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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
54.
Врз основа на член 119 став 1 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 18.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛУГА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
1. Со оваа одлука се определува дека железнички
превоз на патници е услуга од јавен интерес, која согласно член 134 од Законот за железничкиот систем ја
извршува Македонски железници Транспорт АДСкопје.
2. Услугите кои се даваат при железнички превоз на
патници се:
- безбеден и сигурен превоз на патници од почетната до крајната дестинација;
- придржување и почитување на возниот ред;
- достапност на возови за инвалидизирани лица и
лица со намалена способност за движење, како и давање на бесплатна помош;
- одржување на хигиена во возовите;
- истакнување на огласни табли за возен ред во чекалните и на пероните;
- информации во текот на патувањето на патникот
доколку технички е возможно (доцнење, услуги во возот, следна железничка станица, главни услуги за поврзување и сигурносни и безбедносни прашања);
- доколку железничката услуга не може да продолжи, се организира во најкраток можен рок алтернативна услуга за превоз на патниците;
- греење во возот за време на ниски надворешни
температури во текот на годината;
- поседување на доволно капацитети во секој момент во зависност од потребата за превоз на патници и
- овозможување на продажба на билети во билетарници или апарати за продажба на билети и во воз.
3. Договор за компензирање на дел од трошоците
направени при јавен железнички превоз на патници во
име на Владата ќе склучи министерот за транспорт и
врски и директорот на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, во рок од седум дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-71/1
18 јануари 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

55.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16) и член 54, став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.
5/02), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 18.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на
закон на градоначалникот на општината Струмица Зоран Заев поради настапување на случајот предвиден во
член 54, став (1) алинеја 5 од Законот за локална самоуправа.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-119/1
Претседател на Владата
18 јануари 2017 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
__________
56.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16) и член 54, став 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.
5/02), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 18.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА
СТРУГА
1. Се констатира престанок на мандатот по сила на
закон на градоначалникот на општината Струга, Зиадин Села поради настапување на случајот предвиден во
член 54, став (1) алинеја 5 од Законот за локална самоуправа.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-119/2
18 јануари 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.
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57.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
191/16), и член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република
Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 18.1.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2017 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16), во делот XX во ставот (3)
алинејата 6 се менува и гласи:
„ -Anuga - Келн, Германија“ ;
Алинејата 7 се менува и гласи:
„ -Biofach - Нирнберг, Германија“.
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9094/1-16
18 јануари 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
58.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно чл.9 алинеја 3 чл.43 и чл.47 од
Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на
одржаната десетта седница на ден 17.1.2017 година ја
донесе следната

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 31.1.2017 година.
III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОР Бр. 1-17
17 јануари 2017 година
Скопје

59.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно чл.9 алинеја 3 чл.43 и чл.47 од
Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на
одржаната десетта седница на ден 17.1.2017 година ја
донесе следната
ОДЛУКА
I
На Ратка Гоговска родена на 25.1.1952 година, избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Крива Паланка, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09
на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна
пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос и
престанува заклучно со 31.1.2017 година.
III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОР Бр. 2-17
17 јануари 2017 година
Скопје

ОДЛУКА
I
На Јован Ѓурков роден на 19.1.1952 година, избран
на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Основното
јавно обвинителство Штип, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 9/09 на Советот на
јавните обвинители на Република Македонија, му се
утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
_________

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.
_________

60.
Советот на јавните обвинители на Република Македонија-Скопје согласно чл.9 алинеја 3 чл.43 и чл.47 од
Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на
одржаната десетта седница на ден 17.1.2017 година ја
донесе следната
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ОДЛУКА
I
На Ристе Пашовски роден на 21.2.1952 година,
избран на 20.7.2009 година за јавен обвинител во
Основното јавно обвинителство Битола, без ограничување на траење на мандатот со Одлука СОИ бр.
9/09 на Советот на јавните обвинители на Република
Македонија, му се утврди престанок на функцијата
јавен обвинител поради исполнување на условите за
старосна пензија.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престанува заклучно со 28.2.2017 година.
III
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОР Бр. 3-17
17 јануари 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
61.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 1 и точка 16, во согласност со член 22 став 1 точка 2, 4, 6, 7 и
10, член 73, 77 и 78 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), а во врска со Одлуката за
менување и пренос на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија УП1
бр.12-80/16 од 9 декември 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/16), постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 12
јануари 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНОС НА АКТИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Актите за вршење на регулираната енергетска
дејност дистрибуција на електрична енергија кои се однесуваат на ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија, Скопје, донесени или одобрени од Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија
СЕ ПРЕНЕСУВАТ на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција со електрична
енергија.
2. Преносот на актите се врши по службена должност, заради влегувањето во сила на Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за менување и пренос на лиценцата за вршење
на енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија УП1 бр.12-80/16 од 9 декември 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
215/16).
3. Преносот од точка 1 на оваа одлука се однесува
на следните акти:
3.1. Тарифен систем за дистрибуција на електрична
енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
44/14);
3.2. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за
пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за
ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за
2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/16);
3.3. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/12, 30/14, 161/14, 189/14, 50/15 и 87/16), вклучувајќи ги сите обрасци и прилози;
3.4. Правила за утврдување на надомест на штета на
дистрибуираните производители на електрична енергија настаната поради намалена испорака или прекин во
испораката по вина на операторот на системот за дистрибуција на електрична енергија, одобрени со Решение на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр.02-2195/1 од 4.12.2015 година;
3.5. Ценовник на услуги на ЕВН Македонија АД
Скопје, одобрен со Решение на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија бр.02-467/1 од
3.3.2015 година;
3.6. Листа на опрема и материјали на ЕВН Македонија АД Скопје, одобрена со Решение на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија бр.
02-468/1 од 3.3.2015 година;
3.7. Правила за набавка на електрична енергија за
покривање на загубите во електродистрибутивната
мрежа одобрени со Решение на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр.02-2106/1
од 6.12.2013 година;
3.8. Одлука за определување на периодот во кој нема да се пресметуваат отстапувањата на претпријатијата кои што вршат регулирана енергетска дејност бр.02518/1 од 24.2.2014 година на Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија;
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3.9. Стандардни дневни криви на оптоварување за
типични групи потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на ЕВН Македонија АД
Скопје, одобрени со одлука на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија бр.02-519/1 од
24.2.2014 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-93/1
12 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
62.
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 производство на електрична енергија
ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
17.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7ми Ноември бр.187, Охрид, му се одобрува користење
на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралатa „МХЕЦ БЕЛИЧКА“
со реф.бр.52, со инсталирана моќност од 765 kW и со
локација нa водотекот на река Беличка, на КП.бр.2203,
КО Белица, Општина Кичево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-194;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БЕЛИЧКА“ со реф.бр.52;
- податоци за локација на електроцентралата: нa водотекот на река Беличка, на КП.бр.2203, КО Белица,
Општина Кичево;
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- инсталирана моќност на електроцентралата: 765
kW (една генераторска единица со моќност од 765
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.372.000 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 БЕЛИЧКА“ со реф.бр.52, УП1 бр. 08-70/15 од 8.7.2015
година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

- 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. 08-88/16
17 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
63.
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 производство на електрична енергија
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на
ден 17.1.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
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- 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.

1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на
ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралатa „МХЕЦ ДУПНИЦА“ со реф.бр.30, со инсталирана моќност од 990
kW и со локација на водотекот на река Дупница, на
КП.бр.473/3, КО Лешница, Општина Кичево.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со
седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-200;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ДУПНИЦА“ со реф.бр.30;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Дупница, на КП.бр.473/3, КО Лешница, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 990
kW (една генераторска единица со моќност од 990
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.236.560 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
ДУПНИЦА“ со реф.бр.30, УП1 бр. 08-81/15 од
20.7.2015 година, односно се одобрува користење на
повластените тарифи за одделните блокови, според
следната табела:

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-02/17
17 јануари 2017 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

64.
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
производство на електрична енергија ВАРДАР
ХИДРО ДОО Скопје 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
17.1.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште
на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје, му се издава
решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ДУПНИЦА“ со реф.бр.30, со
инсталирана моќност од 990 kW и со локација на
водотекот на река Дупница, на КП.бр.473/3, КО
Лешница, Општина Кичево.
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2. Податоци за носителот на решението:

РЕШЕНИЕ

- назив и седиште: Друштво за производство на

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН

електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

седиште на ул. Иван Аговски бр.7/3, Скопје;

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА

- единствен регистарски број на електроцентралата:

ЕНЕРГИЈА

PP-SH-200;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ДУПНИЦА“ со реф.бр.30;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Дупница, на КП.бр.473/3, КО Лешница, Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 990

1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7ми Ноември бр.187, Охрид, му се издава решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори

kW (една генераторска единица со моќност од 990

на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БЕ-

kW);

ЛИЧКА“ со реф.бр.52, со инсталирана моќност од 765

- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.236.560 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
24.1.2037 година.

kW и со локација нa водотекот на река Беличка, на
КП.бр.2203, КО Белица, Општина Кичево.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на ул. 7-ми Ноември бр.187, Охрид;

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

- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-194;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БЕЛИЧКА“ со реф.бр.52;

УП1 Бр. 08-01/17
17 јануари 2017 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

65.
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

- податоци за локација на електроцентралата: нa водотекот на река Беличка, на КП.бр.2203, КО Белица,
Општина Кичево;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 765
kW (една генераторска единица со моќност од 765
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.372.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
24.1.2037 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на

25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6
ДОО Охрид 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 17.1.2017 година,
донесе

публика Македонија“.
УП1 Бр. 08-87/16
17 јануари 2017 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
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