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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1742. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-
рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-
РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШ-
ТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ХА-
БИ-ГРАДБА УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.ДЕБРЕШТЕ, 
ДОЛНЕНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДОЛГИ РИД“, 
С.СУВОДОЛ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
1. На Друштвото за градежништво, производство, 

промет и услуги ХАБИ-ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ 
с.Дебреште, Долнени се доделува концесија  за експло-
атација на минерална суровина – варовник на локали-
тетот “Долги Рид“ с.Суводол, општина Македонски 
Брод со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелата, и тоа: 

 
T Y X 

Т-1 7520765 4597365 
Т-2 7520774 4597287 
Т-3 7520854 4597252 
Т-4 7520986 4597071 
Т-5 7520695 4596948 
Т-6 7520550 4597314 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,097045 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41 - 1515/1 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1743. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
недвижните ствари – земјиште КП бр.12920/4 со пов-
ршина од 9 м2 лоцирано на ул. Браќа Миладиновци, 
земјиште КП бр.12936/5 со површина од 42 м2 лоцира-
но на ул.Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист бр. 
101943, КО Центар 1, земјиште КП бр.12920/5 со пов-
ршина од 5 м2, лоцирано на ул. Браќа Миладиновци и 
земјиште КП бр.12936/7 со површина од 43 м2, лоцира-
но на ул. Страшо Пинџур, запишани во Имотен лист 
бр.101944 КО Центар 1, сопственост на Република Ма-
кедонија. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41 - 3326/1 Претседател на Владата 

14 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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1744. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА ТУРСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа Турски 

театар - Скопје се дава право на трајно користење на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува КП бр.12936/5 со површина од 42 
м2, КП бр.12920/4 со површина од 9м2, КО Центар 1, 
запишани во Имотен лист бр. 101943, КП бр.12936/7 со 
површина од 43 м2, КП бр.12920/5 со површина од 5 
м2, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.101944,  
дел од КП бр.12936/3 КО Центар 1, запишано во Имо-
тен лист бр.56071 со површина од 143 м2 и дел од КП 
бр.12936/2 КО Центар 1, запишано во Имотен лист 
бр.101703 со површина од 2 м2, кое согласно Извод од 
Детален урбанистички план за Маџир Маало и Градска 
порта Ново Маало бр. 2567/2012 година, наменето е за 
изградба на објект В3 – Јавни институции, култура.  
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест. 
 

Член 3 
Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41 - 3326/2 Заменик на претседателот 

21 мај 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1745. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-
је, за вршење на енергетска дејност производство на 

електрична енергија од МХЕ Селечка река, издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-62/12 од 5.9.2012 година, („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 111/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 бр. 07-62/12  
27 мај 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
       

 Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ 

ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, ул. „Мајаковски“ 
бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
27.5.2013 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
27.5.2048 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 89.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Селечка ре-
ка“, изградена на КП бр. 336/3, КП 590/3 и КП 692/4, 
Имотен лист бр. 124 во КО Селци - Буринец, Општина 
Струга.   

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-
ставен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елект-
рична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елект-
рична енергија односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
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произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни орга-

ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-

те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија. 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-

ши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-

посреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-

тетот на произведената електрична енергија и по барање 

на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 

писмен извештај за движењето на сите параметри кои 

што го определуваат квалитетот на произведената еле-

ктрична енергија во определен временски период. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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1746. 

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ” бр. 143/2011), Регулаторната 

комисија за енергетика на Република Македонија, по-

стапувајќи по Барањето за промена на издадената ли-

ценца на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ 

ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 

на седницата одржана на  27 мај 2013 година, ја донесе 

следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ, БИО-

ГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–ТРГОВИЈА  

СО ЕУРОДИЗЕЛ БС 

 

1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, 

за издавање на лиценца за вршење на енергетската деј-

ност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел 

БС („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

168/11), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Од-

лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска-

та дејност Tрговија со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт–трговија со Еуроди-

зел БС и Еуросупер БС 95“. 

2. Во точката 1. по зборовите: „Tрговија со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-

порт – трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборо-

вите: „и Еуросупер БС 95“. 

3. Точката 2 се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Tрговија со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт – трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 

95 се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на 

енергетската дејност Tрговија со сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт – тргови-

ја со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лицен-

ца за вршење на енергетската дејност Трговија на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-

порт – трговија со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95“. 

5. Во Прилогот 1.  

- во Точката 2 по зборовите: „Трговија со сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-

порт – трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборор-

вите: „ и Еуросупер БС 95“; 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-35.03.1/11.3/13“; 

- Во точката 9: 

а) став 1, по зборовите: „Трговија со сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – 

трговија со Еуродизел БС“ се додаваат и зборорвите: 

„и Еуросупер БС 95“,  

б) став 2, по зборовите: „трговија со Еуродизел БС“ 

се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95 “; 

- Во точката 10:  

а) потточката 1, се менува и гласи: „За вршење на 

енергетската дејност ќе се користи 1 резервоар за скла-

дирање на нафтениот дериват Еуросупер БС 95, со волу-

мен од 200 м
3
 на локација ул. „15-ти Корпус“ бр.3,  кое 

Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС 

ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, го има 

земено под закуп од Сковин АД Скопје и 2 резервоари 

со волумен од по 1000 м3 за складирање на нафтениот 

дериват Еуродизел БС, на локација Бул. 3-та Македон-

ска Бригада број 66, Скопје, кое Друштво за транспорт, 

трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ екс-

порт-импорт - Скопје, ги има земено под закуп од Маке-

донски железници Транспорт АД-Скопје“,  

б) во потточката 2, по зборот: „Еуродизел БС“ се 

додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“; 

- Во точката 11, по зборот: „Еуродизел БС“ се дода-

ваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“; 

- Во точката 12, во алинејата 1 по зборот: „Еуроди-

зел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“; 

- Во точката 14 во потточката 2, точка 1 по зборот: 

„Еуродизел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер 

БС 95“; 

- Во точката 15, во алинејата 1 по зборот: „Еуроди-

зел БС“ се додаваат зборовите: „и Еуросупер БС 95“; 

- Во Прилог 1, Табела 1 се менува насловот и содр-

жината на табелата и таа изгледа како во Прилог на 

оваа Одлука. 

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

УП1 бр. 11-66/13  

27 мај 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1747. 
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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проектира-
ње и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-
ЕЛ увоз - извоз Скопје, за користење на повластена та-
рифа на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 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 проектирање и инжинеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр.4 
Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ со инста-
лирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „20“ 
бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, КО 
Соколарци, Општина Чешиново-Облешево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и ин-

жинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, 
бр.4 Скопје;  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-34; 

- назив на електроцентралата: фотонапонската еле-
ктроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 77.000 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 еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „СОКО-
ЛАРЦИ-ХЕИ“, УП 1 бр. 08-57/12 од 18.4.2012 година и 
УП 1 бр. 08-57/12 од 19.4.2013 година, односно во за-
висност од инсталираната моќност на фотонапонската 
електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа од 30 €¢/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 со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-68/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1748. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство на електрич-
на енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
за користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 27.5.2013 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 на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се одобрува користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
тралата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со инсталирана 
моќност од 234 kW и со локација реф. бр. 75 на КП. 
322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 4985, 
4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел. 

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

ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скоп-
је, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-49; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 
999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Оп-
штина Бутел; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 234 kW;   
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.104.000 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 еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Љубанска - 
реф. бр. 75“, УП 1 бр.08-199/12 од 8.10.2012 година, 
односно се одобрува користење на повластените тари-
фи за одделните блокови, според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-83/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

1749. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Јавното претпријатие за 
водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Другово за издавање 
на привремено решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавното претпријатие за водоснабдување 

СТУДЕНЧИЦА Другово, со седиште на ул. „Магистра-
лен пат“ бб, Другово, му се издава решение за стекну-
вање на привремен статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 
„ДОБРЕНОЕЦ“, со планирана моќност од 469,7 kW и 
со локација на регионалниот водоснабдителен систем 
„Студенчица“, КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Дру-
гово. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Јавно претпријатие за водоснаб-

дување СТУДЕНЧИЦА Другово, со седиште на ул. 
„Магистрален пат“ бб, Другово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-110; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на ре-
гионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, 
КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Другово; 

- планирана моќност на електроцентралата: 469,7 kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.430.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: 3 години; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

27.5.2016 година. 
3. Хидроелектроцентралата МХЕ „ДОБРЕНОЕЦ“, 

со планирана моќност од 469,7 kW и со локација на ре-
гионалниот водоснабдителен систем „Студенчица“, 
КП. бр. 840, КО Јаровец, Општина Другово, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 
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6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-50/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________  
1750. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство и промет со електрична енергија ХИДРО БО-
ШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и промет со еле-

ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, 
со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 
ЦЕНТРАЛА со реф.бр.2 (МХЕЦ 2) со планирана моќ-
ност од 2.880 kW и со локација во КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација 
на проектот Бошава за повеќенаменско искористување 
на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ 
Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 
година и Друштвото за производство и промет со еле-
ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - 
приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и 
анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу 
Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 
од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и 
промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година). 

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

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

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

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со 
реф.бр.2 (МХЕЦ 2); 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Ваташа, Општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 2.880 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 8.523.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: согласно договор за ЈПП за реали-
зација на проектот Бошава за повеќенаменско искори-
стување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.2.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.2 (МХЕЦ 2) со плани-
рана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Ваташа, 
Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реа-
лизација на проектот Бошава за повеќенаменско иско-
ристување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-59/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1751. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство и промет со електрична енергија ХИДРО БО-
ШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и промет со еле-

ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, 
со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 
ЦЕНТРАЛА со реф.бр.1 (МХЕЦ 1) со планирана моќ-
ност од 2.880 kW и со локација во КО Страгово, Оп-
штина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализа-
ција на проектот Бошава за повеќенаменско искористу-
вање на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Ти-
квеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 
4.5.2012 година и Друштвото за производство и промет 
со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кава-
дарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 
година и анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склу-
чен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со 
бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друштвото за про-
изводство и промет со електрична енергија ХИДРО 
БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 
27.12.2012 година). 

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

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

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

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со 
реф.бр.1 (МХЕЦ 1); 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Страгово, Општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 2.880 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 8.373.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: согласно договор за ЈПП за реали-
зација на проектот Бошава за повеќенаменско искори-
стување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.2.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.1 (МХЕЦ 1) со плани-
рана моќност од 2.880 kW и со локација во КО Страго-
во, Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за 
реализација на проектот Бошава за повеќенаменско 
искористување на водите, склучен помеѓу Водосто-
панство „Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-
305/20 од 4.5.2012 година и Друштвото за производс-
тво и промет со електрична енергија ХИДРО БОША-
ВА ДОО Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 
од 4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-60/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________         
1752. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство и промет со електрична енергија ХИДРО БО-
ШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и промет со еле-

ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, 
со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 
ЦЕНТРАЛА со реф.бр.3 (МХЕЦ 3) со планирана моќ-
ност од 1.900 kW и со локација во КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација 
на проектот Бошава за повеќенаменско искористување 
на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ 
Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 
година и Друштвото за производство и промет со еле-
ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - 
приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и 
анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу 
Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 
од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и 
промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година). 

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

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

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

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со 
реф.бр.3 (МХЕЦ 3); 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Ваташа, Општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1.900 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 6.103.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: согласно договор за ЈПП за реали-
зација на проектот Бошава за повеќенаменско искори-
стување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.2.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.3 (МХЕЦ 3) со плани-
рана моќност од 1.900 kW и со локација во КО Ваташа, 
Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реа-
лизација на проектот Бошава за повеќенаменско иско-
ристување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 04.05.2012 година и Друштвото за производство и 
промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 

од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-61/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1753. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство и промет со електрична енергија ХИДРО БО-
ШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и промет со еле-

ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, 
со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 
ЦЕНТРАЛА со реф.бр.4 (МХЕЦ 4) со планирана моќ-
ност од 1.820 kW и со локација во КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација 
на проектот Бошава за повеќенаменско искористување 
на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ 
Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 
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година и Друштвото за производство и промет со еле-
ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - 
приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и 
анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу 
Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 
од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и 
промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година). 

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

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

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

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со 
реф.бр.4 (МХЕЦ 4); 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Ваташа, Општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1.820 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 6.405.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена 

во употреба: согласно договор за ЈПП за реализација на 
проектот Бошава за повеќенаменско искористување на 
водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 година 
и Друштвото за производство и промет со електрична 
енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - приватен 
партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и анекс на при-
лог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу Водостопанс-
тво „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 
година и Друштвото за производство и промет со еле-
ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со 
бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.2.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.4 (МХЕЦ 4) со плани-
рана моќност од 1.820 kW и со локација во КО Ваташа, 
Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реа-
лизација на проектот Бошава за повеќенаменско иско-
ристување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Македо-
нија за секоја статусна промена и/или промена на технич-
ко-технолошките карактеристики на електроцентралата, 
наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-62/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1754. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-
водство и промет со електрична енергија ХИДРО БО-
ШАВА ДОО Кавадарци за издавање на привремено ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и промет со еле-

ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци, 
со седиште на ул. „Ило Костов“ бр. 31, Кавадарци, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 
ЦЕНТРАЛА со реф.бр.5 (МХЕЦ 5) со планирана моќ-
ност од 1.450 kW и со локација во КО Ваташа, Општи-
на Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реализација 
на проектот Бошава за повеќенаменско искористување 
на водите, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ 
Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 од 4.5.2012 
година и Друштвото за производство и промет со еле-
ктрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци - 
приватен партнер со бр. 02-01/12 од 4.5.2012 година и 
анекс на прилог 3 од договорот за ЈПП, склучен помеѓу 
Водостопанство „Тиквеш“ Кавадарци со бр. 02-1587/3 
од 27.12.2012 година и Друштвото за производство и 
промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци со бр. 02-01-02/12 од 27.12.2012 година). 

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

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

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

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА со 
реф.бр.5 (МХЕЦ 5); 

- податоци за локација на електроцентралата: КО 
Ваташа, Општина Кавадарци; 

- планирана моќност на електроцентралата: 1.450 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.568.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: согласно договор за ЈПП за реали-
зација на проектот Бошава за повеќенаменско искори-
стување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
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од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.2.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата МАЛА ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНА ЦЕНТРАЛА со реф.бр.5 (МХЕЦ 5) со плани-
рана моќност од 1.450 kW и со локација во КО Ваташа, 
Општина Кавадарци (согласно договор за ЈПП за реа-
лизација на проектот Бошава за повеќенаменско иско-
ристување на водите, склучен помеѓу Водостопанство 
„Тиквеш“ Кавадарци - јавен партнер со бр. 03-305/20 
од 4.5.2012 година и Друштвото за производство и про-
мет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО 
Кавадарци - приватен партнер со бр. 02-01/12 од 
4.5.2012 година и анекс на прилог 3 од договорот за 
ЈПП, склучен помеѓу Водостопанство „Тиквеш“ Кава-
дарци со бр. 02-1587/3 од 27.12.2012 година и Друш-
твото за производство и промет со електрична енергија 
ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци со бр. 02-01-02/12 
од 27.12.2012 година), треба да биде пуштена во упо-
треба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

     
УП1 бр. 08-63/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1755. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за проектира-
ње и инжинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-
ЕЛ увоз - извоз 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 27.5.2013 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 проектирање и инжинеринг 

ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, бр.4 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“ со 
инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за проектирање и ин-

жинеринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз - 
извоз Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“, бр. 
4 Скопје;  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-34; 

- назив на електроцентралата: фотонапонската еле-
ктроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ХЕИ“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. 
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/5, ГП бр. 6363/5, 
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 77.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
27.5.2028 година. 

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

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-67/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1756. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производс-
тво на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје, за издавање на решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 27.5.2013 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 на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“ со инстали-
рана моќност од 234 kW и со локација реф. бр. 75 на 
КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 999, 1070, 4981, 
4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Општина Бутел. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
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- назив и седиште: Друштво за производство на еле-
ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 
Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-49; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Љубанска - реф. бр. 75“; 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 75 на КП. 322, 333, 387, 388, 401, 920, 957, 
999, 1070, 4981, 4985, 4998 и 4999, КО Љубанци, Оп-
штина Бутел; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 234 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.104.000 kWh; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

27.5.2033 година 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-82/13  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1757. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), 
а постапувајќи по барањето на Друштвото за научни 
дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица за издавање на 
привремено решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 27.5.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДО-

ОЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ бр.18, 
Струмица, му се издава решение за стекнување на при-
времен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија за 
хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“, со 
планирана моќност од 158 kW  и со локација на КП.бр. 
2/1, КО Добрашинци, Општина Василево (согласно дого-
вор за пристапување кон јавно приватно партнерство за 
реализација на проект изградба на мини хидроелектрична 
централа „МИНИ ТУРИЈА“ на акумулација и брана „Ту-
рија“, склучен помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ 
– Струмица со бр. 03-329/8 од 2.6.2011 година и  Друш-
твото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица 
со бр.02/6 од 2.6.2011 година, анекс број 1 на договорот за 
реализација на проект изградба на МХЕЦ „МИНИ ТУРИ-
ЈА“, склучен помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ – 
Струмица со бр. 03-483/1 од 10.8.2012 година и Друштво-
то за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со 
бр.10-8/12 од 10.8.2012 година и известување УП1 бр. 08-
300/12 од 24.4.2013 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
„Ванчо Прке“ бр.18, Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-109; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево; 

- планирана моќност на електроцентралата: 158 kW;  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.000.000 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: 3 месеци; 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

27.8.2013 година. 
3. Хидроелектроцентралата МХЕЦ „МИНИ ТУРИ-

ЈА“, со планирана моќност од 158 kW  и со локација на 
КП.бр. 2/1, КО Добрашинци, Општина Василево (сог-
ласно договор за пристапување кон јавно приватно 
партнерство за реализација на проект изградба на мини 
хидроелектрична централа „МИНИ ТУРИЈА“ на аку-
мулација и брана „Турија“, склучен помеѓу Водосто-
панство „Струмичко Поле“ – Струмица со бр. 03-329/8 
од 2.6.2011 година и  Друштвото за научни дејности 
ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.02/6 од 2.6.2011 
година, анекс број 1 на договорот за реализација на 
проект изградба на МХЕЦ „МИНИ ТУРИЈА“, склучен 
помеѓу Водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица 
со бр. 03-483/1 од 10.8.2012 година и Друштвото за на-
учни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица со бр.10-
8/12 од 10.8.2012 година и известување УП1 бр. 08-
300/12 од 24.4.2013 година), треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 
техничко-технолошките карактеристики на електроцен-
тралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Македони-
ја го впишува носителот на ова решение и електроцентра-
лата во Регистарот на повластени производители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

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

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

     
УП1 бр. 08-300/12  
27 мај 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

1758. 
Регулаторната комисија за енергетика  на Републи-

ка Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 
и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“  бр. 16/11 и 136/11), на сед-
ницата одржана на 27.5.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 143/11), во членот 45 ставот (1) се менува и 
гласи: 
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„(1) Носителот на лиценцата е должен да поднесе ба-
рање за менување на лиценцата во случај на настанати: 
статусни промени, промени во сопственичката структу-
ра, промени во техничко-технолошкото работење како и 
промени во формата, називот и седиштето на друштво-
то. Барањето за менување на лиценцата содржи:  

- евидентен број на издадената лиценца; 
- образложение за  потребата од менување на ли-

ценцата како и начинот на вршење на енергетската деј-
ност во услови на променета лиценца, а по потреба и 
други податоци во врска со менувањето на лиценцата; 

- изјава дека промената на лиценцата нема да предизви-
ка намалување на обемот и квалитетот на јавната услуга; 

- решение за упис на друштвото во Централен реги-
стар на РМ како и тековна состојба со упис на промени 
во решението за упис; 

- договор врз основа на кој е извршена промена во 
сопственичката структура на носителот на лиценцата; 

- акт со кој се врши статусната промена.“ 
 

Член 2 
(1) Постапките отпочнати пред донесувањето на 

овој правилник ќе се завршат согласно Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 143/11).  

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 01-987/1  

27 мај 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1759. 

Врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот за 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), 
Советот на јавните обвинители, на одржаната дваесет и 
осма седница на 27.5.2013 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
 
I 

Еден јавен обвинител во Основното јавно обвини-
телство Гостивар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесува-

њето, а Огласот ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и во дневните весници. 
 

А.бр. 128-9/13 Совет на јавните обвинители 
15 мај 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Костадин Кизов, с.р. 

__________  
1760. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен  весник РМ“ бр.150/07), објавува  
 

О Г  Л  А  С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
1. Виш  јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство Битола 
I. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на  

Вишото  јавно обвинителство  Битола, потребно е како 
посебен услов да имаат работно искуство од најмалку 
пет години стаж како јавен обвинител со потврдени ре-
зултати во работата.   

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж, диплома за завршен Правен факултет и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар, да ги достават до Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија 
ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 26 кат 4 во рок од  15 дена од  
објавата  на овој оглас во „Службен весник на РМ”. 

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
кронска форма на ВЕБ страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

Некомлетните документи нема да бидат разгледувани. 
     
А.бр. 130-3/13 Совет на јавните обвинители 

28 мај 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Костадин Кизов, с.р. 
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