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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2977.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Коча-
ни.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Кочани со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука.

Стр.
2993. Решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енер-
гија ......................................................... 10
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гија ......................................................... 12
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Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/8 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

______________

2978.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Стру-
мица.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Струмица со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/9 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

2979.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД КАВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Кава-
дарци.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Кавадарци со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/10 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

2980.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД СТРУГА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Стру-
га.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Струга со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/11 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2981.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Киче-
во.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Кичево со кој се уредуваат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/12 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

2982.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд Дел-
чево.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Делчево со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/13 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

2983.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.9.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН 

СУД ШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за правда му престанува користењето на 
движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Основен суд 
Штип.  

Член 3
Министерот за правда склучува договор со претсе-

дателот на Основен суд Штип со кој се уредуваат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-5873/14 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

_________

2984.
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во Одлуката за воведување мерка пари-
чен надомест за влез на територијата на Република Ма-
кедонија како мерка на реципроцитет спрема Републи-
ка Косово, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 123/2013, направена е техничка гре-
шка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ МЕРКА ПАРИ-
ЧЕН НАДОМЕСТ ЗА ВЛЕЗ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО МЕРКА 
НА РЕЦИПРОЦИТЕТ СПРЕМА РЕПУБЛИКА 

КОСОВО

Во член 1 од Одлуката за воведување мерка пари-
чен надомест за влез на територијата на Република Ма-
кедонија како мерка на реципроцитет спрема Републи-

ка Косово секаде во текстот по зборот „ЕВРА“, да се до-
дадат зборовите: „во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народната банка на Република Македонија 
на денот на влезот“.

Бр. 41-6422/2 Од Владата на Република
7 септември 2013 година Македонија

Скопје
___________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ

2985.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Азербејџан за одбегну-
вање на двојното оданочување и за заштита од фис-
кална евазија по однос на даноците на доход и капи-
тал, склучен во Баку на 19 април 2013 година, рати-
фикуван од Собранието на Република Македонија 
со Закон за ратификација на Договорот („Службен 
весник на РМ“ бр. 107/2013), е влезен во сила на 12 
август 2013 година.

2 септември 2013 година              Министер, 
     Скопје                           Никола Попоски, с.р.

___________

2986.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Република Азербејџан за поттикнување и 
заемна заштита на инвестициите, склучен во Баку на 19 
април 2013 година, ратификуван од Собранието на Ре-
публика Македонија со Закон за ратификација на Дого-
ворот  („Службен весник на РМ“ бр. 107/2013), е вле-
зен во сила на 12 август 2013 година.

2 септември 2013 година              Министер, 
     Скопје                           Никола Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2987.

Врз основа на член 52 од Законот за заштита на 
личните податоци („Службен весник на Република Ма-
кедонија”  бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во 
врска со член 10 став (2) алинеа 6 од Правилникот за 
техничките и организациските мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните подато-
ци  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/09 и 158/10), Советот на експерти на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување, на седницата одржана 15.8.2013 година до-
несе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕН-
ТИ И НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ, БРИШЕЊЕ И 
ЧИСТЕЊЕ НА МЕДИУМОТ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Со овој Правилник се уредува начинот на уништува-

ње на документите, што содржат лични податоци, како 
и начинот на уништување, бришење и чистење на меди-
умот во Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата).   

Член 2
Документите што содржат лични податоци, по исте-

кот на определениот рок за нивно чување, се уништува-
ат од комисија определена од страна на претседателот 
на Советот на експерти на Агенцијата.

Документите, од став 1 од овој член, се уништуваат 
со  уред за ситнење (шредер) за што комисијата соста-
вува записник.

Член 3
По пренесувањето на личните податоци од медиу-

мот или по истекот на определениот рок за чување, ме-
диумот се уништува, брише или пак се чисти од лични-
те податоци кои се снимени на него.

Уништувањето на медиумот се врши со механичко 
разделување на неговите составни делови со што исти-
от повторно да не може да биде употреблив.

Бришењето или чистењето на медиумот се врши на 
начин што оневозможува понатамошно обновување на 
снимените лични податоци.

За уништување, бришење и чистење на медиумот 
комисијата составува записник, кој ги содржи сите по-
датоци за целосна идентификација на медиумот, како и 
за податоците снимени на истиот.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

Бр. 01 – 1158/4 Совет на експерти
30 август 2013 година Претседател,

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2988.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 
и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
внатрешна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО 
експорт – импорт Скопје, за користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
6.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трго-
вија ДДС СОЛАР ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на булевар Дванаесетта Македонска Бригада 
бр.86 Скопје, му се одобрува користење на повластена 
тарифа на електрична енергија произведена од хидрое-
лектроцентралата „МХЕ РАТЕВО“ со инсталирана моќ-
ност од 400 kW и со локација на КП. бр.10086/2, КО Бе-
рово, во атарот на „Беровско езеро“, Општина Берово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
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- назив и седиште: Друштво за внатрешна и надво-
решна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт – импорт 
Скопје, со седиште на булевар Дванаесетта Македон-
ска Бригада бр.86 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-50

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ РАТЕВО“

- податоци за локација на електроцентралата: КП. 
бр.10086/2, КО Берово, во атарот на „Беровско езеро“, 
Општина Берово

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 
kW

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.257.595,38 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ РАТЕВО“, 
УП 1 бр.08-221/12 од 12.03.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енерги-
ја по блокови (kWh)

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh)

I ≤ 85.000 12,00
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00
V > 700.000 4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 Бр. 08 – 182/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

2989.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за ин-
женеринг и обновливи извори ПАНЕРГИЈА ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија, на седницата одржана на ден 6.9.2013 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за инженеринг и обновливи изво-
ри ПАНЕРГИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-4, Скопје, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија про-
изведена од обновливи извори на енергија за фотона-
понската електроцентрала „ПВК-6“ со планирана моќ-
ност од 993,6 kW и со локација на ГП 1.6, КП. 
бр.2455/6, во м.в. Гумова Чешма, КО Крушево вон г.р., 
Општина Крушево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за инженеринг и обнов-

ливи извори ПАНЕРГИЈА ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-4, 
Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-171

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ПВК-6“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП 
1.6, КП. бр.2455/6, во м.в. Гумова Чешма, КО Крушево 
вон г.р., Општина Крушево

- планирана моќност на електроцентралата: 993,6 
kW (4320 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.394.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година
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- датум на престанок на важење на ова решение: 
6.9.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ПВК-6“ со 
планирана моќност од 993,6 kW и со локација на ГП 
1.6, КП. бр.2455/6, во м.в. Гумова Чешма, КО Крушево 
вон г.р., Општина Крушево, треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08 – 72/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2990.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
дистрибуција на електрична енергија ДИНО ДИНА-
МИКС ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија, на седницата одржана на ден 
6.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за дистрибуција на електрична 
енергија ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. Јадранска Магистрала бр.165, Бутел, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала „ДИНО ДИНА-
МИКС“ со планирана моќност од 44,16 kW и со локаци-
ја на КП.бр.226/1, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за дистрибуција на 

електрична енергија ДИНО ДИНАМИКС ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. Јадранска Магистрала 
бр.165, Бутел, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-172

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ДИНО ДИНАМИКС“

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.226/1, КО Визбегово, Општина Бутел 

- планирана моќност на електроцентралата: 44,16 
kW (192 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 49.859 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
6.9.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ДИНО ДИНА-
МИКС“ со планирана моќност од 44,16 kW и со локаци-
ја на КП.бр.226/1, КО Визбегово, Општина Бутел, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
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носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08 – 84/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2991.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
енергетика, производство, трговија и услуги ПЕТКОВ 
ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на 
привремено решение за стекнување на статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 6.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за енергетика, производство, трго-
вија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. Емил Зола, бр.6/1-5, Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК“ 
со планирана моќност од 49,115 kW и со локација на 
КП.бр.558/2, КО Долно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за енергетика, произ-

водство, трговија и услуги ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Емил Зола, 
бр.6/1-5, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-173

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ПЕТКОВ ЕЛЕКТРИК“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.558/2, КО Долно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,115 
kW (209 панели со моќност на панел од 235 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 66.412 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
6.9.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ПЕТКОВ 
ЕЛЕКТРИК“ со планирана моќност од 49,115 kW и со 
локација на КП.бр.558/2, КО Долно Соње, Општина Со-
пиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
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техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08 – 126/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2992.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за внат-
решна и надворешна трговија ДДС СОЛАР ДОО ек-
спорт – импорт Скопје, за издавање на решение за стек-
нување на статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 6.9.2013 година, 
донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трго-
вија ДДС СОЛАР ДОО експорт – импорт Скопје, со се-
диште на булевар Дванаесетта Македонска Бригада 
бр.86 Скопје, му се издава решение за стекнување на 

статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија за 
хидроелектроцентралата „МХЕ РАТЕВО“, со инстали-
рана моќност од 400 kW и со локација на КП. 
бр.10086/2, КО Берово, во атарот на „Беровско езеро“, 
Општина Берово. 

2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за внатрешна и надво-

решна трговија ДДС СОЛАР ДОО експорт – импорт 
Скопје, со седиште на булевар Дванаесетта Македон-
ска Бригада бр.86 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-50

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ РАТЕВО“

- податоци за локација на електроцентралата: КП. 
бр.10086/2, КО Берово, во атарот на „Беровско езеро“, 
Општина Берово

- инсталирана моќност на електроцентралата: 400 
kW

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.257.595,38 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
6.9.2033 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 Бр. 08 – 181/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2993.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство и промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, за издава-
ње на привремено решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 6.9.2013 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет ХЕЦ 
277 ДОО Скопје, со седиште на ул. Првомајска бр.ББ, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со планирана 
моќност од 190 kW и со локација со реф.бр. 277 на во-
дотекот на Река Воденешница, с.Банско, Општина 
Струмица (согласно договор за концесија за вода за из-
градба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 277 ДОО 
Скопје, склучен помеѓу Друштвото за производство и 
промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје - концесионер со бр.001 
од 19.03.2012 година и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-2867/18 од 20.3.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и про-

мет ХЕЦ 277 ДОО Скопје, со седиште на ул. Првомај-
ска бр.ББ, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-174

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 277“

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција со реф.бр. 277 на водотекот на Река Воденешница, 
с.Банско, Општина Струмица

- планирана моќност на електроцентралата: 190 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
хидроелектроцентралата ХЕЦ 277 ДОО Скопје, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство и промет ХЕЦ 
277 ДОО Скопје - концесионер со бр.001 од 19.03.2012 
година и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/18 од 20.03.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 842.481 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: согласно договор за концесија за вода 
за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 277 ДОО 
Скопје, склучен помеѓу Друштвото за производство и 
промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје - концесионер со бр.001 
од 19.03.2012 година и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-2867/18 од 20.03.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година.

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 277“ со планира-
на моќност од 190 kW и со локација со реф.бр. 277 на 
водотекот на Река Воденешница, с.Банско, Општина 
Струмица (согласно договор за концесија за вода за из-
градба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 277 ДОО 
Скопје, склучен помеѓу Друштвото за производство и 
промет ХЕЦ 277 ДОО Скопје - концесионер со бр.001 
од 19.03.2012 година и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-2867/18 од 20.03.2012 година) треба 
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 
2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 
и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08 – 184/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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2994.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Акционерското 
друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕК-
ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост 
Скопје, за издавање на привремено решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 6.9.2013 година, до-
несе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Акционерското друштво за производство на 
електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-
ти Октомври бр.9, Скопје, му се издава решение за стек-
нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за ветерна електроцентрала „ПАРК 
НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со планира-
на моќност од 36.800 kW и со локација во КО Богданци 
вон град, Општина Богданци (согласно Одлука на Вла-
да на Република Македонија, бр.51-3183/1 од 
14.06.2011 година за овластување за изградба на енер-
гетски објект - парк на ветерни електрани за производ-
ство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА - Скопје).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Акционерско друштво за произ-

водство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиш-
те на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-WT-175

- назив на електроцентралата: ветерна електроцен-
трала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГ-
ДАНЦИ“

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Богданци вон град, Општина Богданци

- планирана моќност на електроцентралата: 36.800 
kW (16 ветерни турбини со моќност на турбина од 
2.300 kW)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 100.000.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуште-
на во употреба: 3 години

- датум на престанок на важење на ова решение: 
6.9.2016 година

3. Ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕР-
НИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со планирана моќност 
од 36.800 kW и со локација во КО Богданци вон град, 
Општина Богданци (согласно Одлука на Влада на Ре-
публика Македонија, бр.51-3183/1 од 14.06.2011 годи-
на за овластување за изградба на енергетски објект - 
парк на ветерни електрани за производство на електрич-
на енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА - 
Скопје) треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-
врден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важ-
носта на ова решение во постапка утврдена во член 10 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија го впишува носителот на ова решение и елек-
троцентралата во Регистарот на повластени производи-
тели.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Републи-
ка Македонија го доставува ова решение до барателот, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и до 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 08 – 185/13
6 септември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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