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Бр. 121 - Стр. 47

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија 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: хидроелектроцентрала „ХЕЦ 236 КOЊАРКА“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО
Скочивир, Општина Новаци;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.000
kW (една генераторска единица со моќност од 1.000
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 3.181.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
22.7.2035 година.
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“.
УП1 Бр. 08-83/15
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3631.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 9 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) на ден
15.7.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08202/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.87/13, на Трговското
друштво за производство, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-202/12
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

3632.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на
соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги
МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште, му се издава решение за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“ со
инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.
840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште.
2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија
и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-126;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“;
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 67.380 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
22.07.2030 година.
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“.
УП1 Бр. 08-270/14
15 јули 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3633.
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 јуни
2015 година, во однос на месец мај 2015 година, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2015, во однос на месец мај 2015 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.
Министер,
Диме Спасов, с.р.

