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обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со планирана моќност 
од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Кру-
пиште, Општина Карбинци. 

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

вија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со 
седиште на ул. „Киро Аџи Арсов“ бр.7, Штип 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-148 

- назив на електроцентралата: фотонапонска еле-
ктроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци 

- планирана моќност на електроцентралата: 999,58 
kW (4346 панели со моќност на панел од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.155.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
14.6.2014 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СО-
ЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локаци-
ја на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбин-
ци, треба да биде пуштена во употреба во рокот утвр-
ден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 08-225/12  

14 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2055. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплатата 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 и 145/12), Министерството за труд и социјална 
политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2013 година, во однос на месец април 2013 година, е 
пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец мај 2013 година, 
во однос на месец април 2013 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплатата на платите 
во Република Македонија, ја вршат на нивото на право-
то утврдено за претходниот месец. 

 
                                                                Министер, 
                                                          Диме Спасов, с.р. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


