
 
 
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 9 став (6) 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 2 јуни 2022 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 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 109/21), во точките 
1 и 2 во алинеја 1 зборовите „Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА 
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација 
Блокотехна бр.16 Гевгелија“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство на 
електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН ДОО Скопје со седиште на 
ул. Максим Горки бр.10-1/1 Скопје, Центар“. 

2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК 
НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН ДОО Скопје, 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 електродистрибутивниот систем. 

3. Ова решение 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 

 Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
ПЕРУН ДОО Скопје со седиште на ул. Максим Горки бр.10-1/1 Скопје, Центар, постапувајќи 
согласно член 9 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат 
повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21) 
на 8 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Известување за извршени промена на назив, седиште и сопственичка 
структура на друштвото заведено под архивски број  УП1 бр.08 – 151/19 (во понатамошниот 
текст: Известување). 

     Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија со седиште на Нова локација Блокотехна бр.16 
Гевгелија е носител на Решение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител УП1 бр.08-151/19 за ветерна електроцентрала „Парк на ветерни електрани 
ЕУРОИНГ“ со планирана моќност од 30 МW и со локација во K.O. Стојаково и К.О. Богданци 
вон град, општина Богданци УП1 бр.08 – 151/19 од 22 јануари 2020 година („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.18/20). 

  Регулаторната комисија за енергетика на 12 мај 2021 година одржа седница на која 
донесе Решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на 
повластен производител за ветерна електроцентрала „Парк на ветерни електрани 
ЕУРОИНГ“ со планирана моќност од 30 МW и со локација во K.O. Стојаково и К.О. Богданци 
вон град, oпштина Богданци на Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА 
ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, со седиште на Нова локација 
Блокотехна бр.16 Гевгелија при што беше променет рокот во кој електроцентралата треба 
да биде пуштена во употреба, УП1 бр. 08-151/19 од 12 мај 2021 година („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 109/21). 



Во Известувањето од 8 февруари 2022 година е наведено дека е извршена промена на 
назив, седиште и сопственичка структура на друштвото. Во прилог на Известувањето е 
доставена следната документација: 

− Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна 
Македонија од 26 јануари 2022 година, копија, 

− Решение за упис на промена издаденo од Централниот регистар на Република 
Северна Македонија од 26 јануари 2022 година, електронски издаден документ, 

− Историјат на промени издаден од Централниот регистар на Република Северна 
Македонија со бр.0805-50/150120220002177 од 27 јануари 2022 година, оригинал, и  

− Договор за пренос на удел на друштвото, копија. 
Регулаторната комисија за енергетика на 15 февруари 2022 година го извести 

Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ПЕРУН 
ДОО Скопје дека потребно е да достави оригинал тековна состојба издадена од 
Централниот регистар на Република Северна Македонија и договор за пренос на удел на 
друштвото.  

Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
ПЕРУН ДОО Скопје на 16 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика 
достави: 

− Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна 
Македонија со бр.0805-50/150120220004271 од 15 февруари 2022 година, оригинал,  

− Договор за пренос на удел на друштвото, копија заверена на нотар. 
По однос на доставеното Известување, Регулаторната комисија за енергетика на 1 

март 2022 година донесе Решение со кое постапката се прекинува се до добивање на 
известување од Министерството за економија дали издаденото овластување престанува да 
важи ако се пренесе на друго лице, дали извршените промени на назив, седиште и 
сопственичка структура на друштвото претставуваат основа за одземање на овластувањето 
за изградба на енергетски објект парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ на Друштвото за 
производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз 
Гевгелија. 

Министерството за економија до Регулаторната комисија за енергетика достави 
Одговор бр.12-1295/2 од 9 мај 2022 година, во кој е наведено дека иако настанале измени на 
белезите кај субјектот на кого е издадено Овластувањето за изградба на енергетски објект 
парк на ветерни електрани ЕУРОИНГ бр.45-10623/1 од 24 декември 2019 година, односно кај 
Друштвото за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ 
ЕУРОИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија, се констатира дека нема промени во правниот статус 
на субјектот (статусни промени, ликвидација, стечај) и се работи за истиот субјект (со ЕМБС 
7290225) кое го добило овластувањето, односно нема пренос на Овластувањето на друго 
лице, а со тоа нема потреба да се бара согласност од Владата за пренос на Овластувањето 
на друго лице. 

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ПРАВНА ПОУКА: Против овa решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 

дена од денот на приемот. 
                                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
УП1 бр. 08-151/19                                            на Регулаторна комисија за енергетика и                                                                         
2 јуни 2022 година                                   водни услуги  на Република Северна Македонија                                                
Скопје                                                                                     Марко Бислимоски                                                                                                                                       
 
 
 
  


