Врз основа на член 50 став (3) од Законот за енергетика*(„Службен весник на Република Македонија“
бр. 96.18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96.19) и член 30 став (3) од
Правилникот за лиценци („ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19,
214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седница одржана на 21.06.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за отпочнување на постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС
СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје

Член 1
Со оваа одлука се отпочнува постапка за одземање на лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС
СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје издадена согласно Одлуката за издавање на лиценца за вршење
н енергетска дејност производство на електрична енергија („ Службен весник на Република
Македонија“ бр.106/13 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/21).

Член 2
Постапката за одземање на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на
електрична енергија на Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експортимпорт Скопје, се спроведува со оглед на тоа што согласно Пресуда на Основниот суд Скопје 2 Скопје
50 ТС-60/16 од 18 мај 2018 година, потврдена со Пресуда на Апелациониот суд Скопје ТСЖ-1908/18
од 26 ноември 2020 година се утврдува дека Договорот за пристапување кон Јавно приватно
партнерство за реализација на проект изградба на МХЕЦ Ратево на акумулацијата и брана Ратево,
склучен помеѓу Водостопанство Берово (АД Водостопанство на РМ како правен сукцесор), како Јавен
партнер - концедент бр.83-07/12 од 24 јули 2012 година и ДДС Солар како приватен партнер
концесионер бр.02-01 од 17 јули 2012 година и анекс кон овој договор склучен помеѓу Водостопанство
Берово како Јавен партнер - концедент бр.83-07/12-1 од 25 август 2012 година и ДДС Солар како
приватен партнер концесионер бр.02-01/1 од 25 август 2012 година како и Одлуката за склучување на
погоре цитираниот договор се ништовни во целост и не произведуваат правни дејства.
Ништовноста на актите утврдени во Пресудите од став 1 на овој член претставува правен
основ за оценка на исполнетоста на условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена
лиценцата од член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република
Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 30 став
(1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19,
54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).

Член 3
Се задолжува Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експортимпорт Скопје во рок од четири месеца од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да достави
до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, валиден
доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон.

Член 4
Доколку Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт
Скопје не постапи согласно рокот од член 3 на оваа одлука, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија ќе донесе одлука за одземање на лиценцата.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен весник
на Република Северна Македонија“ и на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 09-780/5
21. јуни 2021 година
Скопје

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

Марко Бислимоски

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (
во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) со допис беше доставена Пресуда на
Основниот суд Скопје 2 Скопје 50 ТС-60/16 од 18 мај 2018 година, потврдена со Пресуда на
Апелациониот суд Скопје ТСЖ-1908/18 од 26 ноември 2020 година со која се утврдува дека Договорот
за пристапување кон Јавно приватно партнерство за реализација на проект изградба на МХЕЦ Ратево
на акумулацијата и брана Ратево, склучен помеѓу Водостопанство Берово (АД Водостопанство на РМ
како правен сукцесор), како Јавен партнер - концeдент бр.83-07/12 од 24 јули 2012 година и ДДС Солар
како приватен партнер концесионер бр.02-01 од 17 јули 2012 година и анекс кон овој договор склучен
помеѓу Водостопанство Берово како Јавен партнер - концeдент бр.83-07/12-1 од 25 август 2012 година
и ДДС Солар како приватен партнер концесионер бр.02-01/1 од 25 август 2012 година како и Одлуката
за склучување на погоре цитираниот договор се ништовни во целост и не произведуваат правни
дејства.
Друштво за внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт-импорт Скопје беше
известено согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* ( „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 96.18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96.19) и член 30 став
(2) од Правилникот за лиценци („ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19,
214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) со допис бр. 09-780/2 од 17.05.2021 година да се произнесе по однос
на Пресуда на Основниот суд Скопје 2 Скопје 50 ТС-60/16 од 18 мај 2018 година и Пресуда на
Апелациониот суд Скопје ТСЖ-1908/18 од 26 ноември 2020 година.
На 07.06.2021 година беше одржан состанок со претставниците на друштвото во рамките на кој беше
дискутирано по однос на правните последици кои произлегуваат со утврдувањето на ништовноста на
Договорот за пристапување кон Јавно приватно партнерство за реализација на проект изградба на
МХЕЦ Ратево на акумулацијата и брана Ратево, за што е укажано од страна на друштвото дека се
водат преговори со Ад Водостопанство и Владата на Република Северна Македонија како јавен
партнер за модалитетите и роковите околу надминувањето на настанатата правна состојба.
Регулаторна комисија за енергетика имајќи ги во предвид правните основи за отпочнувањето на
постапката за одземање на лиценцата и добиените информации од страна на друштвото, одлучи да
ја отпочне постапката за одземање на лиценцата согласно член 50 став (1) точка 5) од Законот за
енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија бр.96/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21) за што му определи
рок од четири месеца на друштвото да достави доказ за правото за користење на природното
богатство во согласност со закон .

