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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

35. 

Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 

137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска  

со член  135 од Законот за градежно земјиште („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 

193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 4.1.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 

ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-

ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА 

ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-

ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-

дежно земјиште, сопственост на Република Македонија 

по пат на непосредна спогодба на ЕНЕРГОРЕМОНТ–

МЗТ-ХЕРЦ ДОО со седиште во Битола ул. „Климент 

Охридски“ Пелагоника 2 ламела 2/6 за градежно зем-

јиште со вкупна површина од 1236 м2, кое претста-

вува:    

- КП.бр. 184/2 со површина од 849 м2, запишана во 

Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,  

- КП.бр. 184/3 со површина од 6 м2,  запишанa во 

Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца,    

-КП.бр.614/12 со површина од 10 м2, запишана во 

Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца 

-КП.бр.614/17 со површина од 5 м2, запишана во 

Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца, 

- КП.бр. 614/18 со површина од 8 м2, запишана во 

Имотен лист бр. 138 за КО Опејнца, 

-КП.бр.622/5 со површина од 238 м2 запишана во 

Имотен лист бр. 66 за КО Речица, 

- КП.бр 591/2 со површина од 120 м2 запишана во 

Имотен лист бр 155 за КО Речица, 

согласно Проект за линиска инфраструктурна град-

ба бр. 145/13 од мај 2013 година, одобрен од општина 

Охрид од 7.11.2015 година, изработен од БИЛД ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Скопје за изградба на мала хидроцентра-

ла за производство на електрична енергија. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 44-287/1 Претседател на Владата 

4 јануари 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

36. 

Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) 

од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ 

бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 

26 декември 2017 година, го донесе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Јован Стојчев од Радовиш, со службено 

седиште на подрачјето на Основниот суд во Радовиш, му 

престанува службата на нотар поради навршени 64 годи-

ни возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 12.1.2018 го-

дина. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Решение на министерот за правда бр. 04-4417/25 

од 17.11.1998 година, врз основа на третиот конкурс 

лицето Јован Стојчев од Радовиш е именуван за нотар 

на подрачјето на Основниот суд во Радовиш. Нотарот 

Јован Стојчев од Радовиш роден на 12.1.1954 година, 

на ден 12.1.2018 година навршува 64 години возраст, 

поради што ги исполнува условите за престанок на 

службата на нотарот. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став 

(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 

(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), Минис-

терството за правда одлучи како во диспозитивот на 

ова решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на решението. 

 

Бр. 09-4499/1  

26 декември 2017 година Министер за правда, 

Скопје Билен Салији, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

37. 

Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член 

81, став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА  

БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 

ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во 

Република Македонија на живи животни, производи и 

нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат 

од регионот Норд/Nord во Република Франција.   

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби - писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,  

6) семе за вештачко осеменување од живина и пер-

нат дивеч,  

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

8) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч и 

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.  

 

Член 2 

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од јајца од 

живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) цело јајце доколку било подложено на еден од 

следните третмани: 

- 42 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 27 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 12 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

2) течна белка од јајце доколку била подложена на 

еден од следните третмани: 

- 38 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 17 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 5 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 

минути на температура од 55°C во средината на произ-

водот и 

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 

24 минути на температура од 57°C во средината на 

производот. 

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од месо кои 

се состојат од или содржат месо од живина и пернат 

дивеч, доколку биле подложени на еден од следните 

третмани: 

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината 

на производот, 

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината 

на производот, 
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- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината 

на производот или 

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината 

на производот. 

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова 

решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи 

од живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различ-

ни од брашно од пердуви и брашно од живина, намене-

ти за исхрана на животни, земјоделска или индустрис-

ка употреба, доколку биле подложени на еден од след-

ните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 65°C 

во времетраење од 30 минути или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени 

на еден од следните третмани: 

- фабрички измиени и третирани со топла пареа на 

100°C во период од најмалку 30 минути, 

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во 

период од 8 часа,  

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку 

биле подложени на еден од следните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 

118°C во времетраење од најмалку 40 минути, 

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 

бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C 

во времетраење од најмалку 15 минути или 

- алтернативен процес на топење кој обезбедува 

температура во внатрешноста на производот од 74°C 

во времетраење од најмалку 280 секунди и 

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на 

третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска бо-

лест. 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-23/1 Агенција за храна 

3 јануари 2018 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

38. 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија врз основа на член 14 ст.1 т.1, 

чл.14 ст.2 вв. чл. 18 ст. 3 т. 5 од Законот за Советот на 

Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-

бен  весник РМ“ бр.150/07), распиша 
 

О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 

 

I 

1. Член на Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија од редот на јавните обвинители на 

Јавното обвинителство на Република Македонија, со 

изборно место број 5. 

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија  на огласот може 

да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на 

објавувањето на огласот врши функција на јавен обви-

нител и кој има најмалку осум години стаж како јавен 

обвинител и во последните две години да не му е изре-

чена дисциплинска мерка. 

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните 

обвинители на Република Македонија кандидатите сво-

јата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и 

доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител. 

- Потврда дека во последните две години не му е 

изречена дисциплинска мерка. 

- Биографски податоци за стручниот и професио-

налниот развој. 

- Податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за обука на судии 

и јавни обвинители. 

- Изјава за која листа се пријавува 

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријави-

те да ги достават до Советот на јавните обвинители на 

Република Македонија на ул. ”Кеј Димитар Влахов” 

бр.4 кат 5 во рок од 15 дена од објавата на огласот во 

„Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи  нема да бидат разгледу-

вани. 

 

Бр. 08-7/18 Совет на јавните обвинители 

4 јануари 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 



9 јануари 2018  Бр. 3 - Стр. 5 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

39. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Зако-

нот 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), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 

98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 

23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 

додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 

59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 

45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 

Законот за животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-

врдување, пресметување и уплатување на надоместо-

кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 

нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 

52/11 и 51/14), на седницата одржана на 9.1.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 29,854 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 31,395 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 31,005 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 30,336 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС           до 23,597 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 66,50 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 68,50 

 

б) Дизел гориво                          ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 59,50 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 48,00 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 29,367 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 

ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,080 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,030 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,040 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,890 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 21,832 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,986 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 15,389 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 6,302 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 
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Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 10.01.2018 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-41/1  

9 јануари 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

40. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), и член 10, 

став 5 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), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство на хидроелектрична енер-

гија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 

ENERGY ДООЕЛ Тетово, на ден 3.1.2018 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр. 08-60/16 од 13.10.2016 година, на Друштвото 

за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР 

НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ 

Тетово, се продолжува до 25.03.2018 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-60/16  

3 јануари 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

41. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16), и член 10, 

став 5 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), а постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство на хидроелектрична енер-

гија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 

ENERGY ДООЕЛ Тетово, на ден 3.1.2018 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-08/17 од 30.01.2017 година, на Друштвото за 

производство на хидроелектрична енергија СУПЕР 

НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ 

Тетово, се продолжува до 25.04.2018 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-08/17  

3 јануари 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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