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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1004. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА OПШТИНА НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Неготи-

но, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Страшо Пинџур - Неготино. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на општина Неготино со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
 

       Бр.41-378/50                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОПШТИНА КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

1005. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кума-

ново, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Тане Георгиевски - Куманово. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Куманово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр.41-378/51                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

1006. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, 

а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Искра - Кочани. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кочани со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр.41-378/52                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

1007. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кава-

дарци, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Феткин - Кавадарци. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 
       Бр.41-378/53                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност и тоа: 

 

1008. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевге-

лија, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Гоце Делчев - Гевгелија. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр.41-378/54                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРАТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движни-
те ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1009. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Крато-

во, а за потребите на Јавната општинска установа Дом на култура Лазар Софијанов - Кратово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Кратово со кој се уредуваат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

       Бр.41-378/67                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 53 

 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ  

СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 54 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 61 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Демир 

Хисар, а за потребите на Општинската установа Дом на култура Илинден – Демир Хисар. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Демир Хисар со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр.41-378/68                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 

1011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 65 

 
 



 Стр. 66 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 71 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Беро-

во, а за потребите на Општинската установа Дом на култура Димитар Беровски – Берово. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Берово со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

       Бр.41-378/69                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 



 Стр. 72 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАНИФЕСТАЦИЈА СТРУШКИ ВЕЧЕРИ  

НА ПОЕЗИЈАТА - СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 79 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Манифестација Стру-

шки вечери на поезијата - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-378/25                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 



 Стр. 80 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К  А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 81 

 
 



 Стр. 82 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 87 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и Универ-

зитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-

ри од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр.41-378/26                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стр. 88 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 89 

 
 



 Стр. 90 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 91 

 
 



 Стр. 92 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 95 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Битола. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска 

Библиотека Св.Климент Охридски - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 

член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр.41-378/27                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стр. 96 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“    бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 97 

 
 



 Стр. 98 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 101 

 
 



 Стр. 102 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 103 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура 

Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
 

       Бр.41-378/28                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 
 
 



 Стр. 104 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“    бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

 

1016. 
 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 105 

 
 



 Стр. 106 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 107 

 
 



 Стр. 108 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 109 

 
 



 Стр. 110 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 111 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната 

установа Центар за култура - Крива Паланка. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - 

Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се 

даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр.41-378/29                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 

 



 Стр. 112 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1017. 
 

 

 

 

 

 

 

 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 113 

 
 



 Стр. 114 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 115 

 
 



 Стр. 116 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 117 

 
 



 Стр. 118 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 119 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Виница, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека Ванчо Прке - Виница. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Виница со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 

 
       Бр.41-378/45                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стр. 120 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 

движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1018. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а 

за потребите на локалната Библиотека Гоце Делчев - Велес. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 
       Бр.41-378/46                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ОПШТИНА РАДОВИШ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1019. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Радовиш, а за потребите на Општинска народна библиотека Браќа Миладиновци - Радовиш. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

       Бр.41-378/47                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1020. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Прилеп, а за потребите на Градската библиотека Борка Талески - Прилеп. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

       Бр.41-378/48                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари – книги од проектот: Ѕвезди на светската книжевност, и тоа: 

1021. 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина 

Пехчево, а за потребите на матичната Библиотека Кочо Рацин - Пехчево. 

 

Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на Општина Пехчево со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 
 

       Бр.41-378/49                                                       Претседател на Владата 

19 март 2013 година                                                       на Република Македонија, 

          Скопје                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 
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1022. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 

ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за образование и наука, му престанува користе-
њето на движната ствар, со следните карактеристики: 

 
Вид: Патничко моторно возило; 
Марка: БМВ; 
Тип:320 Д 
Број на шасија:WBAAL71090CF53795; 
Регистерски број:БР817СФ. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Државниот испитен 
центар. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со директорот на Државниот испитен центар, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-1377/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

1023. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
19.3.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ,,КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Биро за судски вештачења му 
престанува користењето на движните ствари и тоа: 
 
Количина/парчиња 

- клима уред Exel 7 KW..............................................5 
- ласерски принтер Conica Minolta ProPage 1350.....4 
- ласерски принтер Conica Minolta ProPage 1200.....5 
- фотокопир Minolta 2080...........................................1 

- видео рекордер Philips............................................. 1 
- персонален компјутер Pentium III, 128 МB RAM, 

30 GB HDD.........................................................................2 
- персонален компјутер Pentium III, 64 МB RAM, 30 

GB HDD..............................................................................1 
 

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

на трајно користење без надомест на Казнено поправ-
ната установа ,,Казнено-поправен дом Идризово“. 

 
Член 3 

Директорот на Бирото за судски вештачења склучу-
ва договор со директорот на Казнено поправната ус-
танова ,,Казнено поправен дом Идризово“ со кој ќе се 
уредат правата и обврските за движните ствари од член 
1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-1424/1 Претседател на Владата 

19 март 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1024. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-
дина, 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 на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕ Голема Илинска - 
реф.бр. 257“, со планирана моќност од 415 kW и со ло-
кација реф. бр. 257 (согласно договор за концесија за 
вода за изградба на мала хидроелектрана Голема Илин-
ска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за 
производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ 
ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 
од 19.3.2012 година и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година). 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-53 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Голема Илинска - реф.бр. 257“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 257 на водотекот на река Голема Илинска 
(Општина Демир Хисар) 

- планирана моќност на електроцентралата: 415 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
мала хидроелектрана Голема Илинска МХЕ со реф.бр 
257, склучен помеѓу Друштвото за производство на 
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје - концесионер со бр.018 од 19.3.2012 годи-
на и Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/4 од 20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.621.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Голема Илинска 
МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за про-
изводство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО 
експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Голема Илинска 
- реф.бр. 257“, со планирана моќност од 415 kW и со 
локација реф. бр. 257 (согласно договор за концесија за 
вода за изградба на мала хидроелектрана Голема Илин-
ска МХЕ со реф.бр 257, склучен помеѓу Друштвото за 
производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ 
ДОО експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.018 
од 19.3.2012 година и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-2867/4 од 20.3.2012 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 
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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-240/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1025. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-
дина, 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 на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕ Кажани - реф.бр. 
208“, со планирана моќност од 1019 kW и со локација 
реф. бр. 208 (согласно договор за концесија за вода за 
изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 
208, склучен помеѓу Друштвото за производство на 
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 годи-
на и Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/5 од 20.3.2012 година). 

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

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-54 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Кажани - реф.бр. 208“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 208 на водотекот на река Кажани (Општи-
на Битола) 

- планирана моќност на електроцентралата: 1019 
kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 208, склучен 

помеѓу Друштвото за производство на електрична 
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енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - 
концесионер со бр.017 од 19.3.2012 година и Минис-
терство за економија - концедент со бр.12-2867/5 од 
20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.420.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-

да за изградба на мала хидроелектрана Кажани со 

реф.бр 208, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО ек-

спорт-импорт Скопје - концесионер со бр.017 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/5 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Кажани - реф.бр. 

208“, со планирана моќност од 1019 kW и со локација 

реф. бр. 208 (согласно договор за концесија за вода за 

изградба на мала хидроелектрана Кажани со реф.бр 

208, склучен помеѓу Друштвото за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-

порт Скопје - концесионер со бр.017 од 19.3.2012 годи-

на и Министерство за економија - концедент со бр.12-

2867/5 од 20.3.2012 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 

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 

и 97/12). 

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 елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 

и 97/12). 

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. 08-241/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

1026. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-
дина, 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 на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 2 - реф.бр. 
94“, со планирана моќност од 906,2 kW и со локација 
реф. бр. 94 (согласно договор за концесија за вода за 
изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 
94, склучен помеѓу Друштвото за производство на 
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 годи-
на и Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/1 од 20.3.2012 година). 

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

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-55 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брза Вода 2 - реф.бр. 94“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 94 на водотекот на река Брза Вода (Оп-
штина Тетово) 

- планирана моќност на електроцентралата: 906,2 
kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со реф.бр 94, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - 
концесионер со бр.014 од 19.3.2012 година и Минис-
терство за економија - концедент со бр.12-2867/1 од 
20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.009.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со 
реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година 
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- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 2 - 
реф.бр. 94“, со планирана моќност од 906,2 kW и со ло-
кација реф. бр. 94 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 2 со 
реф.бр 94, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.014 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/1 од 20.3.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-242/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1027. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-
дина, 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 на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 3 - реф.бр. 
95“, со планирана моќност од 677,3 kW и со локација 
реф. бр. 95 (согласно договор за концесија за вода за 
изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 
95, склучен помеѓу Друштвото за производство на 
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 годи-
на и Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/2 од 20.3.2012 година). 

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

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-56 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брза Вода 3 - реф.бр. 95“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 95 на водотекот на река Брза Вода (Оп-
штина Тетово) 

- планирана моќност на електроцентралата: 677,3 
kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со реф.бр 95, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - 
концесионер со бр.015 од 19.3.2012 година и Минис-
терство за економија - концедент со бр.12-2867/2 од 
20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.369.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со 
реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 3 - 
реф.бр. 95“, со планирана моќност од 677,3 kW и со ло-
кација реф. бр. 95 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 3 со 
реф.бр 95, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.015 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/2 од 20.3.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 
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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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-243/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1028. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-
дина, 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 на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 1 - реф.бр. 
96“, со планирана моќност од 959,6 kW и со локација 
реф. бр. 96 (согласно договор за концесија за вода за 

изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 
96, склучен помеѓу Друштвото за производство на 
електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 годи-
на и Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/3 од 20.3.2012 година). 

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

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-57 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Брза Вода 1 - реф.бр. 96“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 96 на водотекот на река Брза Вода (Оп-
штина Тетово) 

- планирана моќност на електроцентралата: 959,6 
kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со реф.бр 96, склу-
чен помеѓу Друштвото за производство на електрична 
енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје - 
концесионер со бр.016 од 19.3.2012 година и Минис-
терство за економија - концедент со бр.12-2867/3 од 
20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.053.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со 
реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Брза Вода 1 - 
реф.бр. 96“, со планирана моќност од 959,6 kW и со ло-
кација реф. бр. 96 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Брза Вода 1 со 
реф.бр 96, склучен помеѓу Друштвото за производство 
на електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-
импорт Скопје - концесионер со бр.016 од 19.3.2012 го-
дина и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-2867/3 од 20.3.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 
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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. 08-244/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1029. 
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 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, за 
издавање на привремено решение за стекнување на 
статус на повластен производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на ден 25.3.2013 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, трговија и услуги 

МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со седиште на бул. 
Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава ре-
шение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентра-
лата МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“, со планирана моќност од 
3238,3 kW и со локација реф. бр. 399 (согласно договор 
за концесија за вода за изградба на мала хидроелектра-
на Јабланица со реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштво-
то за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИ-
ЦА ДОО Скопје - концесионер со бр.03-08/12 од 
19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-
дент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 година). 

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

вија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, со се-
диште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-58 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 399 на водотекот на река Јабланица (Оп-
штина Струга) 

- планирана моќност на електроцентралата: 3238,3 
kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 399, 
склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и 
услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - концесионер 
со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министерство за 
економија - концедент со бр.12-2867/17 од 20.3.2012 
година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 10.411.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана Јабланица со 
реф.бр. 399, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скоп-
је - концесионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
2867/17 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата МХЕ „ЈАБЛАНИЦА“ 
со планирана моќност од 3238,3 kW и со локација реф. 
бр. 399 (согласно договор за концесија за вода за из-
градба на мала хидроелектрана Јабланица со реф.бр. 
399, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-
вија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје - конце-
сионер со бр.03-08/12 од 19.3.2012 година и Министер-
ство за економија - концедент со бр.12-2867/17 од 
20.3.2012 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 
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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-245/12  

25 март 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1030. 
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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 25.3.2013 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, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 1–реф.бр.97“, 

со планирана моќност од 2221 kW и со локација реф. 

бр. 97 (согласно договор за концесија за вода за изград-

ба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склу-

чен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција 

и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 

30.11.2012 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Пролетерска“ бр.4, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-59 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХE СОЛ 1–реф.бр.97“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 97 на водотекот на река Бистрица (Оп-

штина Теарце) 

- планирана моќност на електроцентралата: 2221 

kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на мала хидроелектрана СОЛ 1 со реф.бр. 97, склучен 

помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-13/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-13/2 и бр.12-9808/2 од 

30.11.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.873.693 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-

да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со 

реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 

бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година 

и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и 

бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 1–
реф.бр.97“, со планирана моќност од 2221 kW и со ло-
кација реф. бр. 97 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 1 со 
реф.бр. 97, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 
бр.03-13/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-2867/6 од 20.3.2012 година 
и анекс на договорот за концесија со бр.03-13/2 и 
бр.12-9808/2 од 30.11.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

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 
и 97/12). 

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 елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 

и 97/12). 

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. 08-246/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 



26 март 2013  Бр. 46 - Стр. 159 

 
 

1031. 

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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 25.3.2013 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, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 2–реф.бр.98“, 

со планирана моќност од 2450 kW и со локација реф. 

бр. 98 (согласно договор за концесија за вода за изград-

ба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склу-

чен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција 

и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 

30.11.2012 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Пролетерска“ бр.4, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-60 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХE СОЛ 2–реф.бр.98“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 98 на водотекот на река Бистрица (Оп-

штина Теарце) 

- планирана моќност на електроцентралата: 2450 

kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на мала хидроелектрана СОЛ 2 со реф.бр. 98, склучен 

помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-14/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-14/2 и бр.12-9808/3 од 

30.11.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 9.109.780 kWh 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со 
реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 

бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година 
и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и 
бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 2–

реф.бр.98“, со планирана моќност од 2450 kW и со ло-
кација реф. бр. 98 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 2 со 
реф.бр. 98, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 
бр.03-14/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/7 од 20.3.2012 година 

и анекс на договорот за концесија со бр.03-14/2 и 
бр.12-9808/3 од 30.11.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-247/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1032. 

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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 25.3.2013 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, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 4–реф.бр.125“, 

со планирана моќност од 2000 kW и со локација реф. 

бр. 125 (согласно договор за концесија за вода за из-

градба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, 

склучен помеѓу Друштвото за производство, дистрибу-

ција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРО-

ПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Пролетерска“ бр.4, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-61 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХE СОЛ 4–реф.бр.125“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 125 на водотекот Гошинци (Општина 

Липково) 

- планирана моќност на електроцентралата: 2000 

kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на мала хидроелектрана СОЛ 4 со реф.бр. 125, склучен 

помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-16/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 6.983.386 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-

да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со 

реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 

бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 4–

реф.бр.125“, со планирана моќност од 2000 kW и со ло-

кација реф. бр. 125 (согласно договор за концесија за 

вода за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 4 со 

реф.бр. 125, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 

СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 

бр.03-16/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-2867/9 од 20.3.2012 годи-

на), треба да биде пуштена во употреба во рокот ут-

врден 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 

и 97/12). 

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 елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 

и 97/12). 

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. 08-248/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1033. 

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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на прив-

ремено решение за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, на седницата одржана 

на ден 25.3.2013 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, дистрибуција и 

трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Пролетерска“ бр.4, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 3–реф.бр.99“, 

со планирана моќност од 2824 kW и со локација реф. 

бр. 99 (согласно договор за концесија за вода за изград-

ба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склу-

чен помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција 

и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 

30.11.2012 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, дис-

трибуција и трговија со електрична енергија СОЛ 

ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 

„Пролетерска“ бр.4, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-62 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „MХE СОЛ 3–реф.бр.99“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 99 на водотекот на река Бистрица (Оп-

штина Теарце) 

- планирана моќност на електроцентралата: 2824 

kW (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на мала хидроелектрана СОЛ 3 со реф.бр. 99, склучен 

помеѓу Друштвото за производство, дистрибуција и тр-

говија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје - концесионер со бр.03-15/1 од 

19.3.2012 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година и анекс на до-

говорот за концесија со бр.03-15/2 и бр.12-9808/1 од 

30.11.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 9.991.729 kWh 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со 
реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 

бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година 
и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и 
бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
20.3.2015 година. 

3. Хидроелектроцентралата „MХE СОЛ 3–

реф.бр.99“, со планирана моќност од 2824 kW и со ло-
кација реф. бр. 99 (согласно договор за концесија за во-
да за изградба на мала хидроелектрана СОЛ 3 со 
реф.бр. 99, склучен помеѓу Друштвото за производ-
ство, дистрибуција и трговија со електрична енергија 
СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје - концесионер со 
бр.03-15/1 од 19.3.2012 година и Министерство за еко-
номија - концедент со бр.12-2867/8 од 20.3.2012 година 

и анекс на договорот за концесија со бр.03-15/2 и 
бр.12-9808/1 од 30.11.2012 година), треба да биде пуш-
тена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова ре-
шение. 

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 
и 97/12). 

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 елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

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. 08-249/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1034. 

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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-им-

порт Скопје, за издавање на привремено решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-

дина, 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, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-

диште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава 

решение за стекнување на привремен статус на повлас-

тен производител на електрична енергија произведена 

од обновливи извори на енергија за хидроелектроцен-

тралата „ХЕЦ 372 Ештерец“, со планирана моќност од 

331 kW и со локација реф. бр. 372 (согласно договор за 

концесија за вода за изградба на хидроелектроцентра-

лата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 

ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер 

со бр.03-5 од 28.1.2011 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-63 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „ ХЕЦ 372 Ештерец“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 372 на водотекот на река Ештерец (Оп-

штина Пробиштип) 

- планирана моќност на електроцентралата: 331 kW 

(согласно договор за концесија за вода за изградба на 

хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со реф.бр. 

372, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје - концесионер со бр.03-5 од 28.1.2011 година и 

Министерство за економија - концедент со бр.12-882/1 

од 28.1.2011 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.287.750 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-

да за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 

Ештерец со реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за 

производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДОО-

ЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 

28.1.2011 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

28.1.2014 година. 

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 372 Ештерец“, со 

планирана моќност од 331 kW и со локација реф. бр. 

372 (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец со 

реф.бр. 372, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ек-

спорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-5 од 

28.1.2011 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-882/1 од 28.1.2011 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 

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 

и 97/12). 

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 елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 

и 97/12). 

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. 08-250/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1035. 

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 и 97/12), а по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-им-

порт Скопје, за издавање на привремено решение за 

стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори 

на енергија, на седницата одржана на ден 25.3.2013 го-

дина, 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, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-

диште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава 

решение за стекнување на привремен статус на повлас-

тен производител на електрична енергија произведена 

од обновливи извори на енергија за хидроелектроцен-

тралата „ХЕЦ 236 Коњарка“, со планирана моќност од 

618 kW и со локација реф. бр. 236 (согласно договор за 

концесија за вода за изградба на хидроелектроцентра-

лата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 

ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер 

со бр.03-4 од 28.1.2011 година и Министерство за еко-

номија - концедент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година). 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-64 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла „ ХЕЦ 236 Коњарка“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција реф. бр. 236 на водотекот на река Коњарка (Оп-

штина Новаци) 

- планирана моќност на електроцентралата: 618 kW 

(согласно договор за концесија за вода за изградба на 

хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со реф.бр. 

236, склучен помеѓу Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје - концесионер со бр.03-4 од 28.1.2011 година и 

Министерство за економија - концедент со бр.12-881/1 

од 28.1.2011 година) 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.412.525 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно договор за концесија за во-

да за изградба на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 

Коњарка со реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за 

производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДОО-

ЕЛ експорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 

28.1.2011 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

28.1.2014 година. 

3. Хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 Коњарка“, со 

планирана моќност од 618 kW и со локација реф. бр. 

236 (согласно договор за концесија за вода за изградба 

на хидроелектроцентралата ХЕЦ 236 Коњарка со 

реф.бр. 236, склучен помеѓу Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ ек-

спорт-импорт Скопје - концесионер со бр.03-4 од 

28.1.2011 година и Министерство за економија - конце-

дент со бр.12-881/1 од 28.1.2011 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 

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 

и 97/12). 

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 елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 

и 97/12). 

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. 08-251/12  

25 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 



 Стр. 164 - Бр. 46                                                                                          26 март 2013 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1036. 

Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, објавува 

 

О  Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД РЕДОТ НА 

СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РМ 

 

Изборот на член на Судскиот совет на Република Македонија ќе се изврши од редот на судиите во 

Република Македонија припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. 

На огласот може да се пријави секој судија од подрачјето на целата територија на Република Македонија 

кој во моментот на објавувањето на овој оглас врши судиска функција и е припадник на заедниците кои не се 

мнозинство во Република Македонија, а кој ги исполнува следните услови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и  

- да има позитивни резултати во последните 3 (три) години во вршењето на судиската функција.  

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.  Кон пријавата кандидатите под-

несуваат: 

- потврда за судиски стаж; 

- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој; 

- оценка за резултатите во работењето за последните 3 (три) години; 

- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за судии и јавни 

обвинители. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 07-750/1 Судски совет 

22 март 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
 

                                  
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 

 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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