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3579.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македониј а, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо- 
ниј а“ , бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите- 
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергиј а („Службен весник на Република Македониј а“ , 
бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувај ќи по барањето на 
Друштвото за трговиј а на големо и мало и инжинеринг 
услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, за из- 
давање на решение за стекнување на статус на повлас- 
тен производител на електрична енергиј а произведена 
од обновливи извори на енергиј а, на седницата одржа- 
на на ден 31.7.2014 година, донесе

Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 
ЗА С Т ЕК Н У ВА Њ Е НА С Т А Т У С  НА П О ВЛ А С- 
Т Е Н  П РО И ЗВО Д И ТЕЛ  НА ЕЛ ЕК ТРИ Ч Н А  ЕНЕР- 
ГИ ЈА  ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕН ЕРГИ ЈА

1. На Друштвото за трговиј а на големо и мало и ин- 
жинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Руди Чај авец“ бр.10/1-13, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергиј а 
произведена од обновливи извори на енергиј а за фото- 
напонската електроцентрала „Ф ВЕЦ  45 к ^ “ со инста- 
лирана моќност од 45 к ^  и со локациј а на КП бр. 
2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и 

мало и инжинеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз- 
извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1- 
13, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
РР-РУ-67;

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек- 
троцентрала „Ф ВЕЦ  45 к ^ “ ;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илин- 
ден;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 45 
к ^  (180 панели со моќност на панел од 250 Т ) ;

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 64.000 кШН;

- датум на престанок на важење на ова решение:
31.07.2029 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. 08-137/14 
31 јули 2014 година 

Скопје
Претседател, 

Димитар Петров, с.р.

С П  О Г  О Д Б  А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА ВРА- 

БОТЕНИТЕ ОД ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО

Член 1
Пресметковната вредност по единица коефициент 

за наЈниска група на сложеност (нај ниска плата) за вра- 
ботените во тутунското стопанство се утврдува во нето 
износ од 10.650,00 денари.

Член 2
Најниската плата утврдена во член 1 од оваа Спо- 

годба ќе се пресметува и исплатува сметано од
1.7.2014-та година.

Член 3
Оваа Спогодба стапува во сила со денот на склучу- 

вањето, а ќе се применува од денот на нејзиното обја- 
вување во „Службен весник на РМ” .

Бр. 0101-53/1 
26 јуни 2014 година 

Скопје

Организација на работодавачи 
на Македонија 

Здружение за тутунско 
стопанство, 

Претседател,
И лија Ефински, с.р.

Бр. 01 01 -25 
26 јуни 2014 година 

Скопје

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ -  Агро 

синдикат 
Претседател, 

Ж ивко Даневски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
3581.

Организацијата на работодавачи на Република Македо- 
нија, здружение за тутунско стопанство и Синдикатот на ра- 
ботниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Ма- 
кедонија - Агро Синдикат врз основа на член 21 од Колектив- 
ниот Договор за изменување и дополнување на Колективниот 
Договор за вработените од тутунското стопанство на Седница- 
та одржана на 23.06.2014 година, утврдија пречистен текст на 
Колективниот Договор за вработените од тутунското стопан- 
ство. Пречистениот текст на Колективниот Договор за врабо- 
тените од тутунското стопанство ги опфаќа: Колективниот До- 
говор за вработените од тутунското стопанство („Сл. весник 
на РМ ‘ бр. 135/09, 75/12), Колективниот Договор за изменува- 
ње и дополнување на Колективниот Договор за вработените 
од тутунското стопанство од 23.06.2014 година и Спогодбата 
за утврдување на најниската плата за вработените од тутунско- 
то стопанство од 23.06.2014 година.

СПОГОДБИ
3580.

Врз основа на член 59, став 4 од Колективниот До- 
говор за вработените од тутунското стопанство, Син- 
дикатот на работниците од агроиндустрискиот ком- 
плекс на Република Македонија - Агро Синдикат и 
здружението за тутунско стопанство на Организацијата 
на работодавачи на Република Македонија, на
23.6.2014-та година склучија

Бр. 0101-26 
26 јуни 2014 година 

Скопје

Организација на работодавачи 
на Македонија 

Здружение за тутунско 
стопанство, 

Претседател,
И лија Ефински, с.р.

Организација на работодавачи 
на Македонија, 

Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

Бр. 0101-53/3 
26 јуни 2014 година 

Скопје

Синдикат на работниците 
од Агроиндустрискиот 
комплекс на РМ -  Агро 

синдикат 
Претседател, 

Ж ивко Даневски, с.р.


