
  

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 3 јуни 
2021 година, донесе 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  

 
 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕН-ЏИ увоз-извоз Јовески Митко ДООЕЛ с. 
Злести-Белчишта, со седиште во с. Злести-Белчишта, му се издава решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител за термоелектроцентралата на биогас 
„ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА НА БИОГАС“ со планирана моќност од 100 kW и со локација на КП 
1556/1 и КП 1556/2, КО Оздолени, општина Дебрца. 
 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕН-ЏИ увоз-извоз 

Јовески Митко ДООЕЛ с. Злести-Белчишта, со седиште во с. Злести-Белчишта; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-BG-260; 
- назив на електроцентралата: термоелектроцентралата на биогас „ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА 

НА БИОГАС“; 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 1556/1 и КП 1556/2, КО Оздолени, 

општина Дебрца; 
- планирана моќност на електроцентралата: 100 kW; 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

850.000,00 kWh; 
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 23.04.2024 година; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 23.04.2024 година.  

 
3. Oва решение се доставува 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 
електродистрибутивниот систем 

 
4. 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. 

 
 

 
УП1 бр. 08-66/21                                                                            
3 јуни 2021 година     
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