
         Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија 

 
 

ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 

УТВРДЕНА СО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

РКЕ во рок од 5 дена од денот на завршување на подготвителна седница 
одржува редовна седница на која ќе донесе  

Решение за стекнување на статус на повластен производител и 
Одлука за користење на повластена тарифа 

 

Решението и Одлуката се објавуваат во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на веб-страната на РКЕ 

Ако барателот ги отстрани 
недостатоците во утврдениот рок  

и потврдата на АЕРМ е позитивна, 
РКЕ ќе донесе  

Заклучоци за уредност  
на барањата 

Ако барателот не ги отстрани 
недостатоците во утврдениот рок, и/или 

потврдата на АЕРМ е негативна,  
РКЕ ќе донесе  

Решенија за отфрлање на барањата  

како некомплетни 

РКЕ во рок не подолг од 35 дена од денот на приемот на барањата 
одржува подготвителна седница  

Во рок не подолг од 10 дена од денот на донесување на заклучоците  

Барателот да ги отстрани недостатоците 

РКЕ во рок од 20 дена од денот на приемот на барањата,  
донесува Заклучоци дека барањата се некомплетни 

 

потврдата е позитивна 

РКЕ во рок од 20 дена од денот на приемот на барањата,  

донесува Заклучоци за уредност на барањето 

 комплетно барање некомплетно барање 

Решението и Одлуката влегуваат во сила со денот на донесувањето,  
а ќе се применуваат од 00:01 часот од наредниот ден 

 

Со денот на влегување во сила Решението и Одлуката,  
РКЕ ги впишува податоците за носителот на решението и електроцентралата  

и податоците за повластената тарифа  
во Регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија 

Ба    Кон барањата се доставува: 

 проект за изведена состојба, доколку се извршени измени во текот на 
изградбата; 

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

 изјава за веродостојност (Прилог 4). 

 

Барање за издавање на решение  
за стекнување на статус на повластен производител  

(Образец БРПП од Прилог 2) 
 

 Отпочнување на постапката 

Електроцентралата треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден со 
привременото решение и барателот треба да поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата. 
 
Барањата се однесуваат за користење на повластена тарифа која што важела на 
денот на донесување на привременото решение за стекнување на статус на повластен 

производител. 

Барањето се заведува во архивата на РКЕ 

 

РКЕ во рок од 5 дена од денот на приемот на барањата, ќе побара потврда од АЕРМ 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. 

 

Барање за користење на повластена тарифа  
(Образец БКПТ од Прилог 3) 

АЕРМ е должна да ја издаде потврдата во рок не подолг од 15 дена од денот на поднесување на барањето на РКЕ. 

потврдата е негативна 

Операторот на пазарот на електрична енергија е должен, во рок не подолг од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето на повластениот производител,  

да склучи договор за откуп на електричната енергија, а со важност од денот на 

влегувањето во сила на Решението за стекнување на статус на повластен производител 


