pdf формат. 

(4) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите од став (2) на 
овој член кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените 
документи не се од доверлив карактер.  

(5) Во постапката за донесување на решение за стекнување на привремен статус на 
повластен производител, решение за стекнување на статус на повластен 
производител и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија се 
применуваат одредбите на членовите 13,14,15, 15-a и 16 од овој правилник.“ 

 
 
 
 
 
 



Член 21 
 

Решенијата за стекнување на привремен статус на повластен производител кои се 
издадени пред влегување во сила на овој правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе ги усогласи со член 9 од овој правилник. 

Член 22 

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој 
правилник.  

Член 23 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”. 
 

 
 
 
Бр. 01-728/1      
22 април 2021 година  
Скопје 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски 



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Согласно Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Владата на Република Северна 

Македонија и Министерството за економија ги донесоа следните подзаконски акти кои се 

однесуваат на повластените производители на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија: 

1) Уредба за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/19 од 5 февруари 

2019 година),  

2) Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична 

енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/19 од 5 февруари 2019 

година),  

3)  Правилник за обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр. 112/19 од 3 јуни 2019 година).  

По донесувањето на горенаведените подзаконски акти, Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија 

за енергетика) постапувајќи согласно член согласно член 191, став (1) од Законот за енергетика* 

на 6 јуни 2019 година го донесе Правилникот за повластени производители коишто користат 

повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19 од 7 јуни 2019 

година). 

Владата на Република Северна Македонија на 17 септмеври 2019 година донесе: 

- Одлука за изменување на одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените 

производители на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија” бр. 

194/19 од 23 септември 2019 година).  

Владата на Република Северна Македонија на 28 декември 2019 година донесе: 

- Уредба за изменување и дополнување на уредбата за мерките за поддршка на 

производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 278/19 од 28 декември 2019 година). 

Имајќи ги во предвид измените и дополнувањата на Уредбата за мерките за поддршка на 

производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија, како и потребата од 

допрецизирање на постапките и роковите пропишани со овој правилник,  Регулаторната комисија 

за енергетика пристапи кон изработка на измена и дополнување на Правилникот за повластени 

производители коишто користат повластена тарифа. 

Регулаторната комисија за енергетика  изработи предлог за изменување и дополнување на 

Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа и на 28 

септември 2020 година го објави на својата веб страница и објави соопштение во кое ги повика 

сите заинтересирани страни да достават свои предлози и забелешки. 

По дополнителни дискусии беа направени дополнителни измени во однос на првичната 

предлог измена  Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа 

од 28 септември 2020 година. Изменетата верзија на предлог измена  Правилникот за повластени 

производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика ја 



објави на својата веб страница на 30 март 2021 година и ги повика сите заинтересирани страни 

да достават свои предлози и забелешки. 

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето 
на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решeние бр. 02-727/1 од 22 
април 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на Правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, 
без одржување на подготвителна седница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОГ 1 

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  

Образец - БРПС 

 

 
 
 

Регулаторна комисија  
за енергетика и водни услуги 

на Република Северна 
Македонија                     

БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 
ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
 
 
 
 

Република Северна 
Македонија 

 

Кратко име на Барателот (правното лице)  Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика  

Лице определено за контакт од Барателот 
 
Име и презиме: 

Адреса: 

Телефон: 

Факс: 

Е-пошта (e-mail): 

ОПШТИ УПАТСТВА : 

• Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител се пополнува 
електронски или со сино пенкало; 

• Сите глави од Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител треба 
да бидат пополнети од страна на барателот; 

• Доколку Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител се пополнува 
електронски, одговорите се впишуваат во сивите полиња. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab  
командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите). 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

1. Име на Барателот (правното лице) 

 
 

2. Седиште на Барателот (правното лице) 

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

3. Форма на организација на Барателот (правното лице) 

 
 ДОО                                                                                                       Акционерско друштво  
 Јавно трговско друштво  Јавно претпријатие 
 Командитно друштво  Друго правно лице 
 Командитно друштво со акции                                                        



 

4. Единствен матичен број на субјектот  (ЕМБС) 

 
               

5. Единствен даночен број (ЕДБ) 

 
                           

6. Датум на упис/регистрација 

 

7. Број на решение на упис/регистрација 

 

8. Орган кој го извршил уписот/регистрацијата 

 

9. Приоритетна дејност/главна приходна шифра на правното лице 

 

10. Систем на управување 

 
 Едностепен                                                  Двостепен                                                     Управител(и) 

 

11. Акт за основање 
 

 Статут    (број, датум)_______________  Изјава (број, датум)_______________ 
 Договор (број, датум)_______________   Друго  (број, датум)_______________ 

12. Лице овластено за застапување на барателот, орган на управување и орган на надзор (за странските лица број на пасош или 
лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет - важечка во нивната земја или регистарски број за правното лице) 

 

Презиме: Име: 
 
ЕМБГ: 
 
Државјанство: 

                          

12.1 Својство 

 

12.2 Адреса  

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

12.3 Овластување во прометот 

 
 Внатрешен                                             Неограничено                                     Ограничено 
 Надворешно трговски                         Неограничено                             Ограничено  

 

II. ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО  

1. Назив на електроцентралата       

2. Локација на електроцентралата  
    (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.) 

      

3. Планирана моќност на електроцентралата (во kW)       

4. Планирано годишно производство на електричната енергија                      
од електроцентралaта (во kWh) 

      

5. Вид на обновлив извор на енергија кој ќе се користи за производство      
на електрична енергија 

      



III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ 

1. Дали прв пат поднесувате барање за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител? 

ДА   НЕ  

2. Дали сте носител на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител?  

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен 
производител, како и единствениот регистарски број на електроцентралата издаден од Регулаторната комисија за енергетика.  
(да се наведе за секое решение одделно) 
 

      

3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија?  

 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на донесување на решението за стекнување на статус на повластен производител, како и 
единствениот регистарски број на електроцентралата издаден од Реуглаторната комисија за енергетика.  
(да се наведе за секое решение одделно) 
 

      

 

Документи доставени во прилог на Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител: 
 

  1) тековна состојба издадена од Централниот регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;  
  2) потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од Централниот регистар, не постара од 6 (шест) месеци од денот на 

доставување на барањето;   
 3) потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од Централниот регистар, не постара од 6 (шест) месеци од 

денот на доставување на барањето; 
  4) потврда дека против барателот не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, 

издадена од Централниот регистар, не постара од 6 (шест) месеци од денот на доставување на барањето; 
 5) потврда дека против лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар не е изречена 

прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, издадена од Централниот регистар, не постара 
од 6 (шест) месеци од денот на доставување на барањето; 

       6) ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЕДЕН ОД СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ: 
        овластување за изградба на електроцентралата донесен во согласност со Законот за енергетика, или 
     одобрение за градење за електроцентралата или друг документ издаден согласно прописите од областа на градењето за   

електроцентралата, или 
        договор за концесија согласно Закон за концесии и јавно приватно партнерство, или 
        договор за воспоставување на јавно приватно партнерство согласно Закон за концесии и јавно приватно партнерство. 
  7) основен проект за сите фази на електроцентралата изработен од лиценцирано право лице; 
 8) изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот 

запишано во Централниот регистар. 
 
Останата документација:     
 

 
Датум:           Име и презиме на одговорното лице за застапување на 
барателот: 
 
Место:                 

Потпис на одговорното лице за застапување на 
барателот: 

                                                        М.П. 



ПРИЛОГ 2 
ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
  

Образец - БРС 

 

 
 
 

Регулаторна комисија  
за енергетика и водни услуги 

на Република Северна 
Македонија 

БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

 
 
 
 
 

Република Северна 
Македонија 

 

Кратко име на Барателот (правното лице)  Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика  

Лице определено за контакт од Барателот 
 
Име и презиме: 

Адреса: 

Телефон: 

Факс: 

Е-пошта (e-mail): 

• Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител се пополнува електронски или 
со сино пенкало; 

• Сите глави од Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител треба да бидат 
пополнети од страна на барателот; 

• Доколку Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител се пополнува 
електронски, одговорите се впишуваат во сивите полиња. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab  
командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите). 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

1. Име на Барателот (правното лице) 

 
 

2. Седиште на Барателот (правното лице) 

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

3. Форма на организација на Барателот (правното лице) 

 
 ДОО                                                                                                       Акционерско друштво  
 Јавно трговско друштво  Јавно претпријатие 
 Командитно друштво  Друго правно лице 
 Командитно друштво со акции                                                        

 
 



4. Единствен матичен број на субјектот  (ЕМБС) 

 
               

5. Единствен даночен број (ЕДБ) 

 
                           

6. Датум на упис/регистрација 

 

7. Број на решение на упис/регистрација 

 

8. Орган кој го извршил уписот/регистрацијата 

 

9. Приоритетна дејност/главна приходна шифра на правното лице 

 

10. Систем на управување 

 
 Едностепен                                                  Двостепен                                                     Управител(и) 

 

11. Акт за основање 
 

 Статут    (број, датум)_______________  Изјава (број, датум)_______________ 
 Договор (број, датум)_______________   Друго  (број, датум)_______________ 

12. Лице овластено за застапување на барателот, орган на управување и орган на надзор (за странските лица број на пасош или 
лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет - важечка во нивната земја или регистарски број за правното лице) 

 

Презиме: Име: 
 
ЕМБГ: 
 
Државјанство: 

                          

12.1 Својство 

 

12.2 Адреса  

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

12.3 Овластување во прометот 

 
 Внатрешен                                             Неограничено                                     Ограничено 
 Надворешно трговски                         Неограничено                             Ограничено  

 

II. ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕТО  

1. Назив на електроцентралата       

2. Локација на електроцентралата  
    (број на катастарска парцела, катастарска општина, општина, адреса и др.) 

      

3. Инсталирана моќност на електроцентралата (во kW)       

4. Планирано годишно производство на електричната енергија                      од 
електроцентралaта (во kWh) 

      



5. Вид на обновлив извор на енергија кој се користи за производство           на 
електрична енергија 

      

6. Евидентен број и датум на издавање/влегување во сила на лиценцата за 
вршење енергетска дејност производство на електрична енергија, 
издадена од Регулаторната комисија за енергетика  

      

7. Број и датум на издавање на решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител 

      

8. Единствен регистарски број на електроцентралата издаден од 
Регулаторната комисија за енергетика, под кој електроцентралата е 
запишана во Регистарот на повластени производители коишто користат 
повластена тарифа 

      

9. Единствен регистарски број на електроцентралата издаден од Агенцијата 
за енергетика на Република Северна Македонија, под кој 
електроцентралата е запишана во Регистарот на електроцентрали кои 
произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија 
согласно Правилникот за обновливи извори на енергија 

      

10. Временски период за кој се бара статусот на повластен производител  
(години) 

      

III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ 

1. Дали прв пат поднесувате барање за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител? 

ДА   НЕ  

2. Дали сте носител на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за друга електроцентрала?  
 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен 
производител, како и единствениот регистарски број на електроцентралата издаден од Регулаторната комисија за енергетика.  
(да се наведе за секое решение одделно) 
      

3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител  за друга електроцентрала?  

 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на донесување на решението за стекнување на статус на повластен производител, како и 
единствениот регистарски број на електроцентралата издаден од Регулаторната комисија за енергетика.  
(да се наведе за секое решение одделно) 
      



Документи доставени во прилог на Барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител: 
 

  1) тековна состојба издадена од Централниот регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;  
  2) историјат со промени издаден од Централниот регистар не постар од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на 

барањето;   
  3) решение за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија, 

издадено од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, согласно Правилникот за обновливи извори на 
енергија; 

  4) лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата за која се бара статус 
на повластен производител; 

 5)изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот 
запишано во Централниот регистар. 

 
Останата документација:     
 

 
Датум:           Име и презиме на одговорното лице за застапување на 
барателот: 
 
Место:                 

Потпис на одговорното лице за застапување на 
барателот: 

 
                                                             М.П. 
 
 
       

 


