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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 и член 
151, став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) 
на седницата одржана на 08.02.2012 година, донесе  
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за стекнување на статусот на повластен 

производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, начинот и постапката за 
донесување на одлука за користење на повластена тарифа, како и формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија. 

  
II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

  
Член 2  

(1) Статус на повластен прозводител на електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија (во понатамошниот текст: повластен производител) се стекнува врз основа на решение за 
стекнување статус на повластен производител, кое го издава Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во постапка 
утврдена со овој Правилник. 
 (2) Во случаи кога исто правно лице располага со повеќе електроцентрали од ист обновлив извор на 
енергија, распоредени на различни локации, треба да се стекне со статус на повластен производител, во 
постапка утврдена со овој Правилник, за секоја електроцентрала поодделно. 
 (3) Во случаи кога исто правно лице располага со повеќе електроцентрали од различни видови 
на обновливи извори на енергија, распоредени на иста или на различни локации, треба да се стекне со 
статус на повластен производител, во постапка утврдена со овој Правилник, за секоја електроцентрала 
поодделно.  
 (4) Електроцентрала за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во 
смисла на овој Правилник претставува постројка за производство на електрична енергија како засебна 
техничко-технолошка целина и се наоѓа на една градежна локација (во понатамошниот текст: 
електроцентрала). 
 
      Член 3 

(1) Статусот на повластен производител се стекнува ако електроцентралата ги исполнува 
следните услови: 

1) произведува електрична енергија од обновливи извори на енергија; и 

2) ги исполнува специфичните услови пропишани со Уредбата за повластени тарифи за 
електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11), донесена од 
Владата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Уредба). 

  (2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за стекнување на статус повластен производител 
е потребно да биде исполнет и еден од следните услови: 

1) има добиено овластување за изградба на енергетски објекти во согласност со Законот за 
енергетика, или 

2) има обезбедено одобрение за градење за енергетските објекти за кои не е потребно 
овластување, или 
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3) има склучено договор за концесија за користење на природно добро за производство на 
електрична енергија, или 

4) правото на изградба на енергетски објект е стекнато во постапка со јавен повик, во 
согласност со Законот за енергетика. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА  
СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

  
Член 4 

(1) Постапката за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија отпочнува со 
поднесување на барање до Регулаторната комисија за енергетика.  

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика во 
писмена форма како пополнет образец за барање за издавање на привремено решение за стекнување 
на статус на повластен производител, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БПРПП, 
содржан во Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник). 

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

 
Член 5 

 (1) Кон барањето од член 4 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните 
податоци и документи:  

- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;  
- доказ за исполнување на условот од член 3, став (2) на овој Правилник; 
- основен проект за електроцентралата изработен од лиценцирано право лице; и 
- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето 

овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република 
Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник. 

   (2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или копија на 
оригиналот заверена од нотар. 

 
Член 6 

 (1) По добивањето на барањето од член 4 на овој Правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика утврдува дали е доставена потребната документација за издавање на привремено решение 
од член 5 на овој Правилник, како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и 
форма. 

(2) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето има недостатоци, 
односно не е доставена потребната документација наведена во член 5 од овој Правилник, и/или 
документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок со кој се 
утврдува дека барањето е некомплетно. 

(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
го доставува до барателот. 
 (4) Во заклучокот од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на 
барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци 
во барањето.  
 (5) Рокот од став (4) на овој член не може да биде подолг од 10 (десет) дена од денот на 
донесување на заклучокот. 
 (6) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучокот, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за отфрлање на барањето како некомплетно.   
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Член 7 
(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето од член 4 на овој 

Правилник и документацијата од член 5 на овој Правилник се комплетни и нема недостатоци, во рок од 
5 (пет) дена од денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок за уредност на барањето и 
продолжување на постапката во согласност со одредбите на овој Правилник. 

(2) Еден примерок од заклучокот од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
го доставува до барателот. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска со поднесеното барање за издавање на 
привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, ќе закаже подготвителна 
седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг од 25 (дваесет и пет) дена од денот 
на приемот на барањето од член 4 на овој Правилник. 

(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред денот на одржување на 
подготвителната седница.  

(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика 
го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија, како и овластени претставници 
на заинтересирани претпријатија, инстутиции и организации. 
 

Член 8 
(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на 

завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на која ќе донесе привремено 
решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија. 

(2) Привременото решение од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето.   

(3) Со денот на влегување во сила на привременото решение од став (1) на овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика го впишува носителот на привременото решение и 
електроцентрала во Регистарот на повластени производители. 

(4) Привременото решение од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го 
доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика 
на Република Македонија. 
 

Член 9 
(1) Привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:  
- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на привременото решение); 
- единствен регистарски број на електроцентралата;  
- назив на електроцентралата; 
- податоци за локација на електроцентралата; 
- планирана моќност на електроцентралата, изразена во kW; 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено 

во kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба; 
- датум на престанок на важење на привременото решение. 
(2) Во привременото решение од став (1) на овој член се наведува моќноста на 

електроцентралата согласно доставениот основен проект за електроцентралата. 
(3) Регулаторната комисија за енергетика во привременото решение од став (1) на овој член го 

утврдува рокот до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба. 
(4) Рокот на важење на привременото решение е еднаков на рокот до кој електроцентралата 

треба да биде пуштена во употреба. 
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(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за престанување на 
привременото решение за стекнување на статус на повластен производител, ако електроцентралата не 
е пуштена во употреба во рокот предвиден со привременото решение од ставот (1) на овој член и ќе ја 
избрише електроцентралата од Регистарот на повластени производители. 

(6) Решението за престанување на привременото решение за стекнување на статус на 
повластен производител од став (5) на овој член се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Член 10 

 (1) Носителот на привременото решение од член 9 на овој Правилник, само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за продолжување на важноста на 
привременото решение. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува во писмена форма, заверено со потпис и 
печат на барателот, во кое детално ќе ги образложи причините за продолжување на рокот, најдоцна до 
датумот на престанок на важење на привременото решение. 

(3) Кон барањето од став (2) на овој член треба да се достави копија од привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија, заверена со потпис и печат на барателот, и дополнителни документи доколку 
барателот смета дека се потребни како образложение на причините за продолжување на рокот.  

(4) Ако барањето од став (2) на овој член е комплетно и образложените причини од страна на 
барателот се оправдани, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 (десет) дена од денот на 
приемот на барањето, ќе донесе решение за продолжување на важноста на привременото решение.  

(5) Во решението за продолжување на важноста на привременото решение Регулаторната 
комисија за енергетика ќе утврди рок за продолжување кој не може да биде подолг од 12 месеци.  

(6) Решението за продолжување на важноста на привременото решение од став (4) на овој 
член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот, Операторот на пазарот на 
електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

(7) Со донесувањето на решението за продолжување на важноста на привременото решение 
од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја впише извршената промена во 
Регистарот на повластени производители. 

(8) Ако барањето од став (2) на овој член е некомплетно и/или образложените причини од 
страна на барателот се неоправдани, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 (десет) дена 
од денот на приемот на барањето, ќе донесе решение за одбивање на продолжувањето на важноста на 
привременото решение и ќе го достави до барателот. 

 
Член 11 

(1) Носителот на привременото решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за 
енергетика за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на 
електроцентрала, наведени во привременото решение. 

(2) Носителот на привременото решение е должен во рок од 5 (пет) дена до Регулаторната 
комисија за енергетика да достави известување и доказ за настанатите промени од став (1) на овој 
член. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
известувањето од став (2) на овој член, ќе го извести носителот на привременото решение дали е 
потребно да започне повторно постапка за донесување на привремено решение или ќе се смета дека 
настанатите промени од став (1) на овој член не влијаат на условите врз основа на кои е издадено 
привременото решение. 

(4) Доколку во текот на градењето на електроцентралата за која е донесено привремено 
решение за стекнување на статус на повластен производител согласно член 8 на овој Правилник, се 
смени инвеститорот, новиот инвеститор е должен во рок од 15 дена од настанатата промена, да ја 
извести Регулаторната комисија за енергетика и да достави доказ за настанатата промена. 
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(5) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
известувањето од став (4) на овој член, ќе го извести новиот инвеститор дали е потребно истиот да 
започне повторно постапка за донесување на ново привремено решение. 

 
 

IV. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА  
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА  

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
 

Член 12 
(1) Носителот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, за да се стекне со статус на 
повластен производител и да користи повластена тарифа (во понатамошниот текст: барател), до 
Регулаторната комисија за енергетика треба да достави барање за издавање на решение за 
стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија и истовремено да достави барање за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. При тоа, електроцентралата треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден со привременото решение и барателот да поседува 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата 
за која се бара статус на повластен производител. 

(2) Барањата од став (1) на овој член се поднесуваат до Регулаторната комисија за енергетика 
во еден примерок во писмена форма, како пополнет образец за барање за издавање на решение за 
стекнување на статус на повластен производител, заверен со потпис и печат на барателот (Образец 
БРПП, содржан во Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник), како и пополнет образец за 
користење на повластена тарифа, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БКПТ, содржан во 
Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник). 

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

(4) Барањата од став (1) на овој член се однесуваат за користење на повластена тарифа која 
што важела на денот на донесување на привременото решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. 

 
Член 13 

 (1) Кон Барањата од член 12 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните 
податоци и документи:  

- проект за изведена состојба согласно Законот за градење, доколку се извршени измени во 
текот на изградбата; 

- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на 
енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија, согласно Правилникот за обновливи извори на енергија; 

- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето 
овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република 
Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник. 

   (2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или фотокопија 
на оригиналот заверена од нотар. 
 

Член 14 
 (1) Постапките за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител и 
донесување на одлука за користење на повластена тарифа отпочнуваат со денот на приемот на 
барањата од член 12 на овој Правилник, во архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 
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(2) По добивањето на барањата од член 12 на овој Правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика утврдува дали е доставена потребната документација за донесување на решението и 
донесувањето на одлуката, како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и форма. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
барањата од член 12 на овој Правилник, ќе побара потврда од Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија дека електроцентралата е изградена и ги исполнува специфичните услови и инсталираната 
моќност утврдени со Уредбата од ставот (2) и од одлуката од ставот (3) на членот 150 од Законот за 
енергетика, што биле во сила на денот на издавање на привременото решение за повластен 
производител. 

(4) Агенцијата за енергетика на Република Македонија е должна да ја издаде потврдата од 
ставот (3) на овој член во рок не подолг од 15 (петнаесет) дена од денот на поднесување на барањето 
на Регулаторната комисија за енергетика. 

(5) За издавање на потврдата од ставот (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
ќе плати надоместок на Агенцијата за енергетика на Република Македонија според тарифникот донесен 
од Агенцијата за енергетика, изготвен врз основа на трошоците на Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија во постапката за издавање на потврдата од ставот (4) на овој член. 

 
Член 15 

 (1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањата од член 12 на овој 
Правилник имаат недостатоци, односно не е доставена потребната документација наведена во член 13 
на овој Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, и/или 
потврдата од член 14, став (4) на овој Правилник, издадена од Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија е негативна, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 (дваесет) дена од денот на 
приемот на барањата ќе донесе заклучоци со кој се утврдува дека барањата се некомплетни. 

(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за 
енергетика доставува до барателот.  
 (3) Во заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже 
на барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба да се отстранат утврдените 
недостатоци во барањата.  
 (4) Рокот од став (3) на овој член не може да биде подолг од 10 (десет) дена од денот на 
донесување на заклучоците. 
 (5) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучоците, и/или 
издадената потврда од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е негативна, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе донесе решенија за отфрлање на барањата како некомплетни.   

 
Член 16 

(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањата од член 12 на овој 
Правилник и документацијата од член 13 на овој Правилник се комплетни и немаат недостатоци, и 
издадената потврда од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е позитивна, во рок од 20 
(дваесет) дена од денот на приемот на барањата ќе донесе заклучоци за уредност на барањата и 
продолжување на постапките во согласност со одредбите од овој Правилник. 

(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за 
енергетика доставува до барателот.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска со поднесените барања од член 12 на овој 
Правилник, ќе закаже подготвителна седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг 
од 35 (триесет и пет) дена од денот на приемот на барањата од член 12 на овој Правилник. 

(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на решението за 
стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија и предлогот на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред 
одржувањето на подготвителната седница.  
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(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика 
го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија, како и овластени претставници 
на заинтересирани претпријатија, инстутиции и организации. 

 
Член 17 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на 
завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на која ќе донесе решение за 
стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија. 

(2) Решението и одлуката од став (1) на овој член влегуваат во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се применуваат од 00:01 часот од наредниот ден. 

(3) Решението и одлуката од став (1) на овој член се објавуваат во „Службен весник на 
Република Македонија“ и на веб-страната на Регулаторната комисија за енергетика. 

(4) Со денот на влегување во сила на решението и одлуката од став (1) на овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика ги впишува податоците за носителот на решението и 
електроцентралата и податоците за повластената тарифа во Регистарот на повластени производители. 

(5) Решението и одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги 
доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика 
на Република Македонија. 

(6) Операторите на системите се должни да ги отчитаат мерните уреди на повластениот 
производител на денот на донесување на решението и одлуката од став (1) на овој член и податоците 
од мерењето да ги достават до Операторот на пазарот на електрична енергија. 

  
Член 18 

(1) Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:  

- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на решение); 
- единствен регистарски број на електроцентралата; 
- назив на електроцентралата; 
- податоци за локација на електроцентралата; 
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW; 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено 

во kWh; 
- датум на престанок на важење на решението. 
(2) Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:  
- податоци за правното лице (назив и седиште на носителот на одлуката); 
- единствен регистарски број на електроцентралата; 
- назив на електроцентралата; 
- податоци за локација на електроцентралата; 
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;  
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено 

во kWh; 
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител; 
- период на користење на повластената тарифа. 
 

Член 19 
(1) Операторот на пазарот на електрична енергија е должен да ја откупи електричната енергија 

произведена од повластениот производител на електрична енергија. 
(2) Операторот на пазарот со електрична енергија е должен, по барање на повластениот 

производител, да склучи договор за откуп на електричната енергија.  
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(3) Операторот на пазарот на електрична енергија е должен, во рок не подолг од 30 (триесет) 
дена од денот на поднесување на барањето на повластениот производител, да го склучи договорот од 
став (2) на овој член, а со важност од денот на влегувањето во сила на решението за стекнување на 
статус на повластен производител од член 17, став (1) на овој Правилник издадено од Регулаторната 
комисија за енергетика.  

(4) Договорот од став (2) на овој член се склучува за периодот на користење на повластената 
тарифа утврден со одлуката за користење на повластената тарифа од член 17, став (1) на овој 
Правилник, издадена од Регулаторната комисија за енергетика. 

(5) Повластениот производител има право да го раскине договорот од ставот (2) на овој член и 
пред истекот на рокот за кој што е склучен договорот и во тој случај ќе го изгуби статусот на повластен 
производител, без право повторно да се стекне со тој статус. 

 
Член 20 

(1) Во случај кога Министерството надлежно за работите од областа на енергетика (во 
понатамошниот текст: Министерство) до Регулаторната комисија за енергетика достави известување 
дека се исполнети условите за намалување на повластената тарифа за повластениот производител кој 
користи фосилни горива, како и пресметка на намалената повластена тарифа согласно Уредбата на 
Владата на Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за 
донесување на одлука за користење на намалена повластена тарифа на електрична енергија. 

(2) Во случај кога Министерството до Регулаторната комисија за енергетика достави 
известување дека повластениот производител ја зголемил инсталираната моќност на 
електроцентралата и со тоа се создале услови за промена на повластената тарифа согласно Уредбата 
на Владата на Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за 
изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија. 

(3) Одлуката од став (1) на овој член ќе се однесува за периодот во кој електроцентралата 
користела фосилни горива, согласно известувањето и пресметката на намалената повластена тарифа 
од став (1) на овој член. 

(4) Одлуката од став (2) на овој член ќе се однесува за периодот од настанувањето на условите 
за промена на повластената тарифа до датумот на претстанок на важење на решението за стекување 
на статус на повластен производител (преостанатиот период). 

(5) Одлуката  од став (3) и одлуката од став (4) на овој член се објавуваат во „Службен весник 
на Република Македонија“, а влегуваат во сила со денот на донесувањето. 

(6) Со денот на влегување во сила на одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на овој член, 
Регулаторната комисија за енергетика ги впишува извршените промени во Регистарот на повластени 
производители. 

(7) Одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за 
енергетика ги доставува до повластениот производител, Операторот на пазарот на електрична 
енергија, Министерство и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.  

 
V. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ  

НА СТАТУСОТ НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

Член 21 
(1)  Статусот на повластен производител престанува да важи во следните случаи: 
- по истекување на рокот на важење на решението за стекнување на статус на повластен 

производител и периодот на користење на повластената тарифа; 
- по барање на повластениот производител; 
- со укинување на статусот на повластен производител од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика. 
(2) Во случаите од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 

решение за престанување на статусот на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија. 
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(3) Решението од став (2) на овој член се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето. 

(4) Со денот на влегување во сила на решението од став (2) на овој член, престанува да важи 
одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија.  

(5) Со денот на влегување во сила на решението од став (2) на овој член, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе ја избрише електроцентралата од Регистарот на повластени производители. 

(6) Решението од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до 
повластениот производител, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија. 

 
Член 22 

(1) Повластениот производител може со писмено барање да побара од Регулаторната комисија 
за енергетика да донесе решение за престанување на статусот на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија. 

(2) Повластениот производител е должен барањето од став (1) на овој член да го поднесе 
најмалку 60 (шеесет) дена пред денот од кој се бара престанување на статусот на повластен 
производител.  

(3) Повластениот производител е должен во барањето од став (1) на овој член да ги наведе 
причините поради кои се бара престанувањето на статусот на повластен производител.  

 
Член 23 

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за укинување на статусот на 
повластен производител ако: 

- Министерството ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се исполнети 
условите за престанување на статусот на повластен производител пропишани со Уредбата;  

- решението за стекнување на стаус на повластен производител е донесено врз основа на 
невистинити податоци за носителот на решението или за електричната централа; 

- лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија 
престанала да важи, за електроцентрала за која е стекнат статусот на повластен 
производител;  

- повластениот производител го раскине договорот од член 19, став (2) на овој Правилник, 
склучен со Операторот на пазарот на електрична енергија; 

- повластениот производител не ги почитува одредбите од Законот за енергетика, Уредбата, 
Правилата за пазар на електрична енергија и други прописи врз основа на кои се стекнал со 
статус на повластен производител. 
 

Член 24 
(1) Повластениот производител е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика  

за секоја статусна промена, наведена во решението за стекнување на статус на повластен 
производител.  

(2) Повластениот производител е должен во рок од 5 (пет) дена до Регулаторната комисија за 
енергетика да достави известување и доказ за настанатите промени од став 1 на овој член.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на 
известувањето од став (2) на овој член, ќе отпочне постапка за изменување на решението за 
стекнување на статус на повластен производител.  

(4) Доколку повластениот производител извршил промена на податоците кои се евидентирани 
во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на 
електрична енергија, кој го води Агенцијата за енергетика на Република Македонија, повластениот 
производител е должен во рок од 5 (пет) дена да го достави до Регулаторната комисија за енергетика 
решението за запишувањето на промените, издадено од Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија, во оригинал или фотокопија на оригиналот заверена од нотар.   
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Член 25 

(1) Подготвителната и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика се 
организираат и одржуваат согласно Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија.  

 
 

VI. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 

Член 26 
(1) Регулаторната комисија за енергетика води Регистар на повластени производители на 

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија (во понатамошниот текст: Регистар 
на повластени производители), во електронска и во пишана форма.  

  (2) Регистарот на повластени производители од став (1) на овој член се состои од регистарски 
папки за секој повластен производител поодделно и од листа на повластени производители.   

 
Член  27 

 (1) Регистарската папка се состои од обвивка на регистарската папка и ги содржи сите 
документи доставени од барателот и издадени од Регулаторната комисија за енергетика согласно 
постапките утврдени со овој Правилник, подредени по хронолошки редослед. 
 (2) На обвивката од регистарската папка се запишува: 

- број на папката; 
- број под кој е заведено барањето за стекнување на статус на повластен производител во 

архивата на Регулаторната комисија за енергетика; 
- назив и адреса на правно лице (согласно решението за упис во Централниот регистар на 

Република Македонија);   
- назив на електроцентралата која се стекнала со статус на повластен производител и 

локацијата на електроцентралата;  
- евидентен број и датум на издавање/влегување во сила на лиценцата за вршење на 

дејноста производство на електрична енергија; 
- број на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител и датум 

на донесување; 
- број на решение за стекнување на статус на повластен производител и датум на 

донесување; 
- број на одлука за користење на повластена тарифа и датум на донесување; 
- повластена тарифа која ја користи повластениот производител и период на користење на 

повластената тарифа; и  
- единствен регистарски број. 

  
Член 28 

(1) Единствен регистарски број е број кој се доделува на електроцентралата. 
(2) Со престанување на статусот на повластен производител, единствениот регистарски број од став 

(1) на овој член престанува да важи и не може да се додели на друг повластен производител. 
 (3) Единствениот регистарски број редоследно содржи означувања кои што упатуваат на: 

- повластен производител - преку означувањето со буквите PP ; 
- вид на електроцентрала; и 
- реден број на регистарска папка. 
 (4) Видот на електроцентралата се обележува со две букви со следното значење: 
- SH  - хидроелектроцентрала; 
- WT  - ветерна електроцентрала; 
- PV - фотонапонска електроцентрала; 
- BM - термоелектроцентрала на биомаса; 
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- BG - термоелектроцентрала на биогас. 
 (5) При впишувањето на единствениот регистарски број согласно редоследот од став (3) на овој член, 
после секоја ознака се става цртичка (-).  
        

Член 29 
(1) Регулаторната комисија за енергетика ја води и одржува листата на повластени 

производители од член 26, став (2) на овој Правилник.  
 (2) Листата на повластени производители од став (1) на овој член се води на образец даден во 
Прилог  5 кој што е составен дел на овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува листата на повластени производители од 
став (1) на овој член на својата веб страна. 
 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 30 
(1) Решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија издадени од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, 
продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени. 

(2) Одлуките за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на 
електрична енергија донесени од Регулаторната комисија за енергетика, заклучно со денот на 
влегување во сила на овој Правилник, продолжуваат да важат за периодот на користење утврден во 
соодветната одлука. 
 (3) Регистарот на повластени производители на електрична енергија воден од Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија заклучно со денот на влегување во сила на овој Правилник, се 
предава на Регулаторната комисија за енергетика и станува дел од Регистарот на повластени 
производители на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија воден од 
Регулаторната комисија за енергетика.  

(4) Регулаторната комисија за енергетика во листата на повластени производители од член 29 
на овој Правилник, ќе ги впише носителите на решенијата за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија, издадени од Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија пред денот на влегување во сила на овој Правилник.   

 
Член 31 

(1) Правното лице кое поседува електроцентрала која е пуштена во употреба пред влегување во сила 
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: 

- барање за издавање на привремено решение од член 4 на овој Правилник,  
- барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител од 

член 12 на овој Правилник,  
- барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија од член 12 на овој 

Правилник,  
- основен проект за електроцентралата изработен од лиценцирано право лице или проект за 

изведена состојба согласно Законот за градење, доколку се извршени измени во текот на 
изградбата; 

- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;  
- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на 

енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија, согласно Правилникот за обновливи извори на енергија; и 

- изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето 
овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република 
Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник. 
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   (2) Приложените документи од ставот (1) на овој член треба да бидат оригинал или копија на 
оригиналот заверена од нотар. 

(3) Во постапката за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен 
производител, решение за стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на 
повластена тарифа се применуваат одредбите на овој Правилник.  

 
Член 32 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  
Бр. 01-215/1                             Димитар Петров 
08.02. 2012 година 
Скопје 

 
 

 



 

ПРИЛОГ 1 
ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

Образец - БПРПП 

 

 
 
 

Регулаторна комисија  
за енергетика на 

Република Македонија                     

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
 
 
 
 

Република Македонија 

 

Име и адреса на Барателот 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 издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино 
пенкало; 

 Сите глави од Барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија треба да бидат пополнети од страна на барателот и 
заедно со потребната документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; 

 Доколку Барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите 
полиња и квадрати. (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); 

 За секоја електроцентрала за која се бара статус на повластен производител, треба да поднесете одделно Барање за 
издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија. 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

 

1. Име на Барателот (правното лице) 1.1 Скратен назив 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  

 

13. Број на основачи на друштвото на Барателот 

 

14. Подружница 

14.1 Вкупен број на подружници 

 

14.2 Назив на секоја подружница 

 

14.3 Адреса на подружницата 

Улица:  

Број:  

Место: 

Општина: 

Држава:  

14.4 Приоритетна дејност/главна приходна шифра на подружницата 

 
 
 



 

 

14.5 Овластени лица на подружницата 

Презиме: Име: 
 
ЕМБГ: 
 
Државјанство: 

                          

14.6 Адреса на овластени лица на подружницата 

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

 

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 издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија? 

ДА   НЕ  

2. Дали сте носител на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија? (да се наведе за секое привремено решение одделно) 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на 
електроцентралата, издаден од Реуглаторната комисија за енергетика на Република Македонија. 
 

      

3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија? (да се наведе за секое решение одделно) 

 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на решението за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, 
издаден од Реуглаторната комисија за енергетика на Република Македонија. 
 

      

 
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 ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС  

НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

Образец - БРПП 

 

 
 
 

Регулаторна комисија  
за енергетика на 

Република Македонија                     

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС 
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
 
 
 
 

Република Македонија 

 

Име и адреса на Барателот 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 издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; 

 Сите глави од Барањето за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната 
документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; 

 Доколку Барањето за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и 
квадрати. (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); 

 За секоја електроцентрала за која се бара статус на повластен производител, треба да поднесете одделно Барање за 
издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија. 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

 

1. Име на Барателот (правното лице) 1.1 Скратен назив 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 

 

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

      

7. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија 

      

8. Единствен регистарски број на електроцентралата издаден од 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, под кој 
електроцентралата е запишана во регистарот на повластени 
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 

      

9. Единствен регистарски код на електроцентралата издаден од Агенцијата 
за енергетика на Република Македонија, под кој електроцентралата е 
запишана во Регистарот на електроцентрали кои користат обновливи 
извори на енергија 

      

10. Временски период за кој се бара статусот на повластен производител на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија (години) 

      

 

III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ 

 

1. Дали прв пат поднесувате барање за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија? 

ДА   НЕ  

2. Дали сте носител на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за друга електроцентрала?  

     (да се наведе за секое привремено решение одделно) 



 

 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на 
електроцентралата, издаден од Реуглаторната комисија за енергетика на Република Македонија. 
 

      

3. Дали сте носител на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за друга електроцентрала? (да се наведе за секое решение одделно) 

 

ДА   НЕ  
 

Ако ДА, наведете го бројот и датумот на издавање на решението за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и единствениот регистарски број на електроцентралата, 
издаден од Реуглаторната комисија за енергетика на Република Македонија. 
 

      

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

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот: 
 
 
      М.П. 



 

ПРИЛОГ 3 
ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
Образец - БКПТ 

 

 
 
 

Регулаторна комисија  
за енергетика на 

Република Македонија                     

БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА  
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
 
 
 
 

Република Македонија 

 

Име и адреса на Барателот Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика  

Лице определено за контакт од Барателот 
 
Име и презиме: 

Адреса: 

Телефон: 

Факс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ 

1. Име на Барателот (правното лице) 1.1 Скратен назив на Барателот (правното лице) 

 
 

 

2. Седиште на Барателот (правното лице) 

Улица: 

Број: 

Општина: 

Место: 

Држава: 

Телефон:                       

Телефакс: 

Е-пошта (e-mail): 

 

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. Број и датум на издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија 

      

7. Повластена тарифа за која се однесува барањето        

8. Временски период за кој се бара користење на повластената тарифа 
(години) 

      

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

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот: 
 
 
      М.П. 



ПРИЛОГ 4 
 

 
 
ДО:  РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
 
 

ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТ  
НА БАРАЊЕТО И ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 
 
 

Јас _____________________________________________, како одговорно лице на 
                                                                        (име и презиме на одговорното лице) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(име и седиште на барателот – правното лице) 
 
изјавувам под кривична, материјална, и морална одговорност дека барањето, документацијата и 
податоците доставени до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, согласно 
постапките утврдени со Правилникот за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката 
состојба на барателот. 
 
 
 
 
 
Датум: __________           Име и презиме на одговорното лице за застапување на барателот: 
      

         _______________________________________________________ 
 
Место: ___________            Потпис на одговорното лице за застапување на барателот: 

  
       

                                                          М.П. 



Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија        

ПРИЛОГ 5 
ЛИСТА НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

Р. 
бр. 

Назив 
на 

правно 
лице 

Назив на 
електроцентрала 

Локација на 
електроцентрала 

Моќност на 
електроцентрала 

(kW) 

Единствен 
регистарски 

број на 
повластен 

производител 

Арх. бр.  и 
датум на 

донесување/ 
датум на 

влегување во 
сила на 

привремено 
решение за 
повластен 

производител 

Датум на 
престанок на 

важење на 
привремено 
решение за 
повластен 

производител 

Арх. бр.  и 
датум на 

донесување/ 
датум на 

влегување во 
сила на 

решение за 
повластен 

производител 

Датум на 
престанок на 

важење на 
решение за 
повластен 

производител 

Арх. бр.  и 
датум на 

донесување / 
датум на 

влегување во 
сила на 

одлука за 
користење на 
повластена 

тарифа 

Повластена 
тарифа 

(€cents/kWh) 

Период на 
користење 

на 
повластена 

тарифа 
(години) 

Забелешка 

              

              

              

 


