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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
264.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM
EAGLE 17”, ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM
EAGLE 17”, (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Романија, во периодот од 20 февруари до 03 март 2017 година, се испраќаат 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-220/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

265.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TRIDENT
JAGUAR 17“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И
КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА
1. За учество во вежбовната активност „ TRIDENT
JAGUAR 17“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија и
Кралството Норвешка, во периодот од 1 до 17 март
2017 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на
Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-221/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

266.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ALLIED
SPIRIT 17”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „ALLIED
SPIRIT 17” (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Сојузна Република Германија
во периодот од 8 до 30 март 2017 година, се испраќаат
35 (триесет и пет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а трошоците за дневници за
службено патување ги обезбедува Министерството за
одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-222/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

267.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
15.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DINAMIC
FRONT II”, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „DINAMIC
FRONT II”, (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Сојузна Република Германија
во периодот од 26 февруари до 10 март 2017 година, се
испраќаат 3 (три) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
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2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а трошоците за дневници за
службено патување ги обезбедува Министерството за
одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-223/1
15 февруари 2017 година
Скопје

- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.024.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1” со реф.бр. 27, УП1 бр. 08-21/13 од
8.5.2013 година, односно се одобрува користење на
повластените тарифи за одделните блокови, според
следната табела:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
268.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 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 17,
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), постапувајќи по барањето на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на
ден 16.2.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY
GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на
ул. Борис Кидрич, бр.1, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралатa „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1” со реф.бр. 27 со инсталирана моќност oд
1.440 kW и со локација на КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121,
КО Бачишта, Општина Кичево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD
ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со
седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1, Тетово;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-87;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1” со реф.бр. 27;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440
kW (една генераторска единица со моќност од 1.440
kW);

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-39/17
16 февруари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
269.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 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 17,
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), постапувајќи по барањето на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за издавање на решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија, на седницата одржана на ден 16.2.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY
GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на
ул. „Борис Кидрич“ бр.1, Тетово, му се издава решение
за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1” со реф.бр. 27 со инсталирана моќност oд 1.440 kW и со локација на КП.бр.1454/1 и
КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево.
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2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD
ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со
седиште на ул. „Борис Кидрич“, бр.1, Тетово;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-87;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1” со реф.бр. 27;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440
kW (една генераторска единица со моќност од 1.440
kW);
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- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.024.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
23.2.2037 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-38/17
16 февруари 2017 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

