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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ги известува  
заинтересираните лица дека постапката за стекнување на статусот на повластен 
производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија и донесување на 
одлука за користење на повластена тарифа е утврдена со Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).  

Регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија, како и 
дијаграмите за постапките за стекнување на статусот на повластен производител и 
користењето на повластените тарифи се јавно достапни на веб страната на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, во делот на ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ: 
http://www.erc.org.mk/. Исто така, на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија се објавени и следните прегледи: 

 Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
од мали хидроелектроцентрали 

 Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
од фотонапонски електроцентрали 

 Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
од ветерни електроцентрали 

 Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
од термоелектроцентрали на биогас 

 Преглед на производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
од термоелектроцентрали на биомаса. 

 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ги известува 

заинтерсираните лица дека за сите пристигнати Барања за издавање на привремени 
решенија за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонски електроцентрали, 
постапките се завршени и нема листа на чекање. Односно, вкупната инсталирана моќност 
утврдена со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на 
електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 56/13 и 10/14), за која ќе се применуваат повластените 
тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од фотонапонски 
електроцентрали е исполнета (како што беше наведено и во соопштението од 11 јули 2013 
година). 

Производителите на електрична енергија кои не се стекнале со статусот на повластен 
производител може да ја продаваат електричната енергија на трговци, снабдувачи со 
електрична енергија, како и на операторот на електропреносниот систем и операторите на 
електродистрибутивните системи согласно член 65 од Законот за енергетика, по цени кои не 
се регулирани од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. 
 
        Регулаторна комисија за енергетика  
              на Република Македонија 
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