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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3994.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управува-
ње со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 29/2005, 36/2011 и 104/15), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 19.8.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ 
ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И  ТРАНЗИТИРАЊЕ 

НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна сос-

тојба на дел од територијата на Република Македонија 
и тоа на подрачјата на јужната и северната граница на 
Република Македонија, заради зголемен обем на влез и 
транзитирање на мигранти низ територијата на Репуб-
лика Македонија, со кои се загрозува безбедноста, 
здравјето и имотот на населението.

Мерките и активностите согласно утврдената криз-
на состојба ќе се преземаат на подрачјата од територија-
та на Република Македонија кои се зафатени со кризна-
та состојба и каде се манифестираат причините наведе-
ни во став 1 на овој член.

Член 2
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се 

активира Главниот штаб при Центарот за управување 
со кризи кој  ќе  биде во постојано заседавање.

Главниот штаб при Центарот за управување со кри-
зи од 20.08.2015 година до 24,00 часот да изготви Ак-
циски план за превенција и справување со влезот и 
транзитирањето на мигрантите низ територијата на Ре-
публика Македонија, како и целосен преглед за распо-
ложливи човечки и материјално-технички ресурси и 
план за координирана набавка на наменски матери-
јално-технички средства.

Стр.
4036. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од об-
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Член 3
Органите на државната управа да преземат мерки и ак-

тивности согласно прописите за управување со кризи.

Член 4
Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа 

одлука ќе трае 30 дена од денот на нејзиното влегување 
во сила.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 110/1 Претседател на Владата
19 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

3995.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ВРХОВЕН СУД НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Врховен суд на Република Македонија бр. 09-
3749/1 од 11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3996.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА УПРАВЕН СУД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Управен суд бр. 09-3748/1 од 11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/2 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

3997.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА АПЕЛАЦИОНЕН 

СУД СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Апелационен суд Скопје бр. 09-3747/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/3 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

3998.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Скопје 1 Скопје бр. 09-3746/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/4 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

3999.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Скопје 2 Скопје бр. 09-3745/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/5 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4000.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
КОЧАНИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Кочани бр. 09-3744/1 од              
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/6 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4001.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД КА-

ВАДАРЦИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Кавадарци бр. 09-3743/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/7 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

4002.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД РА-

ДОВИШ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Радовиш бр. 09-3742/1 од         
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/8 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4003.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД ДЕ-

БАР

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Дебар бр. 09-3741/1 од 11.8.2015 
година.   

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

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

Бр.42-6271/9 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4004.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
ДЕЛЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Делчево бр. 09-3740/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/10 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4005.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД РЕ-

СЕН

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Ресен бр. 09-3739/1 од 11.8.2015 
година.   

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

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

Бр.42-6271/11 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

4006.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
ШТИП

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Штип бр. 09-3738/1 од               
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/12 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4007.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД 
СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Свети Николе бр. 09-3737/1 од 
11.8.2015 година.   

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

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

Бр.42-6271/13 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4008.
Врз основа на член 58 став 3 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ОСНОВЕН СУД БЕ-

РОВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилни пре-
суди на Основен суд Берово бр. 09-3736/1 од 11.8.2015 
година.   

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

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

Бр.42-6271/14 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4009.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА  - 

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за државна карди-
охирургија  – Скопје.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за државна кардиохирургија  – Скопје, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри 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.42-7499/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4010.
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС 
БР.02/15 ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ЗА ПОВРШИНИ ДО 3 ХЕКТАРИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

бр.02/15 за давање во закуп на земјоделско земјиште во 
државна сопственост за површини до 3 хектари распи-
шан од министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство бр.22-7520/2 од 6.8.2015 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-7550/1 Претседател на Владата
12 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
_________

4011.
Врз основа на член 31-а став (5) од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  
23/13, 187/13, 38/14, 44/14 и 61/15), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 12.8.2015 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И ВРЕДНОС-
ТА НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВО НАЦИОНАЛ-
НИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на коефициентите и вредноста на коефици-
ентот за пресметување на платите на директорите во на-
ционалните установи од областа на културата, бр.55-
8178/3 од 28.7.2015 година. 

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

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

Бр. 42-7573/1 Претседател на Владата
12 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
_________

4012.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 
44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА OПШТИНА ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на oпштина Охрид се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 

22085м2 кое претставува КП бр.5609/17, КО Охрид 4, 
со површина од 5м2, КП бр.5613/9, КО Охрид 4, со пов-
ршина од 816м2 и КП бр.6472/2, КО Охрид 4, со пов-
ршина од 3401м2 евидентирани во Имотен лист бр. 
90246, КП бр.6472/1, КО Охрид 4, со површина од 
3281м2, евидентирана во Имотен лист бр. 103089, КП 
бр.5608/3, КО Охрид 4, со површина од 166м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 100520,  КП бр.6472/3, КО 
Охрид 4, со површина од 1м2, евидентирана во Имотен 
лист бр. 101363, КП бр.6418/1, КО Охрид 4, со површи-
на од 13944м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
102545, КП бр.5613/8, КО Охрид 4, со површина од 
456м2, евидентирана во Имотен лист бр. 90247 и КП 
бр.5609/21, КО Охрид 4, со површина од 15м2, евиден-
тирана во Имотен лист бр. 90503, согласно Извод од Де-
тален урбанистички план локалитет за крајбрежие Ка-
нео - Студенчишта, донесен со одлука на Советот на оп-
штина Охрид бр. 07-483/4, од 22.05.2001 година, за ГП 
составена од КП бр. 6418/1 и други, заради  реконструк-
ција на пешачката патека, каналот Билјанини Извори и 
дренажниот канал на спортскиот центар.

Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиш-

те од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 42-8181/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

_________

4013.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 78/15 и 106/15) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 

- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Градска општа болница „8-ми 
Септември“ - Скопје му престанува користењето на 
движните ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје.

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Град-

ска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје склу-
чува договор со директорот на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје, со кој се уредуваат  правата 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.42-8193/1 Заменик на претседателот

12 август 2015 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

4014.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за инова-

циска дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА 
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Фондот за иновации и техно-
лошки развој за 2015 година, бр. 01-399/1, донесена 
од Управниот одбор на Фондот за иновации и техно-
лошки развој, на седницата, одржана на 24.6.2015 го-
дина.

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

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

Бр.42-8219/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4015.
Врз основа на член 30 став 6 алинеја 3 од Законот 

за иновациска дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ИНОВА-

ЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план на Фондот за иновации и технолошки 
развој за 2015 година, бр. 01-398/1, донесен од Управ-
ниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки раз-
вој, на седницата, одржана на 24.6.2015 година.

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

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

Бр.42-8219/2 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4016.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.8.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член  1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, му престанува користењето на следните 
движни ствари:
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на  Јавното обвинител-

ство на Република Македонија.

Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на  Република Македонија, склучува дого-

вор со  Јавниот обвинител на  Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските  за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука.

                                                                       
Член 4

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”.

       Бр.42-8002/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република
          Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4017.
Врз основа на член 69 ставови (4) и (5) од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14 и 72/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.8.2015 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА 
ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОНТРОЛИ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕ  ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТИ 

ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за 

начинот и постапката на вршење на официјалните кон-
троли на производите од животинско потекло наменети 
за исхрана на луѓето, бр. 02-2670/3 од 15.7.2015 година, 
донесен од Агенцијата за храна и ветеринарство.

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

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

Бр.42-8266/1 Заменик на претседателот
12 август 2015 година на Владата на Република

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

________

4018.
Врз основа на член 6 став (2) од Законот за продаж-

ба на земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.87/13, 
106/13, 137/13, 61/15 и 97/15), а во врска со член 2 став 
(1) од Законот за изменување на Законот за продажба 
на земјоделското земјиште во државна сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
61/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.8.2015 година, донесе 

Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А
ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1
Со оваа програма се утврдува земјоделското земјиш-

те во државна сопственост кое е предмет на продажба, 
вкупната површина на земјоделското земјиште пред-
мет на продажба, максималната и кумулативаната пов-

ршина на земјоделското земјиште кое може да биде 
предмет на продажба, површината на земјоделското 
земјиште предмет на продажба парцелизирано во бло-
кови со површина до 10 хектари, површината на земјо-
делското земјиште предмет на продажба парцелизира-
но во блокови со површина над 10 хектари, катастар-
ски податоци содржани во имотните листови за земјо-
делското земјиште, намената на земјоделското земјиш-
тето, податоци за тоа дали има склучено договори за за-
куп на земјоделско земјиште, податоци за времетраење 
на закупот доколку го има, службеност или други това-
ри на земјоделското земјиште, состојба во која се наоѓа 
земјоделското земјиште и условите за продажба на зем-
јоделското земјиште согласно член 21 од Законот за 
продажба на земјоделското земјиште во државна соп-
ственост.

Член 2
Вкупната површина на земјоделското земјиште во 

државна сопственост изнесува 210.000 хектари.
Вкупната површина на земјоделското земјиште во 

државна сопственост предмет на Годишната програма 
за продажба на земјоделско земјиште во државна соп-
ственост се утврдува на вкупна површина  од 186ха 
74ар 67м2.

Член 3
Максималната површина на земјоделското зем-

јиште во државна сопственост која може да се прода-
де на едно физичко лице, односно на едно правно 
лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 20% 
од  вкупната површина на земјоделско земјиште кое 
е предмет на продажба согласно оваа годишна прог-
рама.

Кумулативната површина на земјоделското зем-
јиште во државна сопственост која може да се про-
даде на едно физичко лице, односно на едно правно 
лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица е 
10% од  вкупната површина на земјоделско земјиш-
те во државна сопственост во Република Македо-
нија.

Член 4
Податоците за земјоделското земјиште во државна 

сопственост предмет на продажба со површини до 10 
хектари се утврдени врз основа на постоечката катас-
тарска евиденција на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности и тоа:
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Член 6
Во случај на продажба на земјоделско земјиште во 

државна сопственост во површина над 50 хектари, усло-
вите за учество на јавниот оглас се:

1)  2 милиони евра износ на инвестиции во првите 
пет години од купопродажбата на секои 50 хектари; и

2) најмалку 20 вработувања во редовен работен од-
нос во првите пет години од купопродажбата на секои 
50 хектари земјоделско земјиште.

Член 7
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”.

 
      Бр. 42-7584/2               Заменик на претседателот
12 август 2015 година      на Владата на Република

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

 _________

4019.
По извршеното проверување на изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на 
Одлуката за распределба на средства согласно Догово-
рот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведува-
ње на отпадни води“ бр. 42-5713/1 од 30.6.2015 година, 
објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 113/15, направена е техничка грешка, поради 
што се додава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА СОГЛАСНО ДО-
ГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБ-
ДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“

Во табелата во членот 2, во третата колона која гла-
си „Вкупно распределени средства во ЕВРА“, во редо-
вите 32, 33, 34, 35 и 36, кои се однесуваат на Кичево 
(Кичево, Другово, Вранештица, Зајас, Осломеј), намес-
то бројот „748.249“ треба да стои бројот „1.656.566“.

Бр. 42-5713/1-1
17 август 2015 година од Владата на

Скопје Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

4020.

Врз основа на член 69 став (13)  од Законот за шуми-
те („Службен весник на Република Македонија"  бр. 
64/09, 24/11, 53/11, 25/13 , 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 
33/15 и 44/15), министерот  за  земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАНЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ 
И НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ, ВИДОТ НА 
ШУМСКИОТ ЖИГ ЗА ЖИГОСУВАЊЕ ЗА ИСЕЧЕ-
НО ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА, ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕНО ДРВО, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕ-
НИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИЦИТЕ, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ИСПРАТНИЦА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ИСПРАТНИЦИ

Член 1
Во  Правилникот  за видот и начинот на жигосу-

вање, видот на шумскиот жиг за жигосување за исече-
но дрво и дрвни сортименти, начинот на издавање на 
испратница, пуштање во промет на исечено дрво, фор-
мата и содржината на регистарот на издадени и завере-
ни испратници, формата и содржината на испратни-
ците, формата и содржината на барањето за издавање 
на испратници и висината на надоместокот за издадени 
испратници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 183/14“) во членот 12 во ставот (2) точката 4) 
се менува и гласи:

„Испратница бр.0000000 (со седум цифри).“

Член 2
Прилогот 2  се заменува со нов Прилог 2 кој е соста-

вен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавуването во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.09-8743/1 Министерство за земјоделство,
17 август 2015 година шумарство и водостопанство,

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ

4021.
Врз основа на член 106 став 3 од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 39/2014, 188/2014 и 44/2015), а во 
врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедува-
ње на услугите опфатени со универзална услуга, Дирек-
торот на Агенцијата за електронски комуникации на 
ден 20.7.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I
Се утврдува износот на средствата кои сите операто-

ри на територијата на Република Македонија кои годиш-
но остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра 
од обезбедување на јавни електронски комуникациски 
мрежи и/или услуги, уплаќаат средства за компензација 
на нето трошоците на давателот на универзалната услуга 
во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2015 
година, во висина од 0,35% од вкупниот приход што го 
има операторот од обезбедување на јавни електронски 
комуникациски мрежи и/или услуги.

II
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се применува од 1.1.2015 година до 
31.12.2015 година.

III
Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно на член 106 став 3 од Законот за електрон-
ските комуникации од Законот за електронските комуни-
кации („Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014, 188/2014 и 44/2015), а во врска со член 33 став 2 
од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени 
со универзална услуга, висината од 0,35% е определена 
согласно потребните средства на компензацискиот фонд 
за универзална услуга за 2015 година кои се потребни за 
исплата за компензација на нето трошоците за обезбеду-
вање како разлика на меѓу нето трошоците за обезбедува-
ње на универзалната услуга и нето трошоците кои дава-
телот на универзална услуга би ги имал кога не би бил 
давател на универзална услуга при што се зема предвид 
проценетата добивка и нематеријалните поволности што 
ги има давателот на универзална услуга при обезбедува-
њето на универзалан услуга.  

Висината на средствата за надоместување на овие 
реални трошоци Агенцијата ги обезбедува од операто-
рите кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/ 
или даваат јавни комуникациски услуги на територија-
та на Република Македонија кои годишно остваруваат 
минимален бруто приход од 100,000 Евра, согласно 
член 35 од Правилникот за обезбедување на услуги оп-
фатени со универзалната услуга. Износот на средствата 
изнесува 0.35% од вкупниот приход од претходната го-
дина, остварен со вршење на работи со јавни комуника-
циски мрежи и/или обезбедување на јавни комуника-
циски услуги.  

Врз основа на доставените податоци од операто-
рите, Агенцијата носи поединечно решение за секој од 
операторите со кое го утврдува износот на средствата 
за надоместување на реалните трошоци на давателите 
на универзална услуга,  со што воедно го утврдува и ро-
кот за плаќање. Утврдениот износ операторите го упла-
туваат на посебна сметка на Агенцијата за Фондот на 
универзална услуга.

Од 01 март 2013 година, согласно Законот за елек-
тронски комуникации, Агенцијата формираше Фонд за 
универзална услуга за чии средства Агенцијата води по-
себно сметководство. 

Универзалната услуга опфаќа една или повеќе од 
следниве услуги: 

а) поврзување на крајниот корисник со јавната теле-
фонска мрежа, на негово разумно барање, со овозможу-
вање пристап до јавните телефонски услуги на опреде-
лена фиксна географска локација, овозможувајќи му 
појдовни и дојдовни повици  во локалниот, национални-
от и меѓународниот телефонски сообраќај, комуника-
ции преку факсимил и пренос на податоци со брзина 
од минимум 9600 бит/секунда по прифатлива цена; 

б) обезбедување достапност на податоците од целос-
ниот телефонски именик и од телефонската служба за 
информации во согласност со член 34 од Законот за 
електронски комуникации; 

в) обезбедување на разумен број јавни телефонски 
говорници од кои е возможно без надоместок да се би-
раат броевите на службите за итни повици, за да се за-
доволат потребите на крајните корисници од аспект на 
географска опфатеност со задоволителен број на јавни 
телефонски говорници, со можност за пристап на ко-
рисниците со посебни потреби и соодветен квалитет на 
услугата во согласност со член 34 од Законот и/или;

г) обезбедување услови за еднаков пристап и упот-
реба на јавните телефонски услуги од страна на крајни-
те корисници со посебни потреби, вклучувајќи и прис-
тап до броеви на службите за итни повици, целосниот 
телефонски именик и телефонската служба за информа-
ции под еднакви услови, како и на другите крајни ко-
рисници во Република Македонија.

Агенцијата може да определи еден или повеќе дава-
тели на универзалната услуга, со цел да обезбеди овие 
услуги да бидат достапни на целата територија на Ре-
публика Македонија. За определување на давателите 
на јавна услуга Агенцијата е должна да објави јавен 
тендер за избор на еден или повеќе даватели на јавната 
услуга.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 106 
став 3 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014, 188/2014 и 44/2015), а во врска со член 33 став 
2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфате-
ни со универзална услуга од 12.12.2014, Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа 
одлука како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 
поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на истото.

Бр. 0506-2544/2
17 август 2015 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

4022.
Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 43/2014 и 112/2014) и член 3 од Правилникот 
за потребната документација која се доставува кон ба-
рањето за добивање на дозволи согласно Законот за су-
первизија на осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 103/2012), постапувајќи по бара-
њето за добивање дозвола за воведување на нова класа 
на осигурување во работењето на Друштвото за живот-
но осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, Советот на 
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување  
на седница одржана на ден 29.6.2015 година донесе

 
Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се издава дозвола за воведување на класата  20 - 
Осигурување на брак или породување од групата на 
осигурување на живот во работењето на Друштвото за 
животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

2. Друштвото од точка 1. од ова Решение е должно 
да започне со вршење на работи на осигурување во рам-
ки на класата на осигурување наведена во точка 1. од 
ова Решение во рок од шест месеци од денот на донесу-
вање на  ова Решение.  

3. Друштвото од точка 1. од ова Решение е должно 
писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на оси-
гурување за започнување со работа во рамки на класата 
на осигурување наведена во точка 1. од ова Решение, 
веднаш по започнувањето.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.

УП1  19-2-307 Претседател
29 јуни 2015 година на Совет на експерти,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4023.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија на 
електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Македонска Каменица, за користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
18.8.2015 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 производство и трговија на елек-
трична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Ма-
кедонска Каменица, со седиште на ул. Павлиш Дол, бр. 
7, Македонска Каменица, му се одобрува користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од фотонапонската електроцентрала „НИНЕ СОЛАР“ 
со инсталирана моќност од 107,1 kW и со локација на 
КП.бр.2089/1, КО Луковица, Општина Македонска Ка-
меница.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ 
увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. 
Павлиш Дол, бр. 7, Македонска Каменица;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-184;

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „НИНЕ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.2089/1, КО Луковица, Општина Македонска Ка-
меница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 107,1 
kW (430 панели со моќност на панел од 245 W и 7 пане-
ли со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 151.000 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 фотонапонската електроцентрала „НИНЕ 
СОЛАР“, УП1 бр.08-155/14 од 6.10.2014 година, однос-
но во зависност од инсталираната моќност и локација-
та на фотонапонската електроцентрала „НИНЕ СО-
ЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 
12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-101/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4024.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата  
„МХЕЦ БОШАВА 5“ со инсталирана моќност од 1.440 
kW и со локација на КП бр. 1234/2, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-115;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 5“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1234/2, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440 
kW (две генераторски единици со моќност од 720 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 4.568.000 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 „МХЕЦ БОШАВА 
5“, УП1 бр. 08-63/13 од 27.05.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-106/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.

4025.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 година, до-
несе

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата  
„МХЕЦ БОШАВА 4“ со инсталирана моќност од 1.920 
kW и со локација на КП бр. 3474/5, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-114;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3474/5, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.920 
kW (две генераторски единици со моќност од 960 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.405.000 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 „МХЕЦ БОШАВА 
4“, УП1 бр. 08-62/13 од 27.5.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-108/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4026.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 година, до-
несе

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата  
„МХЕЦ БОШАВА 3“ со инсталирана моќност од 1.920 
kW и со локација на КП бр. 3670/6, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-113;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3670/6, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.920 
kW (две генераторски единици со моќност од 960 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.103.000 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 „МХЕЦ БОШАВА 
3“, УП1 бр. 08-61/13 од 27.5.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-110/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4027.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија 
ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, за користење на пов-
ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 18.8.2015 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 производство и трговија ХИД-
РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 
Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се одобру-
ва користење на повластена тарифа на електрична енер-
гија произведена од хидроелектроцентралата      „МХЕ 
КАЛИН КАМЕН 1“ со инсталирана моќност од 248 kW 
и со локација на КП бр. 671/2,  КО Варовиште, Општи-
на Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-73;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КАЛИН КАМЕН 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 671/2, КО Варовиште, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 248 
kW (една генераторска единица со моќност од 248 
kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.044.829 kWh;
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- 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 КАЛИН КА-
МЕН 1“,УП1 бр. 08-255/12 од 8.5.2013 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-113/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4028.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија 
ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, за користење на пов-
ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 18.8.2015 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 производство и трговија ХИД-
РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 
Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се одобру-
ва користење на повластена тарифа на електрична енер-
гија произведена од хидроелектроцентралата      „МХЕ 
КАЛИН КАМЕН 2“ со инсталирана моќност од 320 kW 
и со локација на КП бр. 309/2, КО Крива Паланка, Оп-
штина Крива Паланка.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-74;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КАЛИН КАМЕН 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 309/2, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 
kW (една генераторска единица со моќност од 320 
kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.306.092 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 КАЛИН КА-
МЕН 2“,УП1 бр. 08-256/12 од 8.5.2013 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-115/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4029.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 година, до-
несе

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
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на енергија произведена од хидроелектроцентралата  
„МХЕЦ БОШАВА 1“ со инсталирана моќност од 2.800 
kW и со локација на КП бр. 62/15, КО Страгово, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-112;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 62/15, КО Страгово, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.800 
kW (две генераторски единици со моќност од 1.400 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.374.000 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 „МХЕЦ БОШАВА 
1“, УП1 бр. 08-60/13 од 27.5.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испора-
чана електрична енер-

гија 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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-117/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4030.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, за користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 година, до-
несе

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од хидроелектроцентралата  
„МХЕЦ БОШАВА 2“ со инсталирана моќност од 2.800 
kW и со локација на КП бр. 3655/4, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-111;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3655/4, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.800 
kW (две генераторски единици со моќност од 1.400 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.374.000 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 „МХЕЦ БОШАВА 
2“, УП1 бр. 08-59/13 од 27.5.2013 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела:

Блок
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-119/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
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4031.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија на 
електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз 
Македонска Каменица, 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 18.8.2015 го-
дина, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија на елек-
трична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Ма-
кедонска Каменица, со седиште на ул. Павлиш Дол, бр. 
7, Македонска Каменица, му се издава решение за стек-
нување на статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „НИНЕ 
СОЛАР“ со инсталирана моќност од 107,1 kW и со ло-
кација на КП.бр.2089/1, КО Луковица, Општина Маке-
донска Каменица.

2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија на електрична енергија НИНЕ СОЛАР ДООЕЛ 
увоз-извоз Македонска Каменица, со седиште на ул. 
Павлиш Дол, бр. 7, Македонска Каменица;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-184;

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „НИНЕ СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.2089/1, КО Луковица, Општина Македонска Ка-
меница;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 107,1 
kW (430 панели со моќност на панел од 245 W и 7 пане-
ли со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 151.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2030 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-100/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.

4032.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадар-
ци за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 18.8.2015 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ БОШАВА 5“ со инсталирана моќност од 1.440 
kW и со локација на КП бр. 1234/2, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-115;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 5“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1234/2, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440 
kW (две генераторски единици со моќност од 720 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 4.568.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-105/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
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4033.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадар-
ци за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 18.8.2015 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ БОШАВА 4“ со инсталирана моќност од 1.920 
kW и со локација на КП бр. 3474/5, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-114;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3474/5, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.920 
kW (две генераторски единици со моќност од 960 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.405.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-107/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4034.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадар-
ци за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 18.8.2015 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ БОШАВА 3“ со инсталирана моќност од 1.920 
kW и со локација на КП бр. 3670/6, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-113;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3670/6, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.920 
kW (две генераторски единици со моќност од 960 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 6.103.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-109/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4035.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија 
ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје за издавање на реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 
година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ХИД-
РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 
Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕ КАЛИН КАМЕН 1“ со инсталирана моќност од 
248 kW и со локација на КП бр. 671/2, КО Варовиште, 
Општина Крива Паланка.
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2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство и трго-

вија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-73;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КАЛИН КАМЕН 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 671/2, КО Варовиште, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 248 
kW (една генераторска единица со моќност од 248 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.044.829 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-112/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4036.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и трговија 
ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје за издавање на реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи изво-
ри на енергија, на седницата одржана на ден 18.8.2015 
година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ХИД-
РО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар 
Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕ КАЛИН КАМЕН 2“ со инсталирана моќност од 
320 kW и со локација на КП бр. 309/2, КО Крива Па-
ланка, Општина Крива Паланка.

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

вија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, со седиште на 
ул. Булевар Свети Климент Охридски бр. 30, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-74;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ КАЛИН КАМЕН 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 309/2, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 
kW (една генераторска единица со моќност од 320 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.306.092 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-114/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
________

4037.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадар-
ци за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 18.8.2015 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ БОШАВА 1“ со инсталирана моќност од 2.800 
kW и со локација на КП бр. 62/15, КО Страгово, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-112;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 62/15, КО Страгово, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.800 
kW (две генераторски единици со моќност од 1.400 
kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.374.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

УП1 бр. 08-116/15
18 август 2015 година Заменик претседател,

Скопје Видан Кулевски, с.р.
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4038.
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, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство и промет со 
електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадар-
ци за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 18.8.2015 година, донесе

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

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и промет со елек-
трична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, со 
седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кавадарци, му се из-
дава решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„МХЕЦ БОШАВА 2“ со инсталирана моќност од 2.800 
kW и со локација на КП бр. 3655/4, КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци.

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

мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Ка-
вадарци, со седиште на ул. Ило Костов бр. 31, Кава-
дарци;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-111;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ БОШАВА 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 3655/4, КО Ваташа, Општина Кавадарци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 2.800 
kW (две генераторски единици со моќност од 1.400 kW);

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 8.374.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.8.2035 година.

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

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

    
УП1 бр. 08-118/15

18 август 2015 година Заменик претседател,
Скопје Видан Кулевски, с.р.
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