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                                     РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА КОИШТО КОРИСТАТ ПОВЛАСТЕНА 
ТАРИФА – МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
(Состојба заклучно со 1 октомври 2019 година) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

реден 
број 

Хидроелектроцентрали 

со моќност ≤ 10.000 kW 
  

   број 
моќност 

(kW) 

1 Изградени и пуштени во употреба (користат повластена тарифа) – табела I.1. 81 74.735,40 

2 Издадени се привремени решенија  – табела I.2. 32 35.833,80 

3 ВКУПНО (1+2): 113 110.569,20 

4 Вкупна моќност утврдена со Одлуката на Владата на РСМ  / / 



Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија                                                                                                                                                                                                                                                   01.10.2019                                                                                                            
          
 

2 

 

 

 

I.1. ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СО ОДЛУКИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 
 

 
Реден 
број 

 
 

Назив на производителот 

 
 

Моќност (kW) 

 
 

Повластена тарифа (€cents/kWh) 

Период на 
користење на 
повластена 

тарифа (години) 

 
 

Забелешка  

1 ДИКОМ ДООЕЛ с. Ваташа Кавадарци 
(МХЕ ДИКОМ - Кавадарци) 

32 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

2 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ 
ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

(МХЕ ОХРИД 1 - Охрид) 

117 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

3 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ 
ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

(МХЕ ОХРИД 2 - Охрид) 

320 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ    „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

4 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ 
ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

(МХЕ ОХРИД 3 - Охрид) 

229 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ  „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

5 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ГОРНО 
БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

(МХЕ БЕЛИЦА 1 - Струга) 

995 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

6 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ГОРНО 
БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје 

(МХЕ БЕЛИЦА 2 - Струга) 

996 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

7 ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ ДООЕЛ 
Битола 

(МХЕ ХИДРОЕНЕРГО ПРОЕКТ 
ВОДОВОД - Битола) 

400 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 

8 СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО 
Скопје 

(МХЕ Другово - Другово) 

600 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Одлука на 

РКЕ „Сл. весник на РМ“, бр.16/07) 

20 повластена тарифа според датумот на 
Одобрение за градба 
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9 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Брбушница - Виница) 

576 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

09.04.2012 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.02.2012 
година 

10 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Крива Река 2 - Крива Паланка) 

584 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

09.04.2012 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.02.2012 
година 

11 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Кркљанска река – Крива 
Паланка) 

384 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ  „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

09.04.2012 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.02.2012 
година 

12 ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Велес 
(МХЕ Слатино - Дебарца) 

560 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ  „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

09.04.2012 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.02.2012 
година 

13 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Кранска Река - Ресен) 

584 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ  „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

10.05.2012 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 23.03.2012 
година 

14 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Брајчино 1 - Ресен) 

704 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови (Уредба на 
Влада на РМ  „Сл. весник на РМ“, бр.176/11 

и19/12) и Одлука за користење на 
повластена тарифа донесена од РКЕ на 

01.02.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.03.2012 
година 

15 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Каменичка Река – Македонска 
Каменица) 

1200 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 16.04.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.03.2012 
година 
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16 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ Љубанска – реф.бр.75, КО 
Љубанци, Општина Бутел) 

234 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 27.05.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.10.2012 
година 

17 ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје 
(МХЕ Песочан, реф.бр. 393, 

Песочанска река,   КО Годивје, 
Општина Дебарца) 

990 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.06.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.07.2012 
година 

18 МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје 

(МХЕ Селечка Река - Струга) 

1720 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 12.06.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.03.2012 
година 

19 ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

(МХЕ Зелен Град, реф.бр.371, 
Зеленградска река, КО Јамиште, 

Општина Пробиштип) 

130 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 29.07.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.07.2012 
година 

20 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ Брестјанска – реф.бр.138, КО 
Глажња, Општина Липково и КО Брест, 

Општина Чучер Сандево) 

666 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 29.07.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.10.2012 
година 

21 ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица 
(МХЕ МИНИ ТУРИЈА, на КП.бр. 2/1, КО 

Добрашинци, Општина Василево) 

160 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 31.07.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

22 ДДС СОЛАР ДОО експорт – импорт 
Скопје 

(МХЕ Ратево,  КО Берово, Општина 
Берово) 

400 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 06.09.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 12.03.2013 
година 
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23 ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје 
(МХЕЦ 350 ГРАДЕЧКА - реф. бр. 350, 

на водотекот на Градечка Река, 
Општина Виница) 

920 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 28.10.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

24 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ Големача - реф. бр. 259, КО 
Слоештица, Општина Демир Хисар) 

423 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 10.12.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 22.10.2012 
година 

25 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ Мала река - реф. бр. 258, КО 
Бабино, КО Базерник и Коридор, 

Општина Демир Хисар) 

270 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 10.12.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 22.10.2012 
година 

26 ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје 
(МХЕ Песочан, реф.бр. 392, 

Песочанска река,   КО Годивје, 
Општина Дебарца) 

1125 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.12.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.07.2012 
година и 22.11.2012 година 

27 ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО Скопје 
(МХЕ Тресонче, реф.бр.11, Тресончека 

река, Општина Маврово и Ростуша) 

1980 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.12.2013 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 19.07.2012 
година и 22.11.2012 година 

28 Јавно претпријатие за 
водоснабдување СТУДЕНЧИЦА 

Кичево 
(МХЕ ДОБРЕНОЕЦ на регионалниот 

водоснабдителен систем 
„Студенчица“, КП. бр. 840, КО Јаровец, 

Општина Кичево) - ЈП 

480 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 16.04.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

29 СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје 
(MХE БИСТРИЦА бр.97, на водотекот 
на река Бистрица, Општина Теарце) 

2640 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.06.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 
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30 СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје 
(MХE СОЛ 2–реф.бр.98, на водотекот 
на река Бистрица, Општина Теарце) 

3200 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 08.07.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

31 ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје 
(МХЕЦ 33 ГАЛИЧКА РЕКА 3 - реф. бр. 

33, на водотекот на Галичка Река, 
Општина Маврово и Ростуше) 

1282,5 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 21.10.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

32 ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје 
(МХЕЦ 376 БРАЈЧИНО 2 - реф. бр. 
376, на водотекот на Брајчинска и 

Рзанска Река, Општина Ресен) 

1472,5 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 21.10.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

33 ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје (ХЕЦ 372 Ештерец – реф. бр. 
372, на водотекот на река Ештерец, 

Општина Пробиштип) 

376 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.12.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

34 СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје 
(MХE СОЛ 3–реф.бр.99, на водотекот 
на река Бистрица, Општина Теарце) 

3.280 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 31.12.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

35 Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО 
Битола 

(МХЕ Експлоатационен минимум, на 
КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина 

Битола) - ЈП 

320 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 31.12.2014 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 11.06.2013 
година 

36 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт 
Скопје 

(МХЕЦ Брза Вода 3 - реф.бр. 95, 
КП.бр.1642 КО Порој, Општина Тетово) 

720 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 02.03.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 
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37 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт 
Скопје 

(МХЕЦ Брза Вода 1 - реф.бр. 96, на 
КП.бр.317 КО Ѓермо, Општина Тетово) 

960 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.03.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

38 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт 
Скопје 

(МХЕЦ Брза Вода 2 - реф.бр. 94, на 
КП.бр.694 КО Ѓемо, Општина Тетово) 

960 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.03.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

39 ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица 
(МХЕЦ ТОПЛЕЦ на КП бр. 468, КО Нов 

Дојран, Општина Дојран) 

332 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.03.2015 година и на 

17.08.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 04.11.2014 
година 

40 ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје 
(МХЕ ПАТИШКА РЕКА со реф.бр. 146, 

на КП бр. 137/2,4,5; КП бр. 
435/4,5,6,7,9; КП бр. 795/4,5; КП бр. 

1006/3; КП бр. 1009/3; KП бр.1010/5,6, 
КП бр.1026/2,3; КП бр. 1027/2,3; КП бр. 

1030/2,3; КП бр. 1032/2 КО Патишка 
Река, Општина Сопиште) 

712,5 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.03.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

41 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт 
Скопје 

(МХЕ Голема Илинска - реф.бр. 257, 
на КП.бр.568/5 и КП.бр.1817/19 КО 

Големо Илино, Општина Демир Хисар) 

464 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.04.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

42 АЛБНОР КОМПАНИ ДОО Тетово 
(МХЕ БАЧИШКА РЕКА 2 - реф. бр. 28 
на КП.бр.2121, КП.бр.122, КП.бр.1454 
КО Бачишка, вон г.р, Зајас с. Бачиште, 

Општина Кичево) 

1170 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.04.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 
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43 ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје 
(МХЕ КУШНИЦА со реф бр. 256, на 

КП.бр.990/9 (мaшинска зграда), 990/10 
(зафат), 990/11 (коридор – подземен 
цевковод), КО Железнец, Општина 

Демир Хисар) 

247,5 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.05.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 30.07.2014 
година 

44 СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје 
(МХЕЦ КАМЕНА РЕКА 125, КП.бр. 

1305/3, Општина Липково) 

2.400 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 28.05.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

45 ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 

(ХЕЦ 236 КOЊАРКА, КП бр. 26/2, КП 
бр. 26/3, КП бр.26/5 и  КП бр. 1405/3, 

КО Скочивир, Општина Новаци) 

1000 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 15.07.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

46 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ КРИВА РЕКА – 1 со реф.бр. 179–
1, КП бр.1331/2 и 1508/19, КО Костур, 

Општина Крива Паланка) 

540 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.07.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 
30.12.2014година 

47 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје 

(МХЕ КРИВА РЕКА – 2 со реф.бр. 179–
2, КП бр.1508/18, 1516/2, 1303/3, 

1508/21, 1508/20, 1301/2, 1301/3 и 
1510/2, КО Костур, Општина Крива 

Паланка) 

990 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.07.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 
30.12.2014година 

48 ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци 
(МХЕЦ БОШАВА 1, КП бр. 62/15, КО 

Страгово, Општина Кавадарци) 

2800 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 
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49 ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци 
(МХЕЦ БОШАВА 2, КП бр. 3655/4, КО 

Ваташа, Општина Кавадарци) 

2800 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

50 ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци 
(МХЕЦ БОШАВА 3, КП бр. 3670/6, КО 

Ваташа, Општина Кавадарци) 

1920 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

51 ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци 
(МХЕЦ БОШАВА 4, КП бр. 3474/5, КО 

Ваташа, Општина Кавадарци) 

1920 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

52 ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци 
(МХЕЦ БОШАВА 5, КП бр. 1234/2, КО 

Ваташа, Општина Кавадарци) 

1440 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.05.2013 
година 

53 ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје 
(МХЕ КАЛИН КАМЕН 1, КП бр. 671/2, 

КО Варовиште, Општина Крива 
Паланка) 

248 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

54 ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје 
(МХЕ КАЛИН КАМЕН 2, КП бр. 309/2, 
КО Крива Паланка, Општина Крива 

Паланка) 

320 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.08.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

55 ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје 
(МХЕ СТАНЕЧКА РЕКА 2, КП. бр. 2586, 

КО Крива Паланка, Општина Крива 
Паланка) 

136 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.09.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 
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56 БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт 
Скопје 

(МХЕ КАЖАНИ - реф.бр. 208, 
КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина 

Битола) 

1064 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 13.10.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

57 АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ 
експорт - импорт Тетово 

(претходно НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, 
NORD ENERGY GROUP ДОО експорт-

импорт Тетово)  
(МХЕЦ Вејачка река со реф. бр. 93, КП 
бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина 

Тетово) 

1306,4 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 11.12.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

58 МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје 
(МХЕ ЈАБЛАНИЦА со реф. бр.399, КП 
бр.823/2, КО Пискупштина, Општина 

Струга) 

3.280 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 24.12.2015 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.03.2013 
година 

59 ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР 
ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ Скопје 

(МХЕЦ ЕШТЕРИЧКА со реф. бр. 373, 
КП бр.1/4, КО Шталковица (машинска 

зграда), КП бр.162/2, КП бр.1/5, КО 
Шталковица (водостој), КП бр.1/7, КО 
Шталковица, КП бр.763/2, КО Зелен 

Град (зафат на градба), Општина 
Пробиштип) 

567 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 14.04.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

60 МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
(МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321, нa 

водотекот на река Клепалска, КП. 
бр.10673, КО Берово, Општина 

Берово) 

172 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 16.08.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.07.2015 
година 

61 МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
(МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322 нa 

водотекот на река Клепалска, КП. 
бр.13764 и КП. бр.13765, КО Берово, 

Општина Берово) 

252 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 16.08.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.07.2015 
година 
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62 ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје 
(МХЕ Бањани со реф. бр. 116,  на КП 
бр.31/6, КО Бањани, Општина Чучер 

Сандево) 

132 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 14.10.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 29.03.2016 
година 

63 ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 
експорт-импорт Скопје 

(МХЕЦ Коњарка со реф. бр. 235, на КП 
бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, 

Општина Новаци) 

1000 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 07.11.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.06.2013 
година 

64 МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје 
(МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА со реф.бр.329, 
на водотекот на река Брегалница, на 

КП.бр.3717, КО Пехчево, Општина 
Пехчево) 

684 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 22.11.2016 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.07.2015 
година 

65 ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје  
(претходно ЕМК ДООЕЛ Мали 

хидроелектрани Скопје) 
(МХЕЦ ДУПНИЦА реф. бр. 30, нa 

водотекот на река Дупница, КП бр. 
473/3, КО Лешница, Општина Кичево) 

990 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.01.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 20.07.2015 
година 

66 ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид 
(МХЕЦ 52 – БЕЛИЦА, нa водотекот на 
река Беличка, КП бр. 2203, КО Белица, 

Општина Кичево) 

765 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.01.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.07.2015 
година 

67 ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје  
(претходно ЕМК ДООЕЛ Мали 

хидроелектрани Скопје) 
(МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА, реф. бр. 325 нa 
водотекот на река Бреганица, КП бр. 

3489/2, КО Пехчево, Општина 
Пехчево) 

918 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 07.02.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 30.07.2015 
година 

68 ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје  
(претходно ЕМК ДООЕЛ Мали 

хидроелектрани Скопје) 
(МХЕЦ ЉУТАЧКА, реф. бр. 326 нa 
водотекот на река Љутачка, КП бр. 

1754/7, КО Пехчево, Општина 
Пехчево) 

351 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 07.02.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 30.07.2015 
година 
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69 НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD 
ENERGY GROUP ДОО експорт-импорт 

Тетово  
(МХЕ БАЧИШКА 1 - реф.бр. 27 на 

водотекот на Бачишка Река, КП бр. 
1454/1 и 2121, КО Бачишта, Општина 

Тетово) 

1440 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 16.02.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

70 ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО 
Битола  

(МХЕ 267 ШЕМНИЦА, реф.бр. 28 на 
водотекот Шемница, слив Црна Река, 
КП бр. 63/4, КО Маловиштe, Општина 

Битола) - изградена 

800 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 05.04.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.06.2013 
година 

71 ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје  
(МХЕ СТАНЕЧКА РЕКА 1, КП бр. 465/1 
и 466/1, КО Станица, Општина Крива 

Паланка) – со ЈПП 

84 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 29.05.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.05.2013 
година 

72 Н ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Кавадарци 

(МХЕЦ Бошавица, на водотекот на 
Река Бошава, КП бр. 947/2, КО 

Бесвица, Општина Демир Капија) 

981 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 29.05.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 08.06.2015 
година 

73 ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје  

(МХЕ со реф.бр.115 на Бањанска река, 
на КП бр. 30/5, 31/7, 2153/7 и 2154, КО 

Бањани и КП бр. 1/2, КО Мирковци, 
Општина Чучер-Сандево) 

293 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 18.12.2017 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 30.12.2014 
година 

74 АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО 
Скопје (МХЕЦ „МАВРОВО 1 – 

БЕЛИЧИЦА“, локација на КП бр. 1/2 КО 
Маврово вон градежен реон, Општина 

Маврово и Ростуше) 

80 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.01.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 20.07.2015 
година 
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75 АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО 
Скопје (МХЕЦ „МАВРОВО 2 - КАКАЧ“, 
КП бр.158/7 КО Маврово вон градежен 

реон, Општина Маврово и Ростуше) 

124 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 17.01.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 20.07.2015 
година 

76 МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 
(МХЕ ВРАНОВСКА РЕКА реф. бр. 312, 

КП бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО 
Горно Врановци, Општина Чашка) 

792 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 10.04.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 20.10.2015 
година 

77 МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ 
ДОО Скопје  

(МХЕЦ ТИКВЕШ 2, КП бр.376/6, КО 
Трстеник, општина Росоман) 

2240 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 04.05.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 27.07.2016 
година 

78 ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО 
Битола  

(МХЕ 378 Речица и Грмешница, 
реф.бр. 42 КП 184/2, КО Опеница, 

општина Охрид) 

720 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 15.05.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 25.06.2013 
година 

79 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО Скопје  
(МХЕЦ КОНСКА со реф.бр.184, на КП 
бр. 481/9, КО Конско, м.в. Чавдарка-

Конско општина Гевгелија) 

990 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 07.07.2018 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 14.07.2016 
година 

80 МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје 
(МХЕ ПАДАЛИШКА 14, реф. бр. 14 нa 

КП бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, 
КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП бр. 

697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП 
бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, 

општина Гостивар) 

480 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 03.04.2019 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 20.10.2015 
година 

81 НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП – NORD 
ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-

импорт Тетово („МХЕ Габровска Река“ 
со реф.бр. 103, КП бр.9/2, 239/2, 250/4, 
250/5, КО Првце, КП бр.4/11, 4/9, 276/3, 

282/3, 2960/5 и 2960/6 КО Доброште, 
општина Теарце) 

1800 по месечна количина на испорачана 
електрична енергија по блокови  

Одлука за користење на повластена тарифа 
донесена од РКЕ на 4.09.2019 година 

20 повластена тарифа која важела на денот на 
донесување на решение за привремен статус 

на повластен производител на 8.05.2013 година 

ВКУПНО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ (збир од 1 до 81): 74.735,4 
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I.2. ПРАВНИ ЛИЦА И ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ СО ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  (ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 
ВО ФАЗА НА ИЗГРАДБА И КОИ НЕ СЕ ПУШТЕНИ ВО УПОТРЕБА) 

 

 
Реден 
број 

 
Назив на 

производителот 

 
Архивски број и датум на 

поднесено барање 

 
Арх.број и датум на донесен 

заклучок за уредност на барањето 

 
Арх.број и датум на донесено 

решение за стекнување на 
привремен статус на повластен 

производител 

 
 

Моќност (kW) 

1 ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Штип  
(МХЕЦ БЛАТЕШНИЦА - реф. 

бр. 349, на водотекот на 
Блатечка Река, Општина 

Виница) 

УП 1 бр.08-257/12 од 13.11.2012 
година 

УП 1 бр.08-257/12 од 19.04.2013 година УП 1 бр.08-257/12 од 08.05.2013 година 606 

2 НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD 
ENERGY GROUP ДОО 
експорт-импорт Тетово  

(МХЕ ЉУБОТЕНСКА РЕКА - 
реф. бр. 66 на водотекот на 
Љуботенска Река, Општина 

Јегуновце) 

УП 1 бр.08-269/12 од 16.11.2012 
година 

УП 1 бр.08-269/12 од 19.04.2013 година УП 1 бр.08-269/12 од 08.05.2013 година 
и 14.03.2014 година 

1364 

3 ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 
(МХЕ КАДИНА РЕКА - реф.бр. 

158 на водотекот на Кадина 
Река, Општина Студеничани)  

УП 1 бр.08-16/13 од 06.02.2013 
година 

УП 1 бр.08-16/13 од 19.04.2013 година УП 1 бр.08-16/13  
од 08.05.2013 година  

и 18.02.2014 година и 06.02.2017 година 

4000 
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4 ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 
(МХЕ ЗРНОВСКА РЕКА - 

реф.бр. 353 на водотекот на 
Кадина Река, Општини Штип, 

Радовиш и Виница)  

УП 1 бр.08-18/13 од 06.02.2013 
година 

УП 1 бр.08-18/13 од 19.04.2013 година УП 1 бр.08-18/13  
од 08.05.2013 година  

и 18.02.2014 година и 06.02.2017 година 

650 

5 ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН 
ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 
(МХЕ ЗРНОВСКА РЕКА - 

реф.бр. 351 на водотекот на 
Кадина Река, Општини Штип, 

Зрновции Виница)  

УП 1 бр.08-19/13 од 06.02.2013 
година 

УП 1 бр.08-19/13 од 19.04.2013 година УП 1 бр.08-19/13  
од 08.05.2013 година 

и 18.02.2014 година и 16.05.2017 година 

1520 

6 ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ 
ДОО Битола  

(МХЕ 378 Речица и 
Грмешница, реф.бр. 42 на 

водотекот на Речица-
Грмешница, слив Црни Дрим, 

КО Речица и КО Опеница, 
Општина Охрид) 

УП 1 бр.08-147/13 од 04.06.2013 
година 

УП 1 бр.08-147/13 од 14.06.2013 година УП 1 бр.08-147/13 од 25.06.2013 година и 
13.01.2017 година 

708 

7 ХЕЦ 277 ДОО Скопје  
(ХЕЦ 277, реф.бр. 277 на 

водотекот Река Боденешница,                      
с. Банско, Општина Струмица) 

УП 1 бр.08-184/13 од 09.08.2013 
година 

УП 1 бр.08-184/13 од 02.09.2013 година УП 1 бр.08-184/13 од 06.09.2013 година и 
13.06.2017 година 

190 

8 ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ 
Скопје  

(МХЕ „Крива Река“ со реф.бр. 
123, на водотекот на Крива 

Река, Општина Крива 
Паланка) 

УП1 бр.08-35/15 од 17.03.2015 
година 

УП1 бр.08-35/15 од 27.03.2015 година УП1 бр.08-35/15 од  
08.04.2015 година и 16.05.2017 година 

1638 

9 МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 
(МХЕ ТОПОЛКА 317, реф. бр. 

317 нa водотекот на река 
Тополка,   КО Дреново, 

Општина Чашка) 

УП1 бр. 08-135/15 од 30.09.2015 
година 

УП1 бр. 08-135/15 од 09.10.2015 година УП1 бр. 08-135/15 од 20.10.2015 година 1989 
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10 МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 
(МХЕ ТОПОЛКА 316, реф. бр. 

316 нa водотекот на река 
Тополка,   КО Дреново, 

Општина Чашка)  

УП1 бр. 08-136/15 од 30.09.2015 
година 

УП1 бр. 08-136/15 од 09.10.2015 година УП1 бр. 08-136/15 од 20.10.2015 година 2841 

11 МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје 
(МХЕ ТОПОЛКА 315, реф. бр. 

315 нa водотекот на река 
Тополка,  КО Долно 

Јаболчиште и КО Дреново, 
Општина Чашка) 

УП1 бр. 08-138/15 од 30.09.2015 
година 

УП1 бр. 08-138/15 од 09.10.2015 година УП1 бр. 08-138/15 од 20.10.2015 година 2133 

12 ИНДИГО ХИДРО 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје  
(МХЕЦ 143 Маркова река, 

реф. бр.143 на водотекот на 
Маркова река, КП 59, КО 

Елово, Општина Студеничани) 

УП1 бр. 08-30/16 од 27.05.2016 
година 

УП1 бр. 08-30/16 од 22.06.2016 година УП1 бр. 08-30/16 од 28.06.2016 година 359,4 

13 ИНДИГО ХИДРО 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје  
(МХЕЦ 144 Маркова река, 

реф. бр.144 на водотекот на 
Маркова река, КП 342/1, КО 

Цветово, Општина 
Студеничани) 

УП1 бр. 08-31/16 од 27.05.2016 
година 

УП1 бр. 08-31/16 од 22.06.2016 година УП1 бр. 08-31/16 од 28.06.2016 година 517,4 

14 ИНДИГО ХИДРО 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје  
(МХЕЦ 145 Маркова река, 

реф. бр.145 на водотекот на 
Маркова река, КП 885/1 и КП 

908, КО Маркова Сушица, 
Општина Студеничани) 

УП1 бр. 08-32/16 од 27.05.2016 
година 

УП1 бр. 08-32/16 од 22.06.2016 година УП1 бр. 08-32/16 од 28.06.2016 година 876 

15 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 
Скопје  

(МХЕЦ КОВАЧКА со 
реф.бр.21, на Ковачка река, 

КО Самоков, Општина 
Македонски Брод) 

УП1 бр. 08-41/16 од 24.06.2016 
година 

УП1 бр. 08-41/16 од 04.07.2016 година УП1 бр. 08-41/16 од 14.07.2016 година 500 
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16 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 
Скопје  

(МХЕЦ КОВАЧКА со 
реф.бр.22, на Ковачка река, 

КО Самоков, Општина 
Македонски Брод) 

УП1 бр. 08-42/16 од 24.06.2016 
година 

УП1 бр. 08-42/16 од 04.07.2016 година УП1 бр. 08-42/16 од 14.07.2016 година 500 

17 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 
Скопје  

(МХЕЦ КОВАЧКА со 
реф.бр.23, на Ковачка река, 

КО Самоков, Општина 
Македонски Брод) 

УП1 бр. 08-43/16 од 24.06.2016 
година 

УП1 бр. 08-43/16 од 04.07.2016 година УП1 бр. 08-43/16 од 14.07.2016 година 950 

18 ГЛОБАЛ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје  
(МХЕЦ РИБНИЧКА со 

реф.бр.7, на Рибничка река, 
КО Тануше и      КО 

Грекај/Нивиште, Општина 
Маврово и Ростуше) 

УП1 бр. 08-44/16 од 24.06.2016 
година 

УП1 бр. 08-44/16 од 04.07.2016 година УП1 бр. 08-44/16 од 14.07.2016 година 5000 

19 АКТУЕЛ ЕНЕРЏИ ГРУП ДОО 
Скопје  

(МХЕЦ КРАПСКА со 
реф.бр.45, на Крапска река, 

КО Крапа, Општина 
Македонски Брод) 

УП1 бр. 08-45/16 од 24.06.2016 
година 

УП1 бр. 08-45/16 од 04.07.2016 година УП1 бр. 08-45/16 од  
14.07.2016 година 

685 

20 РДЛ СОУЛ ЕЛЕКТРАНИ ДОO  
увоз-извоз Скопје  

(МХЕЦ ОРЕШКА реф.бр.308, 
на водотекот на река Орешка,           
КО Ореше, Општина Велес) 

УП1 бр. 08-51/16 од 12.07.2016 
година 

УП1 бр. 08-51/16 од 19.07.2016 година УП1 бр. 08-51/16 од  
27.07.2016 година 

924 

21 ХЕЦ 408 ДОО Скопје  
(МХЕЦ 408, на река Коселска, 

КО Свиништа, Општина 
Охрид) 

УП1 бр. 08-64/16 од 15.09.2016 
година 

УП1 бр. 08-64/16 од 23.09.2016 година УП1 бр. 08-64/16 од  
30.09.2016 година 

125 

22 СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY 

ДООЕЛ Тетово  
(MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.105, КО Одри, 
Општина Теарце) 

УП1 бр. 08-60/16 од 30.08.2016 
година 

УП1 бр. 08-60/16 од 12.09.2016 година УП1 бр. 08-60/16 од  
13.10.2016 година и 23.01.2017 година 

282 
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23 СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY 

ДООЕЛ Тетово  
(MХЕЦ Одранска река со 

реф.бр.106, КО Одри, 
Општина Теарце) 

УП1 бр. 08-08/17 од 23.01.2017 
година 

УП1 бр. 08-08/17 од 24.01.2017 година УП1 бр. 08-08/17 од 30.01.2017 година 228 

24 АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово 
(МХЕЦ Габровска, на 

водотекот на Габровска река, 
с. Доброште, Oпштина 

Теарце) 

УП1 бр. 08-89/17 од 06.07.2017 
година 

УП1 бр. 08-89/17 од 18.07.2017 година УП1 бр. 08-89/17 од 26.07.2017 година 1240 

25 ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП 
ДОО, Скопје (МХЕ Жировница 

со реф.бр.5, на зафат на 
КП.бр.12 и машинска зграда 

на КП.бр.220/2 на река 
Жировница, КО Жировница, 

Општина Маврово и Ростуше) 

УП1 бр. 08-86/17 од 29.06.2017 
година 

УП1 бр. 08-86/17 од 19.07.2017 година УП1 бр. 08-86/17 од 26.07.2017 година 776 

26 ХИДРОГЕН ЕНЕРЏИ ГРУП 
ДОО, Скопје (МХЕ Жировница 

со реф.бр.6, на зафат на 
КП.бр.12 и машинска зграда 

на КП.бр.215 на река 
Жировница, КО Жировница, 

Општина Маврово и Ростуше) 

УП1 бр. 08-87/17 од 29.06.2017 
година 

УП1 бр. 08-87/17 од 19.07.2017 година УП1 бр. 08-87/17 од 26.07.2017 година 463 

27 E.K.O ЕНЕРГЕТИКА ДОО 
Битола (МХЕЦ Вирово, КО 
Вирово, Општина Демир 
Хисар) 

УП1 бр. 08-7/18 од 09.02.2018 
година 

УП1 бр. 08-7/18 од 14.02.2018 година УП1 бр. 08-7/18 од 01.03.2018 година 447 

28 ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. 
Батинци Студеничани (МХЕ 
Стровија со реф. бр. 250, на 
водотекот на река Стровија, 
КО Стровија, општина 
Долнени) 

УП1 бр. 08-27/18 од 17.04.2018 
година 

УП1 бр. 08-27/18 од 25.04.2018 година УП1 бр. 08-27/18 од 10.05.2018 година 446 
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29 МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје 
(хидроелектроцентралата 
МХЕ Ехлоец со реф.бр.51 со 
локација на водослив на река 
Треска, КО Ехлоец, Општина 
Кичево 

УП1 бр. 08-51/19 од 1.07.2019 
година 

 УП1 бр. 08-51/19 од 15.07.2019 година 786 

30 БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово 
(хидроелектроцентралата 
МХЕЦ Градиште со локација 
на водосливот на река 
Вардар/Горен Вардар, КО 
Јегуновце, општина Јегуновце 

УП1 бр. 08-52/19 од 21.06.2019 
година 

 УП1 бр. 08-52/19 од 15.07.2019 година 571 

31 АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ 
Тетово 
(хидроелектроцентралата 
МХЕЦ Вејачка  со локација на 
водослив на река Вејачка, КО 
Вејце, КО Бродец, општина 
Тетово) 

УП1 бр. 08-53/19 од 21.06.2019 
година 

 УП1 бр. 08-53/19 од 15.07.2019 година 1319 

32 МАКБЕЛ ХИДРО ДОО Охрид 
(хидроелектроцентралата 
МХЕЦ Караниколос со реф 
бр.80 со локација на 
водосливот на река Пена, КО 
Вешала, општина Тетово) 

УП1 бр. 08-58/19 од 1.07.2019 
година 

 УП1 бр. 08-58/19 од 15.07.2019 година 1200 

ВКУПНА МОЌНОСТ (збир од 1 до 32): 35.833,80 

 


