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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2003.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 15.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1
Co оваа одлука на Општина Пробиштип и се даваат 

на трајно користење без надоместок недвижни ствари - 
објект кој се наоѓа на ул. "Јаким Спиров", бр. 8, запиша-
ни во ИЛ бр. 5576 за КО Пробиштип, сопственост на 
Република Македонија и тоа:

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда 
и други објекти Б4, влез 1 кат 1 намена на посебен дел 
од зграда ДП, внатрешна површина 968 м2,

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда 
и други објекти Б4, влез 1 кат ПО намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина 359 м2,

- КП бр. 1018/15 број на зграда 1, намена на зграда 
и други објекти Б4, влез 1 кат ПР намена на посебен 
дел од зграда ДП, внатрешна површина 737 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-1958/1 Заменик на претседателот 
15 април 2014 година на Владата на Република

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

__________
2004.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 15.4.2014 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на геодетски елаборати за за-
пишување на промени во катастарот на недвижности, 
на недвижен имот, и тоа:

- дел од објект фарбара со магацин на КП бр.197, а 
според новите податоци од катастарот на КП.бр.433, 
ул. „Т.Никле“, со површина од 422,01 м2 запишана во 
ПЛ бр.896 за КО Крушево;

- Подруми (гаражен простор) на КП 815, ул. „Нико-
ла Парапунов“ ламела 3, 4 и 5, со површина од 853 м2 
запишани во ИЛ бр.43061, ИЛ бр.42822 и ИЛ бр.43466 
за КО Карпош и

- индивидуална семејна станбена зграда/куќа на КП 
бр. 9125, ул. ,,Борко Талев“ бр.40 и под објект на КП 
бр. 9125, м.в. ,,Б.Талев“, со површина од 39 м2 запиша-
ни во ПЛ  бр.161 за КО Штип 2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

 Бр. 42-2861/1 Заменик на претседателот 
15 април 2014 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2005.
Врз основа на член 43 став (8) од Закон за гeнетски 

модифицирани организми („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 35/08 и 163/13), министерот за 
животна средина и просторно планирање во согласност 
со министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  
И НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ 

ЗА ПРОЦЕНА ОД ГМО ПРОИЗВОД*

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и сод-

ржината на образецот  и начинот на изготвување на из-
вештајот за процена од ГМО производ.

Член 2
(1) Извештајот за процена од ГМО производ се из-

готвува на образец во бела боја во А4 формат.
(2) Образецот на Извештајот од став (1) на овој 

член особено ги содржи следниве податоци:

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2001/18/EЗ година на Европскиот Парламент и на Советот од 12 
март 1996 година за намерно пуштање на генетски изменетите ор-
ганизми во животната средина, CELEX бр.32001L0018
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1) Грбот на Република Македонија, назив на Извеш-
тајот за процена на ГМО производ, број  на нотифика-
ција и назив/име презиме и седиште/адреса на нотифи-
каторот.

2) Основни податоци:
- Нотификацијата за пуштање на ГМО производ, 

кој е предмет на извештајот;
- ГМО производ, кој е предмет на нотификацијата;
- Постапката, која е спроведена од денот на поднесу-

вањето на нотификацијата;
- Надлежни органи и други лица кои се вклучени во 

проценката на оваа нотификација, како и нивното мис-
лење за нотификацијата;

- Процесот на учество на јавноста и доставени мис-
лења и забелешки;

- Секое барање за дополнување на пријавата и обез-
бедени дополнителни информации за производот и не-
говото пласирање на пазарот и неговата употреба;

3) Опис на ГМО производот:
- Карактеристики на приемниот организам коишто 

се важни за оценувањето на конкретниот ГМО;
- Идентификација на сите познати ризици по човеко-

вото здравје и по животната средина, како резултат на 
пуштањето на немодифицираниот приемен организам 
во животната средина;

- Опис на резултатот од генетската промена во изме-
нетиот организам;

- Оценка за тоа дали генетската модифицикација е 
доволно карактеризирана за целите на оценувањето на 
ризиците по здравјето на луѓето и по животната сре-
дина;

- Идентификација на сите нови ризици по здравјето 
на луѓето и по животната средина коишто можат да се 
јават по пуштањето на конкретниот ГМО, во споредба 
со пуштањето на соодветниот немодифициран ГМО, 
врз база на оценувањето на ризикот по животната сре-
дина, спроведено во согласност со начелата за оценува-
ње на ризикот по животната средина;

4) Заклучок:
- Целта на пуштањето на ГМО производот на паза-

рот и неговата предложена употреба;
- Неопходни мерки за управување со ризиците по 

здравјето на луѓето или животната средина кои можат 
да бидат предизвикани од страна на производот и него-
вата употреба;

- Предложени мерки за следење на употребата на 
производот и негови можни последици по здравјето на 
луѓето или животната средина и

5) Кратка содржина на извештајот што се објавува 
на веб страната на Министерство за животна средина и 
просторно планирање и во два дневни весника достап-
ни на целата територија на Република Македонија.

(3) Формата и содржината на образецот на Извешта-
јот за процена од ГМО производот се дадени во При-
лог  кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Врз основа на сите доставени мислења согласно 

член 43 став (2) од Законот за генетски модифицирани 
организми како и анализите направени за нивната науч-
на заснованост и искуство во другите земји се изготву-
ва Нацрт извештај за процена на ГМО производот. 

(2) Подготвениот Нацрт извештај за процена на 
ГМО производот, се доставува повторно на мислење 
до Научниот комитет за ГМО и до органот на државна-
та  управа надлежен за вршење на работите од областа 
на земјоделството и шумарството кои треба да се произ-
несат по истиот во рок не пократок од осум дена. 

(3) По добивање на мислењата од став (2) на овој 
член се подготвува финалниот Извештај за процена на 
ГМО производот. 

(5) Врз основа на податоците содржани во Извешта-
јот, се подготвува кратка содржина на Извештајот во 
кој се содржани најзначајните елементи на јазик кој е 
разбирлив за пошироката јавност и се објавува на веб 
страната на Мнинистерството за животна средина и 
просторно планирање и во два дневни весника достап-
ни на целата територија на Република Македонија. 

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-543/1 02-3765/1
15 јануари 2014 година 16 април 2014 година

Скопје Скопје

Министер Министер
за животна средина и 
просторно планирање,

за земјоделство, шумарство 
и  водостопанство,

Абдилаќим Адеми, с.р. Љупчо Димовски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2006.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на 
ден  23.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Љубица Саламовска, судија на Основен суд Ресен, со 
навршување на 64 години на 12.4.2014 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 23.4.2014 година. 

Бр. 07-827/1 Судски совет 
 23 април 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 Александра Зафировска, с.р.

_________
2007.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден  
23.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Павлина Кимова, судија на Апелациониот суд Скопје, 
со навршување на 64 години на 19.3.2014 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 23.4.2014 година. 

Бр. 07-828/1 Судски совет 
 23 април 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 Александра Зафировска, с.р.

_________
2008.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден  
23.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Ангелчо Видески, судија на Основниот суд Прилеп, со 
навршување на 64 години на 23.3.2014 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 23.4.2014 година. 

Бр. 07-829/1 Судски совет 
 23 април 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 Александра Зафировска, с.р.

_________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2009.
Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194 

став 2, член 197 став 1 алинеја е) и член 210 алинеја в) 
од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на 1.4.2014 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овластени-
от брокер Владимир Спасовски, вработен во Комерци-
јална банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со 
хартии од вредност поради непочитување на точка 4.33 
и точка 6.4 од Правилата за работа на Централниот 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје, заради из-
вршен увид и печатење на извод од сметките за хартии 
од вредност на лице без важечко овластување за увид 
во сметката за хартии од вредност во времето кога е 
направен увидот во системот на Централниот депози-
тар АД Скопје. 

2.  Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”.

Бр. УП1 08-62 Комисија за хартии од вредност
 1 април 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
2010.

Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194 
став 2, член 197 став 1 алинеја е) и член 210 алинеја в) 
од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
РМ” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на 1.4.2014 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овластени-
от брокер Тони Павловски, вработен во Комерцијална 
банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со хар-
тии од вредност поради непочитување на точка 4.33 и 
точка 6.4 од Правилата за работа на Централниот депо-
зитар за хартии од вредност АД Скопје, заради из-
вршен увид и печатење на извод од сметките за хартии 
од вредност на лица кои не се клиенти на Комерцијал-
на банка АД Скопје-Дирекција за вршење услуги со 
хартии од вредност и немаат дадено овластување за 
увид во сметката за хартии од вредност во времето ко-
га е направен увидот во системот на Централниот депо-
зитар АД Скопје.
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2.  Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”.

Бр. УП1 08-63 Комисија за хартии од вредност
 1 април 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2011.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 
16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 
11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба 
на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен 
весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), поста-
пувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Ин-
дустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за опреде-
лување на продажна цена на природен гас за тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција 
на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец април 2014 
година, на седницата одржана на 24 април 2014 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА

Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас и снаб-
дување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, продажната цена на природниот гас за месец април 
2014 година, се утврдува да изнесува 27,4699 ден/nm3.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
април 2014 година, во износ од 22,8240 ден/nm3 и цена 
за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец април 2014 година  (“Службен весник” бр. 
64/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец април 2014 годи-
на (“Службен весник” бр. 64/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13). 

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.

Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”.                      

   УП1 Бр. 08-55/14
24 април 2014 година Заменик  претседател,

Скопје Светлана Јаневска, с.р.
__________

2012.
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 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот 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 Друштво-
то за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, на ден 22.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС 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 - 122/12 од 9.5.2013 година, на Друштвото 
за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО-
ЕЛ Скопје, се продолжува до 9.11.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

   УП1 Бр. 08-122/12
22 април 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2013.
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 и 41/14), и член 10, 
став 4 од Правилникот 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 Друштво-
то за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, на ден 22.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС 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 - 124/12 од 09.05.2013 година, на Друштвото 
за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР 
ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 9.11.2014 година.
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

   УП1 Бр. 08-124/12
22 април 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2014.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, на ден 
22.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 
184/12 од 14.06.2013 година, на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДОО-
ЕЛ Валандово, се продолжува до 14.12.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

    УП1 Бр. 08-184/12
22 април 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

2015.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, став 4 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валан-
дово, на ден 22.4.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-
ТУС 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 - 185/12 од 14.06.2013 година, на Друштвото 
за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕ-
ДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, се продолжу-
ва до 14.12.2014 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија.

   УП1 Бр. 08-185/12
22 април 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2016.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ“ бр. 150/07), на одржаната педесет и шеста 
седница   на ден  17.4.2014   година ја  донесе следната 

О Д Л У К А
I

На Миле Ѓошевски роден на  25.4.1950 година, из-
бран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основ-
ното јавно обвинителство Куманово, без ограничување 
на траење на мандатот му се утврди престанок  на фун-
кцијата јавен обвинител поради исполнување на усло-
вите за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.5.2014 година.

Совет на јавните обвинители
СОР Бр. 5/14 на Република Македонија,

17 април 2014 година Претседател, 
Скопје Костадин Кизов, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
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 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
 Телефон:  +389-2-55 12 400.  
 Телефакс: +389-2-55 12 401.  
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
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