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1150. Одлука за утврдување на содржината 

на лиценцата за вршење на енергет-
ска дејност производство на елект-
рична енергија од обновливи извори 
на енергија на Друштвото за произ-
водство на индустриска електроника 
„СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје.... 79

1151. Одлука за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за 2009 го-
дина, како и основен приход за 2009, 
2010 и 2011 година за вршење на ре-
гулираната енергетска дејност упра-
вување со системот за дистрибуција  

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1129. 

Врз основа на член 25, став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН 
ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

УКРАИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отвора Културно-информативен 

центар на Република Македонија во Украина. 
Културно-информативниот центар од ставот 1 на 

овој член ќе работи во состав на Амбасадата на Репуб-
лика Македонија во Украина. 

 
Член 2 

Средствата за работа на Културно-информативен 
центар на Република Македонија во Украина за теков-
ната година се обезбедени од Буџетот на Министерс-
твото за култура. 

Активностите за отворање на Културно-информа-
тивен центар на Република Македонија во Украина ќе 
ги преземе Министерството за надворешни работи во 
соработка со Министерството за култура, согласно по-
зитивните законски прописи. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-1369/1               Заменик на претседателот 

31 март 2009 година               на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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 на електрична енергија и дистрибуци-

ја на електрична енергија и регулиран 
максимален приход и цена за 2009 го-
дина за вршење на енергетската деј-
ност снабдување со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи на мало 
за ЕВН Македонија АД Скопје............ 82

1152. Список на вештаци во Основен суд 
Крушево.................................................. 83

 Огласен дел........................................... 1-60
 

 
 
1130. 

Врз основа на член 66 став 3 од Деловникот за ра-
бота на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 
9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.05.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО  

НА РЕГУЛАТИВАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува формата и содржината 

на обрасците за проценка на влијанието на регулативата: 
1. План за спроведување на проценка на влијание 

на регулативата (Образец бр. 1); 
2. Иницијалната проценка на влијание на регулати-

вата (Образец бр. 2); 
3. Комплетната проценка на влијание на регулати-

вата (Образец бр. 3). 
Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на 

оваа одлука. 
 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за формата и содржината 
на обрасците за проценка на влијанието на регула-
тивата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/08). 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр. 19-2225/3             Заменик на претседателот 
19 мај 2009 година                  на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Стр. 4 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 

 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 5 



Стр. 6 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 

 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 

 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 

 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
 



28 мај 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 66 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 66 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 мај 2009 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПАРЕНТНО 

ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА ВО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ ЗА 2009 ГОДИНА 

1132. 
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     Бр. 19-2134/1                                                                             Претседател на Владата 
19 мај 2009 година                                                                           на Република Македонија, 
        Скопје                                                                                 м-р  Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1133. 

С П И С О К 
НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ ПО СПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО  

НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (ПО ОГЛАСОТ ОД 15.4.2009 ГОДИНА) 
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    Бр. 07-2476/1 
26 мај 2009 година                          Министер, 
       Скопје                               Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1134. 

Согласно член 9 став 3 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македо-
нија”  бр. 33/06 и 63/07), министерот за економија објавува 

 
Л И С Т А 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТАНДАРДИ СО ЧИЈА УПОТРЕБА СЕ СМЕТА  
ДЕКА ПРОИЗВОДОТ Е БЕЗБЕДЕН 

 
I. Во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 75/07, 136/07, 45/08 и 127/08), во делот I. Стандарди за опрема и заштитни системи 
кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, по редниот број 95 се додаваат дваесет и 
три нови редни броја од 96 до 118 кои гласат: 
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     Бр. 25-4611 
21 мај 2009 година                                                                                        Министер, 
        Скопје                                                                                       Фатмир Бесими, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1135. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и 
член 46 од Законот за Судски совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Суд-
скиот совет на Република Македонија, на редовната 65-
та седница одржана на ден 21.05.2009 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 

 
За судии поротници на Основен суд Гевгелија се 

избрани: 
1. Софија Томе Аксеновска, 
2. Љубица Ристо Томова, 
3. Кети Ристо Зафироска, 
4. Евгенија Зоран Дачева, 
5. Иван Борис Кусиников, 
6. Живко Благој Кочев, 
7. Симеон Јован Димов, 
8. Блага Никола Костадиновска, 
9. Кире Ристо Витанов, 
10. Огнен Димитрие Афтов, 
11. Јован Ристо Раданлиев, 
12. Марјан Перо Танев, 
13. Игор Васко Илков, 
14. Елизабета Горге Колчева. 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
 

     Бр. 07-1240/1                            Судски совет 
21 мај 2009 година                   на Република Македонија 
        Скопје                                  Претседател, 
                                            Васил Грчев, с.р. 

_____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

1136. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Пирок - Општина Боговиње. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Пирок, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8295/1 
21 мај 2009 година                               Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

1137. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Нераште - Општина Теарце. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Нераште, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8296/1 
21 мај 2009 година                               Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
_____________ 

1138. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за дел од катастарската општина Мурти-
но - Општина Струмица. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Муртино, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8297/1 
21 мај 2009 година                               Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
_______________ 

1139. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Штип 4 - Оп-
штина Штип. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Штип 4, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8298/1 
21 мај 2009 година                               Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1140. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Бродец - Оп-
штина Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Бродец, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8368/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1141. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Горна Волко-
вија - Општина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Горна Волковија, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8369/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1142. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-

ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Болетин - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Болетин, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8370/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1143. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Орќуше - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Орќуше, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8371/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1144. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Сушица 1 - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Сушица 1, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78).  
     Бр. 09-8372/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
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1145. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за катастарската општина Церово - Оп-
штина Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Церово, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-8373/1 
26 мај 2009 година                              Директор, 

  Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1146. 

Врз основа на член 64 точка 2, а согласно со члено-
вите 13 и 14 од Законот за Народната банка на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 3/2002, 
51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА 
 

Општи одредби 
 
1. Со оваа одлука, Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги регулира пресметувањето и исполнувањето на 
задолжителната резерва на банките и филијалите на 
странските банки, коишто имаат дозвола за основање и 
работење, односно дозвола за отворање и работа изда-
дена од гувернерот на Народната банка (во понатамош-
ниот текст: банките) и штедилниците, коишто имаат 
дозвола за основање и работење издадена од гуверне-
рот на Народната банка.  

 
Основа за задолжителната резерва 

 
2. Основата за пресметување на задолжителната ре-

зерва (во понатамошниот текст: основа за задолжител-
ната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во 
домашна и во странска валута (прилози 1 и 2, коишто 
се составен дел на оваа Одлука) и обврските на ште-
дилниците во домашна валута (прилог 1), и тоа: 

a. депозити и примени кредити; 
б. издадени должнички хартии од вредност од стра-

на на банки и штедилници; 
в. останати обврски. 
Во основата за задолжителната резерва не влегуваат: 
a. обврските кон банките и штедилниците; 
б. обврските кон Народната банка; 

в. обврските врз основа на субординирани и хи-
бридни капитални инструменти коишто, согласно со 
Методологијата за утврдување на адекватноста на ка-
питалот пропишана од страна на Народната банка, се 
дел од дополнителниот капитал I и II на банката, од-
носно штедилницата. 

3. Банките и штедилниците се должни да ја изве-
стат Народната банка за состојбите на обврските, кои-
што ја сочинуваат основата за задолжителната резерва, 
за секој ден од календарскиот месец, најдоцна до пос-
ледниот работен ден пред почетокот на периодот на 
исполнувањето.  

Обврските во странска валута, за секој ден од ка-
лендарскиот месец, се изразуваат во денари со примена 
на средниот курс на Народната банка, којшто важи на 
последниот ден од календарскиот месец. 

Банките го вршат известувањето од став 1 на оваа 
точка преку Електронскиот систем на Народната банка 
за задолжителната резерва (во понатамошниот текст: 
Електронскиот систем). Начинот на користење на Еле-
ктронскиот систем е опишан во „Технички инструкции 
за работа со Електронскиот систем на Народната банка 
за задолжителната резерва“. 

Штедилниците го доставуваат известувањето од 
став 1 на оваа точка по пошта на образец - прилог 3, 
којшто е составен дел на оваа Одлука. 

4. Основата за задолжителната резерва за одреден 
период на исполнување се пресметува како просек од 
обврските за секој ден од календарскиот месец, што му 
претходи на периодот на исполнување. Просекот од 
обврските во странска валута се изразува и во евра со 
примена на средниот курс на Народната банка, којшто 
важи на последниот ден од календарскиот месец. 

 
Стапка на задолжителната резерва 

 
5. Стапката на задолжителната резерва за банките 

изнесува: 
- 10% за обврски во домашна валута; 
- 20% за обврски во домашна валута со валутна 

клаузула; 
- 13% за обврски во странска валута. 
По исклучок на став 1 алинеја 3, стапката на задол-

жителната резерва за обврски во странска валута во ју-
ни 2009 година изнесува 11,5%. 

6. Стапката на задолжителната резерва за штедил-
ниците изнесува 2,5%.  

 
Пресметка на задолжителната резерва 

 
7. Задолжителната резерва на банките во денари се 

пресметува како збир од: 
- износот добиен со примена на стапката од точка 5 

став 1 алинеја 1 на основата од обврските во домашна 
валута; 

- износот добиен со примена на стапката од точка 5 
став 1 алинеја 2 на основата од обврските во домашна 
валута со валутна клаузула; и 

- 23% од износот добиен со примена на стапката од 
точка 5 став 1 алинеја 3 на основата од обврските во 
странска валута. 

По исклучок на став 1 алинеја 3, за периодот на ис-
полнување кој почнува на 11.07.2009 година, при прес-
метката на задолжителната резерва на банките во дена-
ри се применуваат 13% од износот добиен со примена 
на стапката од точка 5 став 2 на основата од обврските 
во странска валута.  
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8. Задолжителната резерва на банките во странска 
валута изнесува 77% од износот добиен со примена на 
стапката од точка 5 став 1 алинеја 3 на основата од об-
врските во странска валута. 

По исклучок на став 1, за периодот на исполнување 
кој почнува на 11.07.2009 година, задолжителната ре-
зерва на банките во странска валута изнесува 87% од 
износот добиен со примена на стапката од точка 5 став 
2 на основата од обврските во странска валута. 

9. Банката ја потврдува пресметаната задолжителна 
резерва преку Електронскиот систем најдоцна еден 
работен ден пред почетокот на периодот на исполнува-
ње на задолжителната резерва. Доколку банката не ја 
потврди пресметката во предвидениот рок, задолжи-
телната резерва утврдена за тој период на исполнување 
е конечна. 

10. Задолжителната резерва на штедилниците се 
пресметува со примена на стапката од точка 6 на осно-
вата за задолжителна резерва. 

 
Исполнување на задолжителната резерва 

 
11. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 

денари доколку просечната дневна состојба на сметка-
та на банката кај Народната банка за периодот на ис-
полнување е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 7 од оваа Одлука.  

На дневна основа, банката може целосно да ја кори-
сти задолжителната резерва во денари. 

По исклучок на став 2, до 10.07.2009 година состој-
бата на сметката на банката на крајот на секој ден од 
периодот на исполнување треба да изнесува најмалку 
20% од задолжителната резерва. 

12. Банката ја исполнува задолжителната резерва во 
евра доколку дневната состојба на издвоените средства 
на банката на девизна сметка на Народната банка во 
странство, е најмалку еднаква на пресметаната задол-
жителна резерва, согласно со точка 8 од оваа Одлука. 

13. Штедилницата ја исполнува задолжителната ре-
зерва во денари доколку дневната состојба на издвое-
ните средства на штедилницата на посебната сметка за 
задолжителната резерва во Народната банка, е најмал-
ку еднаква на пресметаната задолжителна резерва, сог-
ласно со точка 10 од оваа Одлука. 

14. Периодот на исполнување на задолжителната 
резерва почнува на 11. во тековниот месец и завршува 
на 10. во следниот месец. 

Доколку 11. во тековниот месец е неработен ден во 
странство, поради што не е можен пренос на средства 
преку сметките во странство, реализацијата на прено-
сот се врши првиот работен ден, којшто е прв ден од 
периодот на исполнување на задолжителната резерва 
во евра. Доколку 11. е неработен ден во земјата, а рабо-
тен ден во странство, нема промени во периодот на ис-
полнување на задолжителната резерва во евра. 

 
Надомест на задолжителната резерва 

 
15. Стапката на надомест на задолжителната резер-

ва во денари изнесува 2,00% на годишно ниво.  
Стапката на надомест на задолжителната резерва во 

евра изнесува 0%. 
16. Народната банка го пресметува надоместот на 

исполнетата задолжителна резерва, најмногу до виси-
ната на задолжителната резерва, согласно со точка 7, 8 
и 10 од оваа Одлука, со примена на следнава формула: 

  
 
 
   
каде што: 
N - надомест на задолжителната резерва за перио-

дот на исполнување  
ZR - износ на исполнетата задолжителна резерва 
n - стапка на надомест 
d - број на денови во периодот на исполнување 
Надоместот се плаќа по истекот на периодот на ис-

полнување. 
 

Казнени одредби 
 
17. Народната банка пресметува и наплаќа казнена 

камата за неисполнување на задолжителната резерва од 
страна на банките и штедилниците. 

Банките и штедилниците се должни да ја платат 
казнената камата во рок од осум дена од денот на на-
станувањето на обврската.  

Народната банка може да преземе и други мерки во 
случај на непочитување на одредбите од оваа Одлука. 

 
Задолжителна резерва при статусни промени и одзе-

мање дозвола на банка/штедилница 
 
18. Народната банка може да исклучи банка/ште-

дилница од исполнувањето на задолжителната резерва 
од првиот ден на периодот на исполнување, доколку на 
банката/штедилницата £ е одземена дозволата за основа-
ње и работење во текот на тој период. 

19. Во случај на спојување или присоединување на 
банки во текот на периодот на исполнување, задолжи-
телната резерва се пренесува на новата банка, односно 
на банката којашто продолжува да работи. Исполнува-
њето на задолжителната резерва претставува збир на 
исполнувањето на задолжителната резерва на банките 
коишто се спојуваат или се присоединуваат. 

20. Во случај на поделба на банка во текот на пери-
одот на исполнување, задолжителната резерва се пре-
несува на новите банки. Секоја банка презема дел од 
задолжителната резерва што претставува соодветен со-
однос од вкупната основа за задолжителната резерва на 
банката што е поделена. Истиот сооднос се применува 
и при исполнувањето на задолжителната резерва. 

21. Во случај на спојување на штедилници заради 
формирање банка, присоединување на штедилници кон 
банка или преобразба на штедилница во банка во текот 
на периодот на исполнување, задолжителната резерва 
на штедилниците се пренесува на новата банка, однос-
но на банката којашто продолжува да работи. Задолжи-
телната резерва до крајот на тековниот период се ис-
полнува на просечно ниво. 

 
Завршни одредби 

 
22. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01.06.2009 година. 

23. Со денот на започнувањето со примена на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за задолжителна 
резерва („Службен весник на РМ“ бр. 163/08). 

 
О. бр.02-15/V-1/2009                    Претседател 
 28 мај 2009 година        на Советот на Народната банка 

    Скопје                      на Република Македонија 
           Гувернер, 
  м-р Петар Гошев, с.р. 
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1147. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 
точка 3 од Законот за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/2007), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК 
 
I. Во Одлуката за управување со ликвидносниот ри-

зик („Службен весник на РМ“ бр. 163/2008), се вршат 
следниве изменувања и дополнувања: 

1. Во глава III точка 36 се додава нов став 3, којшто 
гласи: 

„Активните позиции од став 1 потточка а) алинеи 1 
и 2 се вклучуваат во пресметката на стапката на ли-
квидност до 30 дена во денари или на стапката на ли-
квидност до 30 дена во девизи. Банката може иста по-
зиција, или дел од иста позиција, да вклучи во пресме-
тката или на стапката на ликвидност до 30 дена во де-
нари, или на стапката на ликвидност до 30 дена во де-
визи.“ 

2. Во глава III точка 37 се додава нов став 3, којшто 
гласи: 

„Активните позиции од став 1 потточка а) алинеи 1 
и 2 се вклучуваат во пресметката на стапката на ли-
квидност до 180 дена во денари или на стапката на ли-
квидност до 180 дена во девизи. Банката може иста по-
зиција, или дел од иста позиција, да вклучи во пресме-
тката или на стапката на ликвидност до 180 дена во де-
нари, или на стапката на ликвидност до 180 дена во де-
визи.“ 

3. Во глава V точка 46 се додава нов став 3, којшто 
гласи: 

„За периодот од 01.07.2009 до 31.12.2009 година, 
банката од став 1 на оваа точка е должна да ја почитува 
следнава месечна динамика на усогласување на стапки-
те на ликвидност: 

- 1/24 од разликата утврдена на 28.02.2009 година 
помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стап-
ката на ликвидност до 30 дена; 

- 1/60 од разликата утврдена на 28.02.2009 година 
помеѓу минималното ниво и почетниот износ на стап-
ката на ликвидност до 180 дена.“ 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
Во ставот 3 којшто станува став 4, се бришат зборо-

вите: „од ставот 2 од оваа точка.“  
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе почне да се применува од 01.06.2009 година. 

 
О. бр.02-15/V-2/2009                      Претседател 
 28 мај 2009 година        на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија 
              Гувернер, 
     м-р Петар Гошев, с.р. 

______________ 
1148. 

Врз основа на член 24 став 1 и 3  и член 64 став 1 
точка 22 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 став 3 и член 45 
став 1 од Законот за девизно работење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија, 
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  

ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
 
I. Во Одлуката за менувачки работи („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 31/09 и 34/09), се вршат следниве изме-
нувања: 

1. Во глава II точка 3 став 1,  алинеја 1, зборовите: 
„64.19 Друго монетарно посредување“, се заменуваат 
со зборовите: „66.12 Дејности на посредување во рабо-
тењето со хартии од вредност и стокови договори“. 

2. Во глава II точка 4 став 2,  алинеја 1, зборовите: 
„64.19 Друго монетарно посредување“, се заменуваат 
со зборовите: „66.12 Дејности на посредување во рабо-
тењето со хартии од вредност и стокови договори“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О. бр.02-15/V-3/2009                      Претседател 
 28 мај 2009 година        на Советот на Народната банка 

    Скопје                       на Република Македонија 
              Гувернер, 
    м-р Петар Гошев, с.р. 

_____________ 
1149. 

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 103 став 1 од Зако-
нот за банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/07), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 
 
I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план 

за банките („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 118/2007, 139/08, 163/08 и 31/09) се вршат след-
ниве изменувања и дополнувања: 

1. По сметката 31070 се додава нова сметка којашто 
гласи:  

„31079 Ограничени тековни сметки во странска ва-
лута во други странски банки“. 

2. Во класата 3 се додаваат нови сметки за акумули-
рана амортизација, на соодветното место, и тоа: 

„370009 Акумулирана амортизација“ 
„370019 Акумулирана амортизација“ 
„370109 Акумулирана амортизација“ 
„370119 Акумулирана амортизација“ 
„371009 Акумулирана амортизација“ 
„371019 Акумулирана амортизација“ 
„371109 Акумулирана амортизација“ 
„371119 Акумулирана амортизација“ 
„371209 Акумулирана амортизација“ 
„371219 Акумулирана амортизација“ 
„375009 Акумулирана амортизација“ 
„375019 Акумулирана амортизација“ 
„375109 Акумулирана амортизација“ 
„375119 Акумулирана амортизација“ 
„375309 Акумулирана амортизација“ 
„375319 Акумулирана амортизација“ 
„375409 Акумулирана амортизација“ 
„375419 Акумулирана амортизација“ 
„375509 Акумулирана амортизација“ 
„375519 Акумулирана амортизација“ 
„378009 Акумулирана амортизација“ 
„378019 Акумулирана амортизација“ 
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„378109 Акумулирана амортизација“ 
„378119 Акумулирана амортизација“ 
„378509 Акумулирана амортизација“ 
„378519 Акумулирана амортизација“ 
„3799 Акумулирана амортизација“. 
3. Описот “Набавна вредност” на сметките 380001, 

380011, 380101, 380111, 381001, 381011, 381101, 
381111, 381201, 381211, 385001, 385011, 385101, 
385111, 385301, 385311, 385401, 385411, 385501, 
385511, 388001, 388011, 388101, 388111, 388501, 
388511, 420001, 420011, 420101, 420111, 421001, 
421011, 421101, 421111, 421201, 421211, 425001, 
425011, 425101, 425111, 425201, 425211, 425301, 
425311, 425401, 425411, 425501, 425511, 428001, 
428011, 428101, 428111, 428501, 428511, 480001, 
480011, 480101, 480111, 481001, 481011, 481101, 
481111, 481201, 481211, 485001, 485011, 485101, 
485111, 485201, 485211, 485301, 485311, 485401, 
485411, 485501, 485511, 488001, 488011, 488101, 
488111, 488501, 488511 се менува и гласи: „Премија“. 

4. По сметката 38000 се додава нова сметка којашто 
гласи:  

„380000 Номинална вредност“. 
5. По сметката 380001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„380002 Дисконт“. 
6. По сметката 38001 се додава нова сметка којашто 

гласи:  
„380010 Номинална вредност“. 
7. По сметката 380011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„380012 Дисконт“. 
8. По сметката 38010 се додава нова сметка којашто 

гласи:  
„380100 Номинална вредност“. 
9. По сметката 380101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„380102 Дисконт“. 
10. По сметката 38011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„380110 Номинална вредност“. 
11. По сметката 380111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„380112 Дисконт“. 
12. По сметката 38100 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381000 Номинална вредност“. 
13. По сметката 381001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381002 Дисконт“. 
14. По сметката 38101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381010 Номинална вредност“. 
15. По сметката 381011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381012 Дисконт“. 
16. По сметката 38110 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381100 Номинална вредност“. 
17. По сметката 381101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381102 Дисконт“. 
18. По сметката 38111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381110 Номинална вредност“. 
19. По сметката 381111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381112 Дисконт“. 
20. По сметката 38120 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381200 Номинална вредност“. 

21. По сметката 381201 се додава нова сметка која-
што гласи:  

„381202 Дисконт“. 
22. По сметката 38121 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381210 Номинална вредност“. 
23. По сметката 381211 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„381212 Дисконт“. 
24. По сметката 38500 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385000 Номинална вредност“. 
25. По сметката 385001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385002 Дисконт“. 
26. По сметката 38501 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385010 Номинална вредност“. 
27. По сметката 385011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385012 Дисконт“. 
28. По сметката 38510 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385100 Номинална вредност“. 
29. По сметката 385101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385102 Дисконт“. 
30. По сметката 38511 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385110 Номинална вредност“. 
31. По сметката 385111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385112 Дисконт“. 
32. По сметката 38530 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385300 Номинална вредност“. 
33. По сметката 385301 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385302 Дисконт“. 
34. По сметката 38531 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385310 Номинална вредност“. 
35. По сметката 385311 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385312 Дисконт“. 
36. По сметката 38540 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385400 Номинална вредност“. 
37. По сметката 385401 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385402 Дисконт“. 
38. По сметката 38541 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385410 Номинална вредност“. 
39. По сметката 385411 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385412 Дисконт“. 
40. По сметката 38550 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385500 Номинална вредност“. 
41. По сметката 385501 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385502 Дисконт“. 
42. По сметката 38551 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385510 Номинална вредност“. 
43. По сметката 385511 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„385512 Дисконт“. 
44. По сметката 38800 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388000 Номинална вредност“. 
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45. По сметката 388001 се додава нова сметка која-
што гласи:  

„388002 Дисконт“. 
46. По сметката 38801 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388010 Номинална вредност“. 
47. По сметката 388011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388012 Дисконт“. 
48. По сметката 38810 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388100 Номинална вредност“. 
49. По сметката 388101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388102 Дисконт“. 
50. По сметката 38811 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388110 Номинална вредност“. 
51. По сметката 388111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388112 Дисконт“. 
52. По сметката 38850 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388500 Номинална вредност“. 
53. По сметката 388501 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388502 Дисконт“. 
54. По сметката 38851 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388510 Номинална вредност“. 
55. По сметката 388511 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„388512 Дисконт“. 
56. По сметката 42000 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420000 Номинална вредност“. 
57. По сметката 420001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420002 Дисконт“. 
58. По сметката 42001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420010 Номинална вредност“. 
59. По сметката 420011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420012 Дисконт“. 
60. По сметката 42010 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420100 Номинална вредност“. 
61. По сметката 420101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420102 Дисконт“. 
62. По сметката 42011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420110 Номинална вредност“. 
63. По сметката 420111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„420112 Дисконт“. 
64. По сметката 42100 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421000 Номинална вредност“. 
65. По сметката 421001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421002 Дисконт“. 
66. По сметката 42101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421010 Номинална вредност“. 
67. По сметката 421011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421012 Дисконт“. 
68. По сметката 42110 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421100 Номинална вредност“. 

69. По сметката 421101 се додава нова сметка која-
што гласи:  

„421102 Дисконт“. 
70. По сметката 42111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421110 Номинална вредност“. 
71. По сметката 421111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421112 Дисконт“. 
72. По сметката 42120 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421200 Номинална вредност“. 
73. По сметката 421201 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421202 Дисконт“. 
74. По сметката 42121 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421210 Номинална вредност“. 
75. По сметката 421211 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„421212 Дисконт“. 
76. По сметката 42500 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425000 Номинална вредност“. 
77. По сметката 425001 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425002 Дисконт“. 
78. По сметката 42501 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425010 Номинална вредност“. 
79. По сметката 425011 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425012 Дисконт“. 
80. По сметката 42510 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425100 Номинална вредност“. 
81. По сметката 425101 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425102 Дисконт“. 
82. По сметката 42511 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425110 Номинална вредност“. 
83. По сметката 425111 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425112 Дисконт“. 
84. По сметката 42520 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425200 Номинална вредност“. 
85. По сметката 425201 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425202 Дисконт“. 
86. По сметката 42521 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425210 Номинална вредност“. 
87. По сметката 425211 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425212 Дисконт“. 
88. По сметката 42530 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425300 Номинална вредност“. 
89. По сметката 425301 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425302 Дисконт“. 
90. По сметката 42531 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425310 Номинална вредност“. 
91. По сметката 425311 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425312 Дисконт“. 
92. По сметката 42540 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425400 Номинална вредност“. 
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93. По сметката 425401 се додава нова сметка која-
што гласи:  

„425402 Дисконт“. 
94. По сметката 42541 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425410 Номинална вредност“. 
95. По сметката 425411 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425412 Дисконт“. 
96. По сметката 42550 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425500 Номинална вредност“. 
97. По сметката 425501 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425502 Дисконт“. 
98. По сметката 42551 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425510 Номинална вредност“. 
99. По сметката 425511 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„425512 Дисконт“. 
100. По сметката 42800 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428000 Номинална вредност“. 
101. По сметката 428001 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428002 Дисконт“. 
102. По сметката 42801 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428010 Номинална вредност“. 
103. По сметката 428011 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428012 Дисконт“. 
104. По сметката 42810 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428100 Номинална вредност“. 
105. По сметката 428101 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428102 Дисконт“. 
106. По сметката 42811 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428110 Номинална вредност“. 
107. По сметката 428111 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428112 Дисконт“. 
108. По сметката 42850 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428500 Номинална вредност“. 
109. По сметката 428501 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428502 Дисконт“. 
110. По сметката 42851 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„428510 Номинална вредност“. 
111. По сметката 428511 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„428512 Дисконт“. 
112. Во класата 4 се додаваат нови сметки за аку-

мулирана амортизација, на соодветното место, и тоа:   
„410009 Акумулирана амортизација“ 
„410019 Акумулирана амортизација“ 
„410109 Акумулирана амортизација“ 
„410119 Акумулирана амортизација“ 
„411009 Акумулирана амортизација“ 
„411019 Акумулирана амортизација“ 
„411109 Акумулирана амортизација“ 
„411119 Акумулирана амортизација“ 
„411209 Акумулирана амортизација“ 
„411219 Акумулирана амортизација“ 
„415009 Акумулирана амортизација“ 
„415019 Акумулирана амортизација“ 
„415109 Акумулирана амортизација“ 
„415119 Акумулирана амортизација“ 

„415209 Акумулирана амортизација“ 
„415219 Акумулирана амортизација“ 
„415309 Акумулирана амортизација“ 
„415319 Акумулирана амортизација“ 
„415409 Акумулирана амортизација“ 
„415419 Акумулирана амортизација“ 
„415509 Акумулирана амортизација“ 
„415519 Акумулирана амортизација“ 
„418009 Акумулирана амортизација“ 
„418019 Акумулирана амортизација“ 
„418109 Акумулирана амортизација“ 
„418119 Акумулирана амортизација“ 
„418509 Акумулирана амортизација“ 
„418519 Акумулирана амортизација“ 
„4199 Акумулирана амортизација“ 
„470009 Акумулирана амортизација“ 
„470019 Акумулирана амортизација“ 
„470109 Акумулирана амортизација“ 
„470119 Акумулирана амортизација“ 
„471009 Акумулирана амортизација“ 
„471019 Акумулирана амортизација“ 
„471109 Акумулирана амортизација“ 
„471119 Акумулирана амортизација“ 
„471209 Акумулирана амортизација“. 
„471219 Акумулирана амортизација“ 
„475009 Акумулирана амортизација“ 
„475019 Акумулирана амортизација“ 
„475109 Акумулирана амортизација“ 
„475119 Акумулирана амортизација“ 
„475209 Акумулирана амортизација“ 
„475219 Акумулирана амортизација“ 
„475309 Акумулирана амортизација“ 
„475319 Акумулирана амортизација“ 
„475409 Акумулирана амортизација“ 
„475419 Акумулирана амортизација“ 
„475509 Акумулирана амортизација“ 
„475519 Акумулирана амортизација“ 
„478009 Акумулирана амортизација“ 
„478019 Акумулирана амортизација“ 
„478109 Акумулирана амортизација“ 
„478119 Акумулирана амортизација“ 
„478509 Акумулирана амортизација“ 
„478519 Акумулирана амортизација“ 
„4799 Акумулирана амортизација“. 
113. По сметката 48000 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„480000 Номинална вредност“. 
114. По сметката 480001 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„480002 Дисконт“. 
115. По сметката 48001 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„480010 Номинална вредност“. 
116. По сметката 480011 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„480012 Дисконт“. 
117. По сметката 48010 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„480100 Номинална вредност“. 
118. По сметката 480101 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„480102 Дисконт“. 
119. По сметката 48011 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„480110 Номинална вредност“. 
120. По сметката 480111 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„480112 Дисконт“. 
121. По сметката 48100 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481000 Номинална вредност“. 
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122. По сметката 481001 се додава нова сметка 
којашто гласи:  

„481002 Дисконт“. 
123. По сметката 48101 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481010 Номинална вредност“. 
124. По сметката 481011 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„481012 Дисконт“. 
125. По сметката 48110 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481100 Номинална вредност“. 
126. По сметката 481101 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„481102 Дисконт“. 
127. По сметката 48111 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481110 Номинална вредност“. 
128. По сметката 481111 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„481112 Дисконт“. 
129. По сметката 48120 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481200 Номинална вредност“. 
130. По сметката 481201 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„481202 Дисконт“. 
131. По сметката 48121 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„481210 Номинална вредност“. 
132. По сметката 481211 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„481212 Дисконт“. 
133. По сметката 48500 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485000 Номинална вредност“. 
134. По сметката 485001 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485002 Дисконт“. 
135. По сметката 48501 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485010 Номинална вредност“. 
136. По сметката 485011 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485012 Дисконт“. 
137. По сметката 48510 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485100 Номинална вредност“. 
138. По сметката 485101 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485102 Дисконт“. 
139. По сметката 48511 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485110 Номинална вредност“. 
140. По сметката 485111 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485112 Дисконт“. 
141. По сметката 48520 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485200 Номинална вредност“. 
142. По сметката 485201 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485202 Дисконт“. 
143. По сметката 48521 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485210 Номинална вредност“. 
144. По сметката 485211 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485212 Дисконт“. 
145. По сметката 48530 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485300 Номинална вредност“. 

146. По сметката 485301 се додава нова сметка 
којашто гласи:  

„485302 Дисконт“. 
147. По сметката 48531 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485310 Номинална вредност“. 
148. По сметката 485311 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485312 Дисконт“. 
149. По сметката 48540 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485400 Номинална вредност“. 
150. По сметката 485401 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485402 Дисконт“. 
151. По сметката 48541 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485410 Номинална вредност“. 
152. По сметката 485411 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485412 Дисконт“. 
153. По сметката 48550 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485500 Номинална вредност“. 
154. По сметката 485501 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485502 Дисконт“. 
155. По сметката 48551 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„485510 Номинална вредност“. 
156. По сметката 485511 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„485512 Дисконт“. 
157. По сметката 48800 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488000 Номинална вредност“. 
158. По сметката 488001 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488002 Дисконт“. 
159. По сметката 48801 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488010 Номинална вредност“. 
160. По сметката 488011 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488012 Дисконт“. 
161. По сметката 48810 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488100 Номинална вредност“. 
162. По сметката 488101 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488102 Дисконт“. 
163. По сметката 48811 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488110 Номинална вредност“. 
164. По сметката 488111 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488112 Дисконт“. 
165. По сметката 48850 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488500 Номинална вредност“. 
166. По сметката 488501 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488502 Дисконт“. 
167. По сметката 48851 се додава нова сметка ко-

јашто гласи:  
„488510 Номинална вредност“. 
168. По сметката 488511 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„488512 Дисконт“. 
169. Описот на сметките 5088, 5188 и 5288  се ме-

нува и гласи: „Кредитни картички и негативни салда на 
тековни сметки“. 
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170. Описот на сметките 50880, 51880 и 52880  се 
менува и гласи: „Искористен износ“. 

171. По сметката 642301 се додава нова сметка 
којашто гласи:  

„642302 Наплатени претходно отпишани“. 
172. По сметката 642311 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„642312 Наплатени претходно отпишани“. 
173. По сметката 642320 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„642322 Наплатени претходно отпишани“. 
174. По сметката 642331 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„642332 Наплатени претходно отпишани“. 
175. По сметката 642401 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„642402 Наплатени претходно отпишани“. 
176. По сметката 642411 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„642412 Наплатени претходно отпишани“. 
177. По сметката 709083 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„709087 домаќинства“. 
178. По сметката 70918 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„709183 останати сектори 
  709187 домаќинства“. 
179. Во класата 7 се додаваат нови сметки за аку-

мулирана амортизација, на соодветното место, и тоа: 
„72009 Акумулирана амортизација“ 
„72019 Акумулирана амортизација“ 
„72109 Акумулирана амортизација“ 
„72119 Акумулирана амортизација“ 
„72129 Акумулирана амортизација“ 
„7229 Акумулирана амортизација“ 
„72509 Акумулирана амортизација“ 
„72519 Акумулирана амортизација“ 
„72539 Акумулирана амортизација“ 
„72549 Акумулирана амортизација“ 
„72559 Акумулирана амортизација“ 
„72709 Акумулирана амортизација“ 
„72719 Акумулирана амортизација“ 
„72809 Акумулирана амортизација“ 
„72819 Акумулирана амортизација“ 
„72829 Акумулирана амортизација“ 
„72859 Акумулирана амортизација“ 
„72879 Акумулирана амортизација“. 
180. По сметката 809083 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„809087 домаќинства“. 
181. По сметката 809183 се додава нова сметка 

којашто гласи:  
„809187 домаќинства“. 
182. По сметката 81908 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„819083 останати сектори 
  819087 домаќинства“. 
183. По сметката 81918 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„819183 останати сектори 
  819187 домаќинства“. 
184. По сметката 81928 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„819283 останати сектори 
  819287 домаќинства“. 
185. По сметката 81938 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„819383 останати сектори 
  819387 домаќинства“. 
186. По сметката 81948 се додаваат нови сметки 

коишто гласат:  
„819483 останати сектори 
  819487 домаќинства“. 

187. По сметката 81958 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„819583 останати сектори 
  819587 домаќинства“. 
188. Во класата 8 се додаваат нови сметки за аку-

мулирана амортизација, на соодветното место, и тоа: 
„82009 Акумулирана амортизација“ 
„82019 Акумулирана амортизација“ 
„82109 Акумулирана амортизација“ 
„82119 Акумулирана амортизација“ 
„82129 Акумулирана амортизација“ 
„8229 Акумулирана амортизација“ 
„82519 Акумулирана амортизација“ 
„82529 Акумулирана амортизација“ 
„82539 Акумулирана амортизација“ 
„82549 Акумулирана амортизација“ 
„82559 Акумулирана амортизација“ 
„82709 Акумулирана амортизација“ 
„82719 Акумулирана амортизација“ 
„82809 Акумулирана амортизација“ 
„82819 Акумулирана амортизација“ 
„82829 Акумулирана амортизација“ 
„82859 Акумулирана амортизација“ 
„82879 Акумулирана амортизација“ 
„86009 Акумулирана амортизација“ 
„86019 Акумулирана амортизација“ 
„86109 Акумулирана амортизација“ 
„86119 Акумулирана амортизација“ 
„86129 Акумулирана амортизација“ 
„8629 Акумулирана амортизација“ 
„86509 Акумулирана амортизација“ 
„86519 Акумулирана амортизација“ 
„86529 Акумулирана амортизација“ 
„86539 Акумулирана амортизација“ 
„86549 Акумулирана амортизација“ 
„86559 Акумулирана амортизација“ 
„86709 Акумулирана амортизација“ 
„86719 Акумулирана амортизација“ 
„86809 Акумулирана амортизација“ 
„86819 Акумулирана амортизација“ 
„86829 Акумулирана амортизација“ 
„86859 Акумулирана амортизација“ 
„86879 Акумулирана амортизација“. 
189. Описот на сметките 911080, 911180 и 911280 

се менува и гласи: „Обврски кон нефинансиски друш-
тва врз основа на субординиран кредит“. 

190. Описот на сметките 911081, 911181 и 911281 
се менува и гласи: „Обврски кон нефинансиски друш-
тва врз основа на субординиран депозит“. 

191. По сметката 911081 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„911082  Обврски кон нефинансиски друштва врз 
основа на субординирани должнички хартии од вред-
ност 

 911083    Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординиран депозит 

  911084 Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординирани должнички хартии од вред-
ност“. 

192. Описот на сметките 911085, 911185 и 911285  
се менува и гласи: „Обврски кон финансиски друштва 
врз основа на субординиран кредит“. 

193. По сметката 911085 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  
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„911086  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран кредит 

  911087  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран депозит 

  911088   Обврски кон државата врз основа на су-
бординирани должнички хартии од вредност“. 

194. По сметката 911181 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„911182  Обврски кон нефинансиски друштва врз 
основа на субординирани должнички хартии од вред-
ност 

  911183    Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординиран депозит 

  911184 Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординирани должнички хартии од вред-
ност“. 

195. По сметката 911185 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„911186  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран кредит 

  911187  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран депозит 

  911188   Обврски кон државата врз основа на су-
бординирани должнички  хартии од вредност“. 

196. По сметката 911281 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„911282  Обврски кон нефинансиски друштва врз 
основа на субординирани должнички хартии од вред-
ност 

  911283    Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординиран депозит 

  911284 Обврски кон финансиски друштва врз ос-
нова на субординирани должнички хартии од вред-
ност“. 

197. По сметката 911285 се додаваат нови сметки 
коишто гласат:  

„911286  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран кредит 

  911287  Обврски кон државата врз основа на су-
бординиран депозит 

  911288   Обврски кон државата врз основа на су-
бординирани должнички  хартии од вредност“. 

198. По сметката 99087 се додава нова сметка ко-
јашто гласи:  

„99089 Други вонбилансни побарувања од нерези-
денти“. 

199. По сметката 99186 се додава нова сметка ко-
јашто гласи:  

„99189 Други вонбилансни побарувања од нерези-
денти“. 

200. По сметката 99587 се додава нова сметка ко-
јашто гласи:  

„99589 Други вонбилансни побарувања од нерези-
денти“. 

201. По сметката 99686 се додава нова сметка ко-
јашто гласи:  

„99689 Други вонбилансни побарувања од нерези-
денти“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
О. бр.02-15/V-4/2009                      Претседател 
 28 мај 2009 година        на Советот на Народната банка 

    Скопје                       на Република Македонија 
              Гувернер, 
    м-р Петар Гошев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1150. 
Врз основа на член 27, став 5 и став 6 од Правилни-

кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање на лиценци за вр-
шење на енергетски дејности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/09) и точка 3 од Одлуката 
за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од обновли-
ви извори на енерија бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
45/09), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на ден 27.05.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТ-
РИСКА ЕЛЕКТРОНИКА „СИЕТО ЗВОНКО И ДР.“ 

ДОО СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за производство на индустриска 

електроника „СИЕТО Звонко и др.“ ДОО Скопје, му се 
утврдува содржината на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори односно производство на електрич-
на енергија од фотоволтаичен систем. 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 02-
894/1 од 03.04.2009 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 45/09).   

3. Со објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ влегува во сила Одлу-
ката бр. 02-894/1 од 03.04.2009 година („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 45/09) . 

 
     Бр. 02-1265/1 
27 мај 2009 година                       Заменик претседател, 

  Скопје                                   Владко Гаврилов, с.р. 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство на индустриска електро-

ника СИЕТО Звонко и др. ДОО Скопје ул. Коце Мета-
лец бр. 2б; лок. 5 Скопје, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
27 мај 2009 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
27 мај 2044 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 35.01.1/09 
 
6. Број на деловниот субјект – 4523865 
 
7. Единствен даночен број – 4030992102757 
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8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрична 
енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производс-
тво на електрична енергија што носителот на лиценцата 
ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно 
техничките карактеристики на производниот капацитет. 

 
9.  Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши во с. Ка-
дино, К.П. 77/6 К.О, Општина Илинден. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ја врши со производ-
ните капацитети 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 приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција 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 услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на „СИЕТО 
Звонко и др.“ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) 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 сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена  електрич-
ната енергија од фотоволтаичен систем, 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 ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, 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 извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија во согласност со Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија. 

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата 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 произ-
водните 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 управување со системот 
за 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 капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Изготвување на годишна програма за ремонти 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија, да изготви и достави до носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност управување со систе-
мот за дистрибуција на електрична енергија, како и до 
Регулаторната комисија за енергетика, годишна про-
грама за ремонти на производните капацитети. 

Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-
пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја изве-
сти Регулаторната комисија за енергетика, за точниот 
датум на отпочнување и времетраење на ремонтот. 

 
15. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 8 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во про-
цесот на производство на електрична енергија, како и 
за причините за настанување на прекините и превземе-
ните мерки за нивно отстранување.  

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-
ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на елект-
рична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Пазарните правила. 

 
16. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција 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 прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
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17. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
18. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. 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 про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење 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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на 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 за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- 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 реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње 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 орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
19. 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: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија, 
сопствена потрошувачка, број и времетраење на плани-
раните и непланираните прекини, како и за причините 
за нивно настанување (вкупно, како и за секој произво-
ден капацитет поодделно); 

- 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. 

 
20. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
21. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
22. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
23. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот 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. 

 
24. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
25. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејност. 
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ПРИЛОГ 2 
 

- Напонско ниво на приклучување........................ 0,4 kV 
- Вкупна инсталирана моќност на фотоволтаичниот   
   ситем............................................................... 10.200 Wp 
- Моќност на поединечен фотоволтаичните модули 
  (панели): .................................................................85 Wp 
- Број на фотоволтаичните модули (панели): ........... 120 
- Материјал од кој се изработени фотоволтаичните    
   модул (панели):..............полукристализиран силициум 
- број на системи на фотоволтаични модули.......2 во 3 групи  
- агол на поставеност на систем 1:................. 25 о  до 55о  
- агол на поставеност на систем 2: ................ 25 о  до 55о 

 
ШЕМА 1: Група 1 
ШЕМА 2: Група 2 
ШЕМА 3: Група 3 
ШЕМА 4: Поврзување на мрежа 
 
 
 
 
ШЕМА 1: Група 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЕМА 2: Група 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЕМА 3: Група 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЕМА 4: Поврзување на мрежа и пресметковно 

мерно место 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 
1151. 

Врз основа на член 19 алинеа 7, а во врска со член 
22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 20 и член 22 
став 1 од Правилникот за начин и услови за регулира-
ње на цени за електрична енергија („Службен весник 
на РМ“ бр. 167/08) Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28 мај 2009 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА 2009 ГОДИНА, КАКО 
И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 2009, 2010 И 2011 ГОДИ-
НА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТ-
СКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ 
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И 
ЦЕНА ЗА 2009 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВА-
ЧИ НА МАЛО ЗА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ 

 
1. Се одобрува основниот приход (BR) за вршење 

на регулираната енергетска дејност управување со си-
стемот за дистрибуција на електрична енергија и ди-
стрибуција на електрична енергија да изнесува: 
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- 4.971.335.590 денари, за 2009 година; 
- 5.238.248.838 денари, за 2010 година; 
- 5.519.490.320 денари, за 2011 година. 
2. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија за 
2009 година да изнесува 6.452.877.359 денари. 

3. Цената за вршење на дејноста наведена во точка 
2 од оваа Одлука, за 2009 година се утврдува да изне-
сува 1,2209 ден/kWh за планирана испорака на 
5.285.495.669 kWh електрична енергија за тарифните 
потрошувачи на мало. 

4. Се одобрува регулираниот максимален приход 
(MAR)  за вршење на регулираната енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало за 2009 година да изнесува 
18.171.950.151 денари. 

5. Просечната продажна цена на електричната енер-
гија по која ЕВН Македонија ги снабдува тарифните 
потрошувачи на мало за 2009 година не се менува, од-
носно останува на постојното ниво од 3,4436 денари за 
киловат час електрична енергија. 

6. Во согласност со просечната продажна цена на 
електрична енергија утврдена во точка 5 на оваа Одлу-
ка, тарифните ставови за продажба на електрична енер-
гија и моќност изнесуваат: 

6.1. Тарифни ставови за потрошувачи на висок на-
пон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 Тарифни ставови за потрошувачи на низок на-

пон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нува да важи Одлуката за одобрување на регулиран ма-
ксимален приход и цена за дејностите дистрибуција и 
управување со системот за дистрибуција и снабдување 
со електрична енергија за 2008 година и просечна цена 
на електрична енергија по која ЕВН Македонија ќе ги 
снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот 
од 1 ноември до 31 декември 2008 година („Службен 
весник на РМ“ бр.135/08). 

 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јуни 2009 година. 

 
Бр. 02-1281/1 

28 мај 2009 година                        Заменик претседател, 
     Скопје                                 Владко Гаврилов, с.р. 

___________ 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО 
1152. 

С П И С О К 
НА ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО 

 
Во Основен суд Крушево одредени вешти лица кои 

ќе постапуваат по предмети и тоа: 
1. Од финансиско сметководствена струка: 
- Роза Ќосеска од Крушево – дипл. економист, 
- Николоска Викторија – дипл. економист. 
2. Вешти лица од сообраќајна струка: 
- Бобан Стојаноски – дипл. сообраќаен инженер од 

Прилеп, 
- Златко Солески – магистер по сообраќајни науки 

од Битола. 
3. Вешто лице од областа на катастар: 
- Тони Јорданоски – геодетски инженер од Прилеп. 
4. Вешти лица од медицинска струка – невропсихи-

јатри: 
- д-р Стефче Бојаџиев од Битола – спец. по невро-

логија и психијатрија – примариус, 
- д-р Снежана Бурнеска од Прилеп – невропсихија-

тар, 
- д-р Јохан Ѓоргиески од Прилеп – психијатар. 
5. Вешти лица од медицинска струка ортопеди тра-

уматолози: 
- д-р Илија Јованоски од Прилеп – спец. ортопед, 
- д-р Петар Карески од Прилеп – спец. ортопед, 
- д-р Методија Ацески од Прилеп – спец. ортопед, 
- д-р Златомир Аризанкоски од Прилеп – спец. ор-

топед. 
6. Вешти лица од медицинска струка – хирургија: 
- д-р Трајче Гешоски – спец.хирург, 
- д-р Драган Богданоски – спец.хирург. 
7. Завод за судска медицина Битола. 
8. Завод за судска медицина Скопје. 
9. Завод за судски вештачења Скопје. 
10. Вешти лица од земјоделска струка: 
- Бранко Бојоски од Крушево. 
 
                                       Основен суд Крушево 
                                     В.д. претседател, 
                                 Благоја Бошкоски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


