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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-21 

- назив на електроцентралата: МХЕ „Слатино“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.1101/10, бр.1101/15 и бр.5550/4 и КП бр.5552/6, КО 
Слатино, Општина Дебарца 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 560 
kW 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 2.143.215 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
9.4.2032 година. 

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

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

 
УП1 бр. 08-40/12 

9 април 2012 година                            Претседател, 
     Скопје                        Димитар Петров, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1320. 
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 и 
11/12 година), Министерството за труд и социјална по-
литика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец март 

2012 година, во однос на месец февруари 2012 година, 
е повисока за 0,4%. 

2. Правото на пораст на платите за месец март 2012 
година, во однос на месец февруари 2012 година, за ра-
ботодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува 0,2%. 

 
                                                             Министер, 

Спиро Ристовски, 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 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
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