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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
107.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
I
Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:
1. МИРЈАНА БОРИС БОЦЕВСКА, од Скопје.
II
Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:
1. НЕЈАЗИ НЕИМ ЕЈУПИ од Гостивар, во траење
од 3 месеци.
2. ЕЛВИР НАЗМИЈА МУРАТОВСКИ од Гостивар,
во траење од 3 месеци.
III
Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:
1. ЕГЗОН ЌАНИ БЕЛУЛИ од с.Слатино, во траење
од 5 месеци.
2. МАРТИН САШО ГЕЛЕВ од Скопје, во траење
од 3 месеци.
3. ФИЛИП ВАНЧО СТОЈЧЕВСКИ од Скопје, во
траење од 3 месеци.
IV
Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:
1. АШИМ БЕЏЕТ ИМЕРОСКИ од с.Могорче, Дебарско, во траење од 6 месеци.
2. ИГОР БОГДАН МЕХАНЏИЈСКИ од Куманово,
во траење од 6 месеци.
3. ЗОРАН БОРЕ ИВАНОВСКИ од Делчево, во траење од 6 месеци.
4. МУАРЕМ РЕЗАК АСАНИ од с.Здуње, Гостивар,
во траење од 1 година.
5. НАТАША СТАНИМИР ГИРЕВА од Кочани, во
траење од 5 месеци.
6. БЛАГОЈ ПЕТАР ЛУКАРОВ од с.Подареш, Радовиш, во траење од 6 месеци.
VI
Делумно се ослободува од извршување на изречената казна затвор осуденoто лице:
1. КАДРИ АЗЕМ АЗЕМИ од с.Слупчане, во траење
од 3 месеци.
VII
Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. НЕЏАТ МУШО КУРТОВИЌ од Скопје, во траење од 3 месеци.
2. БЕСНИК ИЗАИР ХАМЗАИ од с.Селце, во траење од 6 месеци.
3. САШКО ИЛИЈА САЧАНОВ од Гевгелија, во
траење од 6 месеци.
4. ЉУПЧО АНГЕЛ ПЕЦОВ од Неготино, во траење
од 3 месеци.
5. ИБРАИМ РУСТЕМ ШАХИНИ од с.Желино, Тетово, во траење од 6 месеци.
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6. ЛЕОНАРД ДАЛИП КУПА од Дебар, во траење
од 6 месеци.
7. СЕЈФУЛА АБАЗ АЛИ од Скопје, во траење од 6
месеци.
VIII
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-111/1
1 февруари 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
108.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 25 јануари 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ
ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
Јавното претпријатие за државни патишта, поради истек на мандатот се разрешуваат:
- Донка Марковска и
- Сања Минкова.
2. За вршители на должноста членови на Управниот
одбор на Јавното претпријатие за државни патишта се
именуваат:
- Елизабета Новеска и
- Игор Павлески.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-316/1
25 јануари 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
109.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3, член 68 став 3
од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 231 од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15 и 218/16), гувернерот на Народната банка на Република Македонија
донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за
методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр.
63/12, 109/12, 106/15 и 18/16), главата II. ИЗВЕШТАЈ
ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, се менува и гласи:
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„II. ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА
3. Извештајот за сопствените средства (образец СС)
содржи податоци за сопствените средства на банката,
коишто претставуваат збир на основниот капитал, утврден согласно со делот 1 од оваа глава и дополнителниот капитал, утврден согласно со делот 4 од оваа глава.
3.1. Во редот бр. 1 - „сопствени средства“, се искажува збирот на износите од редовите бр. 2 и 5.
1. Основен капитал
4. Во редот бр. 2 - „основен капитал“, се искажува
збирот на износите од редовите бр. 3 и 4.
2. Редовен основен капитал
5. При утврдувањето на редовниот основен капитал
банката ги применува следниве правила:
5.1. Во редот бр. 3 - „редовен основен капитал
(РОК)“ се искажува збирот на износите од редовите бр.
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5.
5.2. Во редот бр. 3.1 - „позиции во РОК“ се искажува збирот на износите од редовите бр. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 и 3.1.7.
5.3. Во редот бр. 3.1.1 - „капитални инструменти од
РОК“ се искажува номиналната вредност на уплатените капитални инструменти на банката коишто ги исполнуваат условите од точката 14 од Одлуката.
5.4. Во редот бр. 3.1.2 – „премија од капиталните
инструменти од РОК“ се искажува премијата од продажбата на капиталните инструменти прикажани во редот бр. 3.1.1 од овој образец. Во случај кога премијата
е негативна, таа се прикажува со негативен предзнак.
5.5. Во редот бр. 3.1.3 - „задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)“ се искажува износот на резервите на банката издвоени од оданочената добивка.
5.6. Во редот бр. 3.1.4 - „задржана нераспоредена
добивка“ се искажува износот на задржаната нераспоредена добивка којашто ги исполнува условите од точката 13 потточка 13.4 од Одлуката.
5.7. Во редот бр. 3.1.5 - „(-) акумулирана загуба од
претходни години“ се искажува износот на акумулираната загуба од претходни години, со негативен предзнак.
5.8. Во редот бр. 3.1.6 - „тековна добивка или добивка на крајот на годината“ се искажува износот на
тековната добивка или добивката на крајот на годината, доколку се исполнети условите од точката 15 од
Одлуката.
5.9. Во редот бр. 3.1.7 - „збирна сеопфатна добивка
или загуба“ се искажуваат останатите добивки и загуби
коишто не се прикажани во билансот на успех на банката (пр. ревалоризациската резерва за средствата расположливи за продажба, ревалоризациската резерва за
преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања и други добивки и загуби коишто не се прикажани во билансот на успех на банката).
5.10. Во редот бр. 3.2 - „(-) одбитни ставки од
РОК“ се искажува збирот на износите од редовите бр.
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9,
3.2.10 и 3.2.11, коишто се прикажуваат со негативен
предзнак.
5.11. Во редот бр. 3.2.1 - „(-) загуба на крајот на годината или тековна загуба“ се искажува загубата од работењето на банката на крајот на годината или загубата
од тековно работење.
5.12. Во редот бр. 3.2.2 – „(-) нематеријални средства“ се искажуваат нематеријалните средства од точката 16 потточка 16.2 од Одлуката, намалени за износот на акумулираната амортизација и загубите за оштетување.
5.13. Во редот бр. 3.2.3 - „(-) одложени даночни
средства коишто зависат од идната профитабилност на
банката“ се искажува износот на одложените даночни
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средства согласно со точката 16 потточка 16.3 од Одлуката, со исклучок на позициите од точката 17 став 2 од
Одлуката.
5.14. Во редот бр. 3.2.4 - „(-) вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК“ се искажува збирот на износите од редовите бр. 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3
и 3.2.4.4. Овој збир ги опфаќа позициите од точката 16
потточка 16.4 од Одлуката.
5.15. Во редот бр. 3.2.4.1 - „(-) директни вложувања
во сопствени капитални инструменти од РОК“ се искажува износот на директните вложувања во сопствени
капитални инструменти од редовниот основен капитал,
со негативен предзнак.
5.16. Во редот бр. 3.2.4.2 - „(-) индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК“ се
искажува износот на индиректните вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен
капитал, со негативен предзнак.
5.17. Во редот бр. 3.2.4.3 - „(-) синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК“ се
искажува износот на синтетичките вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен
капитал, со негативен предзнак.
5.18. Во редот бр. 3.2.4.4 - „(-) вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката
има договорна обврска да ги купи“ се искажува износот на вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал за кои банката има
договорна обврска да ги купи, со негативен предзнак.
5.19. Во редот бр. 3.2.5 - „(-) директни, индиректни
и синтетички вложувања во капитални инструменти од
РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката“ се искажува износот
на вложувањата на банката од точката 16 потточка 16.5
од Одлуката.
5.20. Во редот бр. 3.2.6 - „(-) директни, индиректни
и синтетички вложувања во капитални инструменти од
РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
нема значајно вложување“ се искажува износот на вложувањата на банката од точката 16 потточка 16.6, имајќи ги предвид одредбите од точката 17 став 1 од Одлуката.
5.21. Во редот бр. 3.2.7 - „(-) директни, индиректни
и синтетички вложувања во капитални инструменти од
РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
има значајно вложување“ се искажува износот на вложувањата на банката од точката 16 потточката 16.7 од
Одлуката, со исклучок на позициите од точката 17 став
2 од Одлуката. Во прикажувањето на овие вложувања
се имаат предвид одредбите од точката 17 став 1 од
Одлуката.
5.22. Во редот бр. 3.2.8 - „(-) износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на
ДОК“ се искажува износот на одбитните ставки од додатниот основен капитал, којшто го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал.
5.23. Во редот бр. 3.2.9 - „(-) износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции“ се искажува износот на надминувањето на лимитите од Законот за банките коишто се однесуваат на
поединечниот капитален дел (15%) и на агрегатниот,
односно вкупниот износ на капиталните делови во нефинансиски институции (30%), утврден согласно со
точката 16 потточка 16.9 од Одлуката.
5.24. Во редот бр. 3.2.10 - „(-) трошоци за данок“ се
искажуваат трошоците за данок коишто можат да се
утврдат во моментот на пресметката, освен ако банката
веќе соодветно не го приспособила износот на позициите коишто влегуваат во редовниот основен капитал до
ниво до кое трошоците за данок би го намалиле расположливиот износ за покривање на ризиците или загубите.
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5.25. Во редот бр. 3.2.11 – „(-) разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва“ се искажува разликата помеѓу износот на исправка на вредноста/посебната резерва
утврден од страна на банката и потребниот износ на
исправка на вредноста/посебната резерва, утврден согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик.
5.26. Во редот бр. 3.3 - „регулаторни усогласувања
на РОК“ се искажува збирот на износите од редовите
бр. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4.
5.27. Во редот бр. 3.3.1 - „(-) зголемување на РОК
коешто произлегува од позиции на секјуритизација“ се
искажува зголемувањето на позициите на редовниот
основен капитал коешто произлегува од позиции на
секјуритизација, со негативен предзнак.
5.28. Во редот бр. 3.3.2 - „(-) добивки или (+) загуби
од заштитата од ризикот од парични текови“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат
од заштитата од ризикот од парични текови, со соодветниот предзнак.
5.29. Во редот бр. 3.3.3 - „(-) добивки или (+) загуби
од обврски на банката коишто се мерат по објективна
вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските на банката коишто се
мерат по објективна вредност, со соодветниот предзнак, имајќи ги предвид одредбите од точка 19-ж став 2
од Одлуката.
5.30. Во редот бр. 3.3.4 - „(-) добивки или (+) загуби
поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се
мерат по објективна вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските
врз основа на деривати коишто се мерат по објективна
вредност, со соодветниот предзнак.
5.31. Во редот бр. 3.4 – „позиции како резултат на консолидација“ се искажува збирот на износите од редовите
бр. 3.4.1 и 3.4.2. Оваа позиција ја пополнува банка којашто е предмет на консолидирана супервизија.
5.32. Во редот бр. 3.4.1 - „неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа“ се искажува износот на неконтролирачкото (малцинското) учество на подружница на банката, утврден согласно со точката 220-б став 1 од Одлуката.
5.33. Во редот бр. 3.4.2 - „останато“ се искажува износот на други позиции од точката 220 став 2 од Одлуката, со соодветен предзнак.
5.34. Во редот бр. 3.5 – „други позиции од РОК“ се
искажуваат другите позиции од редовниот основен капитал коишто не се опфатени во претходните потточки
од оваа точка, а ги исполнуваат условите пропишани
со Одлуката, со соодветен предзнак.
3. Додатен основен капитал
6. При утврдувањето на додатниот основен капитал
банката ги применува следниве правила:
6.1. Во редот бр. 4 - „додатен основен капитал
(ДОК)“ се искажува збирот на износите од редовите
бр. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5.
6.2. Во редот бр. 4.1 - „позиции во ДОК“ се искажува збирот на износите од редовите бр. 4.1.1 и 4.1.2.
6.3. Во редот бр. 4.1.1 – „капитални инструменти од
ДОК“ се искажува номиналната вредност на уплатените капиталните инструменти на банката коишто ги исполнуваат условите од точката 19-а од Одлуката.
6.4. Во редот бр. 4.1.2 – „премија од капиталните
инструменти од ДОК“ се искажува премијата од продажбата на капиталните инструменти прикажани во редот 4.1.1 од овој образец. Во случај кога премијата е
негативна, таа се прикажува со негативен предзнак.
6.5. Во редот бр. 4.2 - „(-) одбитни ставки од ДОК“
се искажува збирот на износите од редовите бр. 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 и 4.2.6, коишто се прикажуваат
со негативен предзнак.
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6.6. Во редот бр. 4.2.1 - „(-) вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК“ се искажува збирот на износите од редовите бр. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3
и 4.2.1.4. При пополнувањето на редовите бр. 4.2.1.1,
4.2.1.2, 4.2.1.3 и 4.2.1.4, соодветно се применуваат правилата од точката 5 потточки 5.15, 5.16, 5.17 и 5.18 од
ова упатство.
6.7. Во редот бр. 4.2.2 - „(-) директни, индиректни и
синтетички вложувања во капитални инструменти од
ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката“ се искажува износот
на вложувања на банката од точката 19-в потточка 19в.2 од Одлуката.
6.8. Во редот бр. 4.2.3 - „(-) директни, индиректни и
синтетички вложувања во капитални инструменти од
ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
нема значајно вложување“ се искажува износот на вложувањата на банката од точката 19-в потточка 19-в.3
од Одлуката.
6.9. Во редот бр. 4.2.4 - „(-) директни, индиректни и
синтетички вложувања во капитални инструменти од
ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката
има значајно вложување“ се искажува износот на вложувањата на банката од точката 19-в потточка 19-в.4
од Одлуката.
6.10. Во редот бр. 4.2.5 - „(-) износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК“
се искажува износот на одбитните ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ
на дополнителен капитал.
6.11. Во редот бр. 4.2.6 - „(-) трошоци за данок“ се
искажуваат трошоците за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, освен ако банката веќе соодветно не го приспособила износот на позициите
коишто влегуваат во додатниот основен капитал до ниво
до кое трошоците за данок би го намалиле расположливиот износ за покривање на ризиците или загубите.
6.12. Во редот бр. 4.3 - „регулаторни усогласувања
на ДОК“ се искажува збирот на износите од редовите
бр. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.3.4.
6.13. Во редот бр. 4.3.1 - „(-) зголемување на ДОК
коешто произлегува од позиции на секјуритизација“ се
искажува зголемувањето на позициите на додатниот
основен капитал коешто произлегува од позиции на
секјуритизација, со негативен предзнак.
6.14. Во редот бр. 4.3.2 - „(-) добивки или (+) загуби
од заштитата од ризикот од парични текови“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат
од заштитата од ризикот од парични текови, со соодветниот предзнак.
6.15. Во редот бр. 4.3.3 - „(-) добивки или (+) загуби
од обврски на банката коишто се мерат по објективна
вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските на банката коишто се
мерат по објективна вредност, со соодветниот предзнак, имајќи ги предвид одредбите од точка 19-ж став 2
од Одлуката.
6.16. Во редот бр. 4.3.4 - „(-) добивки или (+) загуби
поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се
мерат по објективна вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските
врз основа на деривати коишто се мерат по објективна
вредност, со соодветниот предзнак.
6.17. Во редот бр. 4.4 - „позиции како резултат на консолидација“ се искажува збирот на износите од редовите
бр. 4.4.1 и 4.4.2. Оваа позиција ја пополнува банка којашто е предмет на консолидирана супервизија.
6.18. Во редот бр. 4.4.1 - „прифатлив додатен основен капитал кој се признава во ДОК на консолидирана
основа“ се искажува износот на прифатливиот додатен
основен капитал на подружница на банката, утврден
согласно со точката 220-б став 3 од Одлуката.
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6.19. Во редот бр. 4.4.2 - „останато“ се искажува износот на други позиции од точката 220 став 2 од Одлуката, со соодветен предзнак.
6.20. Во редот бр. 4.5 - „други позиции од ДОК“ се
искажуваат другите позиции од додатниот основен капитал коишто не се опфатени во претходните потточки
од оваа точка, а ги исполнуваат условите пропишани
со Одлуката, со соодветен предзнак.
4. Дополнителен капитал
7. При утврдувањето на дополнителниот капитал
банката ги применува следниве правила:
7.1. Во редот бр. 5 - „дополнителен капитал (ДК)“
се искажува збирот на износите од редовите бр. 5.1,
5.2, 5.3, 5.4 и 5.5.
7.2. Во редот бр. 5.1 - „позиции во ДК“ се искажува
збирот на износите од редовите бр. 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3.
7.3. Во редот бр. 5.1.1 - „капитални инструменти од
ДК“ се искажува номиналната вредност на уплатените
капитални инструменти на банката коишто ги исполнуваат условите од точката 19-ѓ од Одлуката.
7.4. Во редот бр. 5.1.2 - „субординирани кредити“
се искажува вредноста на субординираните кредити на
банката коишто ги исполнуваат условите од точката
19-ѓ од Одлуката.
7.5. Во редот бр. 5.1.3 – „премија од капиталните
инструменти од ДК“ се искажува премијата од продажбата на капиталните инструменти на банката прикажани во редот 5.1.1. Во случај кога премијата е негативна,
таа се прикажува со негативен предзнак.
7.6. Во редот бр. 5.2 - „(-) одбитни ставки од ДК“ се
искажува збирот на износите од редовите бр. 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3 и 5.2.4, коишто се прикажуваат со негативен
предзнак.
7.7. Во редот бр. 5.2.1 - „(-) вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК“ се искажува збирот
на износите од редовите бр. 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3 и
5.2.1.4. При пополнувањето на редовите бр. 5.2.1.1,
5.2.1.2, 5.2.1.3 и 5.2.1.4, соодветно се применуваат правилата од точката 5 потточки 5.15, 5.16, 5.17 и 5.18 од
ова упатство.
7.8. Во редот бр. 5.2.2 - „(-) директни, индиректни и
синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од
финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката“ се искажува износот на вложувањата
на банката точка 19-е потточка 19-е.2 од Одлуката.
7.9. Во редот бр. 5.2.3 - „(-) директни, индиректни и
синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од
финансискиот сектор во кои банката нема значајно
вложување“ се искажува износот на вложувањата на
банката од точка 19-е потточка 19-е.3 од Одлуката.
7.10. Во редот бр. 5.2.4 - „(-) директни, индиректни
и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од
финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување“ се искажува износот на вложувањата на банката од точка 19-е потточката 19-е.4 од Одлуката.
7.11. Во редот бр. 5.3 - „регулаторни усогласувања
на ДК“ се искажува збирот на износите од редовите бр.
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4.
7.12. Во редот бр. 5.3.1 - „(-) зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација“ се
искажува зголемувањето на позициите на дополнителниот капитал коешто произлегува од позиции на секјуритизација, со негативен предзнак.
7.13. Во редот бр. 5.3.2 - „(-) добивки или (+) загуби
од заштитата од ризикот од парични текови“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат
од заштитата од ризикот од парични текови, со соодветниот предзнак.
7.14. Во редот бр. 5.3.3 - „(-) добивки или (+) загуби
од обврски на банката коишто се мерат по објективна
вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските на банката коишто се
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мерат по објективна вредност, со соодветниот предзнак, имајќи ги предвид одредбите од точка 19-ж став 2
од Одлуката.
7.15. Во редот бр. 5.3.4 - „(-) добивки или (+) загуби
поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се
мерат по објективна вредност“ се искажуваат добивките или загубите коишто произлегуваат од обврските
врз основа на деривати коишто се мерат по објективна
вредност, со соодветниот предзнак.
7.16. Во редот бр. 5.4 - „позиции како резултат на
консолидација“ се искажува збирот на износите од редовите бр. 5.4.1 и 5.4.2. Оваа позиција ја пополнува
банка којашто е предмет на консолидирана супервизија.
7.17. Во редот бр. 5.4.1 - „прифатлив дополнителен
капитал кој се признава во ДК на консолидирана основа“ се искажува износот на прифатливиот дополнителен капитал на подружница на банката, утврден согласно со точката 220-б став 5 од Одлуката.
7.18. Во редот бр. 5.4.2 - „останато“ се искажува износот на други позиции од точката 220 став 2 од Одлуката, со соодветен предзнак.
7.19. Во редот бр. 5.5 - „други позиции од ДК“ се
искажуваат другите позиции од дополнителниот капитал коишто не се опфатени во претходните потточки од
оваа точка, а ги исполнуваат условите пропишани со
Одлуката, со соодветен предзнак.“
2. Во точката 14 став 2, по потточката 4) се додава
нова потточка 5) којашто гласи:
„5) Во редот бр. XII-а во колоната бр. 3 се прикажува нето-износот на позициите од точката 17 став 2 од
Одлуката коишто не се одбитна ставка од редовниот
основен капитал, а се вклучуваат во утврдувањето на
активата пондерирана според кредитниот ризик со пондер на ризичност од 250%. Во колоната бр. 13 од овој
ред се прикажува вкупната пондерирана актива утврдена со пондер на ризичност од 250% (без да се вклучи
влијанието на инструментите за кредитна заштита).“
Потточката 5) којашто станува потточка 6) се менува и гласи:
„6) Во редот бр. XIII се прикажува капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик којшто се добива кога збирот од активата пондерирана според кредитниот ризик од редот бр. XII и активата пондерирана
според кредитниот ризик од редот бр. XII-а, ќе се помножи со 8%.“
3. Во точката 15 потточка 1), зборовите: „АПКР УИФ и АПКР - ОП“ се заменуваат со зборовите: „ АПКР - УИФ, АПКР - ОП и сметководствената вредност
на позициите од точката 17 став 2 од Одлуката“.
4. Во точката 43 став 2 потточка 1), зборовите: „редот бр. VIII“ се заменуваат со зборовите: „редот бр. 1“.
5. Во точката 56 потточка 1), зборовите: „износот
од редот бр. XII колона бр. 13“ се заменуваат со зборовите: „збирот од износот од редот бр. XII колона бр. 13
и износот од редот бр. XII-а колона бр. 13“.
Во потточката 14), процентот: „20%“ се заменува со
процентот: „17,5%“, а бројот: „2,5“ се заменува со бројот: „2,2“.
Во потточка VI), зборовите: „редот бр. VIII“ се заменуваат со зборовите: „редот бр. 1“.
6. Обрасците СС и АПКР - Вкупно, се заменуваат со
нови обрасци коишто се составен дел на ова упатство.
7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 март 2017 година.
У бр. 2608
30 јануари 2017 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
110.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ЧЕШКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Чешка:
- Јужноморавски регион/Southernmoravian Region,
- Централен Бохемиски Регион/Central Bohemian
Region,
- Јужен Бохемиски Регион/Southern Bohemian
Region,
- Регион Оломоуц/Region of Olomouc,
- Регион Либерец/Region of Liberec и
-Моравскошлезиски Регион/Moravia-silesian Region.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
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Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-335/1
31 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

111.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:
- Пловдив/Plovdiv,
- Стара Загора/Stara Zagora,
- Хасково/Hasskovo,
(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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- Бургас/Burgas,
- Монтана/Montana,
- Карџали Kardjali,
- Софија/Sofia,
- Враца/Vratsa и
- Видин/Vidin.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.
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Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за забрана на увоз и
транзит на живина и диви птици, како и производи и
нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од
Бугарија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 222/16 и 8/17).
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-337/1
31 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
__________

112.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
РОМАНИЈА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Романија:
- Тулчеа/Tulcea,
- Прахова/Prahova и
- Брасов/Brasov.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
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- гулаби-писмоносци внесени на територијата на
Република Македонија од соседни трети земји, каде
што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за забрана на увоз и
транзит на живина и диви птици, како и производи и
нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од
Романија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 214/16).
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-338/1
31 јануари 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за
увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници,
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
113.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 16
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16 ), како и член 28
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13,
33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање
на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-84/16 од
7.12.2016 година на Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, на седницата одржана на 31.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул.
Иван Аговски бр. 7/3 – Карпош Скопје, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија во мала хидроцентрала МХЕЦ
„Брегалница“ со реф. бр.325.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-84/16
31 јануари 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван
Аговски бр. 7/3 – Карпош Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
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3. Датум на издавање на лиценцата
31.1.2017 година
4. Датум на важење на лиценцата
31.1.2052 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 245.01.1/17
6. Број на деловниот субјект – 7039719
7. Единствен даночен број – 4057015529047
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „БРЕГАЛНИЦА“ со реф. бр. 325 во општина Пехчево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
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- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
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трична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата
за пазар на електрична енергија
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
за:
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- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
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21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЕГАЛНИЦА, реф. бр. 325
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Брегалница 325;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
3. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Хоризонтална ПЕЛТОН, VAPTEC Бугарија,
- Номинални податоци:
· Моќност: 697 kW,
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· Номинален проток: 0,69 m³/s,
· Номинален нето пад: 116m,
· Номинална брзина: 600 min -1
4. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци – Mareli
Италија;
- Номинални податоци:
· Привидна моќност: 1020 kVA,
· Моќност активна: 918 kW,
· Номинален напон: 0,69 kV,
· Номинална брзина: 600 -1
· Номинален фактор на моќност: 0, 9
5. Податоци за трансформатор – МАКИТЕЛ:
- Номинални податоци:
· Моќност привидна: 1250 kVA,
· Номинален напон: 10,5(21)/0,69 kV/kV
__________
114.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став (1) алинеја 16
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16 ), како и член 28
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13,
33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање
на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-04/17 од
5.1.2017 година на Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, на седницата одржана на 31.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за производство на електрична енергија ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул.
Иван Аговски бр. 7/3 – Карпош Скопје, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија во мала хидроцентрала МХЕЦ
„Љутачка“ со реф. бр.326.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-04/17
31 јануари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија
ВАРДАР ХИДРО ДОО Скопје, со седиште на ул. Иван
Аговски бр. 7/3 – Карпош Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
31.1.2017 година
4. Датум на важење на лиценцата
31.1.2052 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 246.01.1/17
6. Број на деловниот субјект – 7039719
7. Единствен даночен број – 4057015529047
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Љутачка“
со реф. бр. 326 во општина Пехчево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
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Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата
за пазар на електрична енергија
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);

2 февруари 2017

2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ЉУТАЧКА, реф. бр. 326
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Љутачка 326;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
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3. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Вертикална ПЕЛТОН, VAPTEC Бугарија,
- Номинални податоци:
· Моќност: 232 kW,
· Номинален проток: 0,31 m³/s,
· Номинален нето пад: 86,55m,
· Номинална брзина: 600 min -1
4. Податоци за генератор:
- тип, производител и номинални податоци – Mareli
Италија;
- Номинални податоци:
· Привидна моќност: 390 kVA,
· Моќност активна: 351 kW,
· Номинален напон: 0,4 kV,
· Номинална брзина: 600 -1
· Номинален фактор на моќност: 0,9
5. Податоци за трансформатор – МАКИТЕЛ:
- Номинални податоци:
· Моќност привидна: 500 kVA,
· Номинален напон: 10,5(21)/0,4 kV/kV
__________
115.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10, 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), а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ
ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на ден 30.1.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА 1 реф.бр. 27“, УП1 бр.08-21/13 од 8.5.2013 година, на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, се продолжува до
23.5.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-21/13
30 јануари 2017 година
Скопје

Директор,
Димитар Петров, с.р.
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116.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 8,
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), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДООЕЛ Тетово за издавање на привремено
решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
30.1.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER
NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул.
„Јане Сандански“ бр.64, Тетово, му се издава решение
за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата
„MХЕЦ Одранска река со реф.бр.106” со планирана
моќност од 228 kW и со локација реф.бр. 106, КО
Одри, Општина Теарце (согласно Договор за концесија
за вода за изградба на мали хидроелектрични централи
за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2867/11 од
20.3.2012 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0306-1
од 19.3.2012 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2223/1 од
18.3.2015 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.033/15 од 19.03.2015 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-6406/1 од
27.10.2015 година и Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
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SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.031/11 од 28.10.2015 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-2626/1 од
29.3.2016 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/2
од 30.3.2016 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-4565/1 од
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.012/20 од 29.7.2016 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-6710/1 од
29.12.2016 година и Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0331/2 од 29.12.2016 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, со седиште
на ул. „Јане Сандански“ бр.64, Тетово;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-227;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.106“;
- податоци за локација на електроцентралата:
реф.бр. 106, КО Одри, Општина Теарце;
- планирана моќност на електроцентралата: 228 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.116.867 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2867/11 од
20.3.2012 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0306-1
од 19.3.2012 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2223/1 од
18.3.2015 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.033/15 од 19.3.2015 година, Анекс на Договор за концеси-
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ја за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-6406/1 од
27.10.2015 година и Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.031/11 од 28.10.2015 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-2626/1 од
29.3.2016 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/2
од 30.3.2016 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-4565/1 од
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.012/20 од 29.7.2016 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-6710/1 од
29.12.2016 година и Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0331/2 од 29.12.2016 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
5.3.2017 година.
3. Хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река
со реф.бр.106” со планирана моќност од 228 kW и со
локација реф.бр. 106, КО Одри, Општина Теарце (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2867/11 од 20.3.2012 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДООЕЛ Тетово со бр.0306-1 од 19.3.2012 година,
Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на
мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за
економија со бр.12-2223/1 од 18.3.2015 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY
ДООЕЛ Тетово со бр.03-3/15 од 19.3.2015 година,
Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на
мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за
економија со бр.12-6406/1 од 27.10.2015 година и
Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA
ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-1/11 од 28.10.2015
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година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2626/1 од 29.3.2016
година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER
NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/2 од
30.3.2016 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-4565/1 од
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.012/20 од 29.7.2016 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-6710/1 од
29.12.2016 година и Друштвото за производство на
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ,
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0331/2 од 29.12.2016 година), треба да биде пуштена во
употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика 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.
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 електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
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 производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-08/17
30 јануари 2017 година
Скопје

Директор,
Димитар Петров, с.р.
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
117.
Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска
комора на Република Македонија, Управниот одбор на
Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на ден 31.1.2017 година ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА
ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ
Член 1
Во член 8 став 1 точка 1 се брише зборот „договори“.
После точка 2 се додава нова точка 3 која гласи:
„За состав на преддоговори и договори наградата се
определува согласно вредноста

Кај состав на договори и преддоговори не се применува став V, точка 1 на членот 8.“
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Член 2
Член 8 став 1 точка 12 се менува и гласи:
„За необразложени поднесоци, изјави, молби, полномошна со кои трети лица пренесуваат овластувања,
освен полномошна со кои е овластен адвокатот за застапување и преземање на дејствија во име на властодавецот во сите постапки, наградата е како најниската
награда од точка еден.“
Член 3
Во член 8 став 1 точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Член 4
Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Во „Службен весник на Република Македонија“ ќе
биде објавен и пречистен текст на Тарифата за награда
и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.
Бр. 02-95/6
Адвокатска комора
1 февруари 2017 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
адвокат Никола Додевски, с.р.
__________
ИСПРАВКА
118.
По извршеното срамнување со изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Одлуката за верификација
на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија објавена во „Службен весник на РМ“
број 225 од 30 декември 2016 година на страница бр. 3
во бројот на Одлуката наместо: Бр. 08-5166/1 треба да
стои: Бр. 08-5171/1.
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