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Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-

ла без објавување на јавен конкурс бр.08-835 од 

17.6.2015 година и со дополнување од 24.6.2015 го-

дина, Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

ИРИС ДОО Штип, со оваа Одлука се обврза да започне 

со вршење на дејноста веднаш по доделувањето на доз-

волата, така што во случај на непочитување на рокот за 

започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 али-

неја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделе-

ната дозвола пред истекот на рокот за којшто е издаде-

на и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на 

радиодифузери. 

  Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на 22-та седница, одржана на 25.6.2015 година, до-

несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 

нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

УП 1 Бр.08-875 Агенција за аудио и 

25 јуни 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с. р. 

   

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола, може да поднесе 

тужба за поведување на управен спор пред надлежен 

суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлу-

ката. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3317. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13,41/14, 151/14 и 

33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје, на ден 23.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-

ТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 251/12 од 25.3.2013 година, на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДО-

ОЕЛ експорт-импорт Скопје за хидроелектроцентрала-

та ХЕЦ 236 Коњарка, се продолжува до 25.9.2015 го-

дина. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-251/12  

23 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 

      

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3318. 

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 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2015 година, во однос на месец април 2015 година, е 

повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2015, 

во однос на месец април 2015 година, за работодавачи-

те од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија изнесува 0,25%. 

 

  

 Министер, 

 Диме Спасов, с.р. 

 


