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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. 08-72/12      
10 мај 2012 година          Претседател, 

   Скопје                 Димитар Петров, с.р. 
__________         

1701. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, 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), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за 
издавање на решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 10.5.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 
„Кранска Река“ со инсталирана моќност од 584 kW и со 
локација бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2 
КО Арвати, Општина Ресен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-
је со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-31 

- назив на електроцентралата: МХЕ „Кранска Река“ 
- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2 КО 
Арвати, Општина Ресен 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 584 kW 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.345.567 kWh 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

10.05.2032 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. 08-76/12      
10 мај 2012 година         Претседател, 

 Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1702. 
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), Министерството за труд и социјална политика   

О Б Ј А В У В А  
1. Стапката на трошоците на живот за месец април 

2012 година, во однос на месец март 2012 година, е по-
висока за 1,1%. 

2. Правото на пораст на платите за месец април 
2012 година, во однос на месец март 2012 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за испла-
та на платите во Република Македонија изнесува 
0,55%. 

     Министер,  
         Спиро Ристовски, с.р. 
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