Врз основа на член 191 став (6), a во врска со член 241 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 11, став (1) од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 јули 2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНOВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Со ова решение престанува да важи Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.128/18), со оглед на тоа што
Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увозизвоз Скопје, со седиште на ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје – Аеродром за
термоелектроцентрала на биомаса „Нимекс Енергетика“, со планирана моќност од 990
kW и со локација на КП. бр. 501/1, КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци не достави
доказ дека истата е пуштена во употреба, ниту пак ја продолжи постапката со
доставување на барање за донесување на решение за стекнување на статус на
повластен производител и барање за користење на повластена тарифа на електрична
енергија.
2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС
СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје, Министерството за економија,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на
Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и
операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Образложение
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) постапувајќи по
барањето за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија на
Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увозизвоз Скопје, со седиште на ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје - Аеродром за термоелектроцентрала
на биомаса „Нимекс Енергетика“, со планирана моќност од 990 kW и со локација на КП. бр.
501/1, КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци, заведено под архивски број УП1 бр. 0862/18 од 4 јуни 2018 година, а врз основа на член 151, став (5) од Законот за енергетика
(“Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 8, став (1) од Правилникот за повластени производители
на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на седницата одржана на 3 јули 2018 година
донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-62/18 со
важност до 3 јули 2021 година.

Заклучно со 3 јули 2021 година Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС
СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје не достави доказ дека термоелектроцентрала
на биомаса „Нимекс Енергетика“, со планирана моќност од 990 kW и со локација на КП. бр.
501/1, КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци е пуштена во употреба, ниту пак ја
продолжи постапката со доставување на барање за донесување на решение за стекнување
на статус на повластен производител и барање за користење на повластена тарифа на
електрична енергија.
Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против овa решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена
од денот на приемот.
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