
Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7 
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 24 
март 2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 

1. Со ова решение на Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, со 
седиште на ул. Индустриска ББ Кавадарци, му се издава решение за стекнување на 
привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5”, со 
планирана моќност од 152,3 kW и со локација на дел од КП бр.1731/3 и подземен 
среднапонски електричен кабел со место на почеток КП бр.1731/3 и место на завршеток КП 
бр.1725/1 м.в. “Желков Дол”, КО Ваташа, општина Кавадарци. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци, со 

седиште на ул. Индустриска ББ Кавадарци; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-263; 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ “ЛУКАР 5”; 
- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр.1731/3 и подземен 

среднапонски електричен кабел со место на почеток КП бр.1731/3 и место на завршеток 
КП бр.1725/1 м.в. “Желков Дол”, КО Ваташа, општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата:  176 kW; 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

1.334.148 kWh; 
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 03.11.2030 година 

(10 години сметано од денот на правосилноста на одобрението за градење бр. 11-149 
од 27 .10.2020 година издадено од општина Кавадарци, со правосилност од 3.11.2020 
година и 

- датум на престанок на важење на ова решение: 3.11.2030 година.  
3. Ова решение се доставува до Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ 

Кавадарци, со седиште на ул. Индустриска ББ Кавадарци, 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. 

4. 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. 

 
 

 
УП1 бр. 08-44/22    
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