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РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага
неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош, Желино, со
седиште на ул. „101“ бб Требош, му се издава решение
за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија од биогас добиен од биомаса „ ГАСНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ“ со инсталирана моќност од 999 kW и со локација на КП.бр.
548/4 и КП.бр.548/5 на КО -Требош, Општина Желино.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРО ШАРРИ ДООЕЛ с.Требош,
Желино, со седиште на ул. „101“ бб Требош, Желино;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-130;
- назив на електроцентралата: „ ГАСНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЕЛЕКТРО ШАРРИ “
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр. 548/4 и КП.бр. 548/5 на КО -Требош, Општина
Желино.
- инсталирана моќност на електроцентралата: 999
kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 8.191.800 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
20.2.2030 година.

УП1 бр. 08-172/13
20 февруари 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
738.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2015 година, во однос на месец декември 2014 година, е пониска за 0,8%.
2. Исплатата на платите за месец јануари 2015, во
однос на месец декември 2014 година, работодавачите
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
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