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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1926.
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
бр.15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015,
30/2016, 178/2016, 64/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/2019)
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„КОЧО РАЦИН“ – БИТОЛА

9 јуни 2020

ЛИСТА
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ
1. Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при
спроведување на монетарните операции како инструменти за обезбедување ги користи следниве должнички хартии од вредност:
- хартии од вредност издадени од Народната банка;
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија преку редовни емисии на домашниот
финансиски пазар;
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија за структурни потреби, и
- Еврообврзници издадени од Република Северна
Македонија на меѓународни финансиски пазари.

1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на Државниот студентски
дом „Кочо Рацин“ – Битола се разрешуваат:
- Наташа Лукич,
- Ристо Чулаковски,
- Александар Дракуловски.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола се именуваат:
- Велјан Тасевски,
- Ристо Чулаковски,
- Александар Дракуловски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 1, 2 и 3 од оваа Листа доколку
се издадени на домашниот финансиски пазар и се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на
Народната банка или во „Централниот депозитар на
хартии од вредност“ АД - Скопје.
Порамнувањето на трансакциите во кои се користат
инструментите за обезбедување од точка 1, алинеја 1, 2
и 3 се врши според принципот „испорака наспроти плаќање“.
3. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 4 од оваа Листа доколку се издадени на меѓународните финансиски пазари и се регистрирани во меѓународни депозитари во коишто се
чуваат хартии од вредност.

Бр. 20-5090/1
Заменик на претседателот
29 мај 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1927.
Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување
на инструментите за обезбедување при спроведување
монетарни операции („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 126/11), гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

При порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од точка 1 алинеја 4, Народната банка ги одобрува паричните средства, откако ќе добие потврда (конфирмација) за конечен пренос на сопственоста на хартиите од вредност на
сметка на Народната банка.
4. При спроведување на монетарни операции за
обезбедување денарска ликвидност, Народната банка
применува коефициенти на покритие како сооднос помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување, утврдена во согласност со точка 6 став 2 и 3 од оваа
листа, и одобрените парични средства.
Коефициентите на покритие изнесуваат:
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Народната банка применува минимален износ за
барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените
парични средства.
8. Листата се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија" и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции, за хартиите од вредност од точка 1.
9. Со денот на започнувањето со примена на оваа
листа престанува да важи Листата на хартии од вред5. Износот на хартиите од вредност, кои се користат за обезбедување на одобрените парични средства,
се пресметува по следнава формула:

ност за спроведување на монетарни операции („Службен весник на Република Македонија", бр. 154/14).
10. Оваа листа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
Бр. 08-14050/1

на Народната банка на

1 јуни 2020 година

Република Северна Македонија,

Скопје

При утврдување на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со
валутна клаузула, се применува средниот курс од Курсната листа на Народната банка на датумот на вреднувањето.
6. По спроведување на монетарната операција, Народната банка ја следи вредноста на хартиите од вредност на редовна основа, според пазарните цени.

__________
1928.
Врз основа на точка 10 став 4 од Одлуката за кредитот во крајна инстанца („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 74/15), гувернерот на Народната банка
на Република Северна Македонија донесе

Пазарни цени се цените остварени на домашниот секундарен пазар („Македонската берза на хар-

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

ЛИСТА

тии од вредност“ АД Скопје и/или пазарите преку

НА КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОКРИТИЕ НА

шалтер), односно цените објавени на електронските

ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА

информативни системи за меѓународните финан-

КРЕДИТОТ ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА

сиски пазари.
По исклучок од ставот 1 од оваа точка, доколку

1. Народната банка на Република Северна Македо-

со хартиите од вредност не се тргува на секундар-

нија (во понатамошниот текст: Народната банка) при

ниот пазар или последните остварени цени отстапу-

одобрувањето кредит во крајна инстанца утврдува кое-

ваат значително од тековните пазарни движења,

фициенти на покритие за следните инструменти за

Народната банка има право да утврди теоретска це-

обезбедување:

на за вреднување со примена на соодветна методологија за вреднување.
7. Доколку настане изложеност како резултат на
промена на пазарната цена или теоретската цена утврдена од Народната банка, Народната банка има пра-

- должнички хартии од вредност; и
- други инструменти за обезбедување (побарувања
на банките од клиенти).
2. Коефициентите на покритие, разграничени спо-

во да побара покритие во соодветни инструменти за

ред видот на инструментите за обезбедување и преос-

обезбедување.

танатиот рок до достасување, изнесуваат:
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3. Народната банка ги прифаќа инструментите за
обезбедување од точка 2, вид 1, 2 и 3 од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и
се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност
на Народната банка или во „Централниот депозитар на
хартии од вредност“ АД - Скопје.
Порамнувањето на трансакциите во кои се користат
инструментите за обезбедување од став 1 од оваа точка се
врши според принципот „испорака наспроти плаќање“.
4. Народната банка ги прифаќа инструментите за обезбедување од точка 2 вид 4 и 5 од оваа Листа доколку се издадени на меѓународните финансиски пазари и се регистрирани во меѓународни или национални депозитари во
земјата издавач, во коишто се чуваат хартии од вредност.
При порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од став 1 на
точка 1, Народната банка ги одобрува паричните средства откако ќе добие потврда (конфирмација) за конечен пренос на сопственост на хартиите од вредност на
сметка на Народната банка.
5.Износот на инструментите за обезбедување, кои
се користат за обезбедување на одобрените парични
средства, се пресметува по следнава формула:

При утврдувањето на вредноста на хартиите од
вредност во странска валута и на хартиите од вредност
со девизна клаузула се применува и средниот курс од
Курсната листа на Народната банка.
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6. По одобрувањето на кредитот во крајна инстанца
со должнички хартии од вредност, Народната банка ја
следи вредноста на хартиите од вредност на редовна
основа, според пазарните цени.
Пазарни цени се цените објавени на електронските
информативни системи за меѓународните финансиски
пазари, односно цените објавени на „Македонската
берза на хартии од вредност“ АД Скопје или реализирани на пазарите преку шалтер.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, доколку со
хартиите од вредност не се тргува на секундарниот пазар или последните остварени цени отстапуваат значително од тековните пазарни движења, Народната банка
има право да утврди теоретска цена за вреднување со
примена на соодветна методологија за вреднување.
7. По одобрувањето на кредитот во крајна инстанца,
со други инструменти за обезбедување (побарувања на
банката), Народната банка ја следи сметководствената
вредност на побарувањата (без да се намали за акумулираната амортизација и исправката на вредноста или ефектите од промената на објективната вредност).
8. Доколку соодносот помеѓу вредноста на сите инструменти за обезбедување и одобрените парични средства се намали под утврдените коефициенти на покритие, Народната
банка има право да побара покритие во парични средства
или во соодветни инструменти за обезбедување.
Народната банка применува минимален износ за
барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените
парични средства.
9. Со денот на започнувањето со примена на оваа
листа престанува да важи Листата на коефициенти на
покритие на инструментите за обезбедување на кредитот во крајна инстанца („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 80/15).
10. Оваа листа влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-14051/1
1 јуни 2020 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
1929.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став
1 алинеја 111, во врска со член 141 став 3 и член 143
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност
со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11
од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст)
бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-2368/6 од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на
4.6.2020 година, донесе
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1. Пријава (Прилог бр.1 кон овој Правилник) за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмски
сервиси;
2. Тековна состојба од Централниот регистар на
име на операторот (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците
што операторот е должен да ги пријави). Тековната
состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при
евентуална промена на податоците кои се содржани во
тековната состојба;
3. Потврда за извршена регистрација (нотификација) издадена од Агенцијата за електронски комуникации. Потврдата за извршена регистрација (нотификација) се поднесува при пријавувањето на операторот
заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при
евентуална промена на податоците кои се содржани во
истата.
4. Изјавa (Прилог бр.2 кон овој Правилник) заверена на нотар, со која под целосна кривична и материјал-

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА
ПРИЈАВАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОПЕРАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ И НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ
БР.01-5775/1 ОД 21.11.2014 ГОДИНА

на одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите
прилози кон истата се вистинити, точни и целосни,
и со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси наведени во пријавата, ги има уредено
авторските и сродните права согласно со Законот за авторските права и сродните права.
5. Изјава (Прилог бр.3 кон овој Правилник) од одговорното лице на операторот под целосна морална,

Член 1
Во глава 3 „ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ И ИЗДАВАЊЕ НА
ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ“, членот 8, се менува и гласи:

материјална и кривична одговорност со која потврдува

„Член 8
Операторот е должен во постапката за евидентирање во регистарот и регистрација на пакет програмски
сервиси во Агенцијата да ги достави следниве документи:

одговорното лице на радиодифузерот под целосна

дека за реемитување на програмските сервиси ги има
уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој
планира да го реемитува на целиот свој програмски
сервис за територијата на Република Северна Македонија.
6. Изјава (Прилог бр.4 кон овој Правилник) од



Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија”
бр.248/18).

морална, материјална и кривична одговорност со
која потврдува дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да го реемитува
на целиот свој програмски сервис за територијата
на Република Северна Македонија.“ Изјавата треба
да се достави преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.

Стр. 6 - Бр. 152
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„Член 14

Член 2
Во глава 4 „ РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ

При регистрацијата на програмските сервиси,

ПАКЕТИ/СЕРВИСИ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА

Агенцијата може доколку смета дека е потребно, од

ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА “, во членот 9 став 2 се
менува и гласи:
„Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член,
операторот е должен да достави:
- Изјавa (Прилог бр.2 кон овој Правилник) заверена

операторот да побара да достави договор за реемитување на програмски сервис склучен со имателот на правата и/или дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува
програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја.

на нотар, со која под целосна кривична и материјална

Операторот е должен да ја достави бараната доку-

одговорност потврдува дека податоците и другите ин-

ментација во рок од 7 дена од денот на приемот на ба-

формации содржани во пријавата и сите прилози кон

рањето.“

истата се вистинити, точни и целосни, и со која потЧлен 5

врдува дека за реемитување на програмските сервиси
наведени во пријавата, ги има уредено авторските и
сродните права согласно со Законот за авторските права и сродните права;

Во Глава 7 „ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ“,
во член 18, се додава став 2, кој гласи:
Операторите се должни до Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги да достават пријави

- Изјава (Прилог бр.3 кон овој Правилник) од одго-

за регистрација на странските радиодифузери кои ги

ворното лице на операторот под целосна морална, ма-

реемитуваат, согласно овој правилник во рок од 60 де-

теријална и кривична одговорност со која потврдува

на од денот на неговото донесување.

дека за реемитување на програмските сервиси ги има
Член 6

уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој
планира да го реемитува на целиот свој програмски
сервис за територијата на Република Северна Македонија, и

Сите останати одредби од Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски па-

- Изјава (Прилог бр.4 кон овој Правилник) од одговорното лице на радиодифузерот под целосна мо-

кети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година остануваат неизменети.

рална, материјална и кривична одговорност со која
Член 7

потврдува дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да го реемитува на целиот

Овој Правилник за изменување и дополнување на

свој програмски сервис за територијата на Република

Правилникот за содржината и формата на пријавата за

Северна Македонија.“ Изјавата треба да се достави
преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.

евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација
на

програмски

пакети/сервиси

бр.01-5775/1

од

21.11.2014 година влегува во сила со објавувањето во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Член 3

Во глава 4 „РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ

Агенција за аудио и аудиовизуелни

ПАКЕТИ/СЕРВИСИ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА

Бр. 01-2439/1

медиумски услуги,

ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА“, член 14 се менува и

4 јуни 2020 година

Претседател на Советот,

Скопје

Лазо Петрушевски, с.р.

гласи.
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1930.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20
став 1 алинеја 111, во врска со член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на РС Македонија“ бр.184/13,
13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18,

но условите од член 143 став 4 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Законскиот застапник од друга држава е должен да дејствува согласно законот и начелата на чесност и совесност, при застапувањето на радиодифузерот од другата држава на територијата на РС Македонија.

248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со законска сила за
примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност со
член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11
од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст)
бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на
Советот на Агенцијата бр.02-2368/4 од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на 4.6.2020 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА И БРИШЕЊЕ
НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК НА РАДИОДИФУЗЕР ОД ДРУГА ДРЖАВА ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ НА РАДИОДИФУЗЕРИ ОД ДРУГИ ДРЖАВИ КОИ СЕ РЕЕМИТУВААТ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РС МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со ова Упатство се утврдува начинот и постапката на регистрација во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на законските застапници на радиодифузерите од други држави во регистарот на законски застапници на радиодифузери од
други држави кои се реемитуваат на територијата на
Р.С. Македонија а кои Агенцијата е должна да ги
евидентира согласно член 143 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС Македонија“ бр.184/13, 13/14,
44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18,
27/19 и 42/20).
2. Основна цел за регистрација на законски застапник на радиодифузер од друга држава е обезбедување
на услови за утврдување на негова одговорност соглас

Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија”
бр.248/18).

II. КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ РЕГИСТРИРАН КАКО
ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК НА РАДИОДИФУЗЕР ОД
СТРАНСКА ДРЖАВА
3. Како законски застапник на радиодифузер од
странска држава кој се реемитува на територијата на
РС Македонија, може да биде запишано физичко лице.
4. Законскиот застапник на радиодифузер од странска држава кој се реемитува на територијата на РС Македонија, се запишува во регистарот што го води
Агенцијата.
5. Во регистарот на законски застапници се запишува:
- физичко лице кое е запишано како законски
застапник на радиодифузерот од друга држава, во
регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој се реемитува
на територијата на РС Македонија. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој се реемитува на територијата на РС Македонија, и/или
- физичко лице кое е запишано како законски застапник на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, во регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на тоа правно
лице. Доколку во матичната држава не постои таков
регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе
може да се види дека лицето е законски застапник на
правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите.
III. ПОСТАПКА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА
ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ
6. Физичко лице кое е запишано како законски застапник на радиодифузерот од друга држава, во регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната
држава на радиодифузерот кој се реемитува на терито-
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ријата на РС Македонија, се стекнува со правото да
се впише во регистарот на законски застапници на
радиодифузери од друга држава.
7. Барањето за впишување во регистарот на законски застапници, се поднесува на образец (Прилог бр.1).
8. Во прилог на Барањето за впишување во регистарот на законски застапници се доставуваат:
-доказ за лична идентификација (пасош) во превод
заверен кај нотар, и
-доказ извод од регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој
има намера да се реемитува на територијата на РС Македонија и/или на правното лице кое радиодифузерот
го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, од кој може да се утврди дека лицето е запишано како негов законски застапник,
не постар од 30 (триесет) дена од денот на издавањето,
во оригинал и превод заверен кај нотар. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно
е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој
се реемитува на територијата на РС Македонија.
9. Податоците за имињата и презимињата на
регистрираните законски застапници, за радиодифузерот кој го застапуваат и за државата каде се основани, се објавуваат на веб страницата на Агенцијата, а
останатите податоци Агенцијата ги користи согласно
важечката регулатива за заштита на лични податоци.
10. По барање на законскиот застапник, Агенцијата
издава и потврда дека истиот е запишан во нејзиниот
регистар.
IV. ОБНОВУВАЊЕ НА ВПИШУВАЊЕ ВО
РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ
11. Барањето за обновување во регистарот на законски застапници се врши пред истекот на една година од
денот на впишувањето, односно од денот на обновувањето на впишувањето во регистарот.
12. Барањето се поднесува на образец (Прилог бр.1)
и кон истото се доставува:
-доказ извод од регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој
има намера да се реемитува на територијата на РС Македонија, и/или на правното лице кое радиодифузерот
го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, од кој може да се утврди дека лицето е запишано како негов законски застапник не
постар од 30 (триесет) дена од денот на издавањето, во

Бр. 152 - Стр. 19

оригинал и превод заверен кај нотар. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно
е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој
се реемитува на територијата на РС Македонија.
V. БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ
ЗАСТАПНИЦИ
13. Агенцијата ќе го избрише законскиот застапник
од регистарот, доколку:
- не побара обновување на впишувањето во регистарот;
- поднесе барање за бришење од регистарот;
- со правосилна судска одлука му е забрането вршење на застапувањето;
- не поднесе доказ дека ги исполнува условите за
обновување на впишувањето во регистарот;
- ја загуби деловната способност;
- со назначување на друг законски застапник на радиодифузерот или на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за
реемитување со операторите, и
- во случај на смрт.
14. Агенцијата по службена должност ги објавува
податоците за бришење на законските застапници од
регистарот на својата веб страница.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
15. Документите кои се поднесуваат во постапката
за регистрација и бришење на законски застапник на
радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои
се реемитуваат на територијата на РС Македонија се
доставуваат во согласност со Правилникот за начинот
на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.014993/1 од 14.10.2014 година.
16. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2440/1
4 јуни 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
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1931.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1
алинеја 111 во врска со член 143 став 4 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
РС Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со
законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност со член 15
став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот
за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-2368/5
од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на 4.6.2020 година, донесе
УПАТСТВО
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА СТОРЕНА ПОВРЕДА ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕ ПРИ РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИ ОД ДРУГА
ДРЖАВА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со ова Упатство се уредува постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување
во случај на реемитување на било кој дел од програмскиот
сервис на радиодифузер од друга држава, за кој програмски
сервис тој радиодифузер нема регулирани права за територијата на Р.С Македонија што Агенцијата е должна да ја
утврди согласно член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС
Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20).
II. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА УРЕДЕНИ
ПРАВА
2. Во случај кога постои сомневање дека не се уредени правата за било кој дел од програмскиот сервис
на радиодифузерот од друга држава кој се реемитува
во РС Македонија, Агенцијата ќе побара од операторот
и/или од радиодифузерот да достави договор за уредени права на тој дел од програмскиот сервис склучен со
имателот на правата.
3. Операторот и радиодифузерот се должни да ја достават бараната документација во архивата на Агенцијата во
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.
II. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОРГАНОТ НАДЛЕЖЕН ЗА
ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СРОДНИТЕ
ПРАВА
4. Во случаеви кога бараната документација нема
да биде доставена до Агенцијата или доколку од доставената документација не може да се утврди дека правата се уредени, Агенцијата во рок од 7 дена, а кога има


Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.
248/18).

потреба од дополнителни докази во рок од 15 дена,
согласно надлежноста утврдена во член 18 став 1 алинеја 7 од ЗААВМУ, ќе поднесе информација за постоење сомневање за сторена повреда и прекршување до
органот надлежен за авторските права и сродните
права.
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
5. Бараната документација што се доставува треба
да биде во согласност со Правилникот за начинот на
доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1
од 14.10.2014 година.
6. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-2441/1
4 јуни 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1932.
Врз основа на член 44 ставови (4) и (5), член 114
став (3) и член 115 став (2) од Законот за безбедност на
храната („Службен весник на Република Македонија”
бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15,
129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОТСТАПУВАЊА ОД ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА
ХИГИЕНА ЗА МАЛИТЕ БИЗНИСИ, НАЧИНОТ И
БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ
ПРИ ДИРЕКТНО СНАБДУВАЊЕ СО ХРАНА ОД
СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО КРАЕН ПОТРОШУВАЧ, УСЛОВИТЕ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ОБЈЕКТИТЕ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ КАКО
И НАЧИНОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА
СО ТРАДИЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат отстапувањата
од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на производител до
краен потрошувач, условите за просториите, материјалите, инструментите и опремата во објектите кои произведуваат како и начинот на производство на храна со
традиционални карактеристики.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) Директното снабдување е снабдување од страна
на производителот на мали количества преработени
примарни производи од неживотинско потекло кои по-
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текнуваат од сопствени земјоделски површини до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач и тоа:
а) директно снабдување на крајниот потрошувач на
фарма, место на производство;
б) директно снабдување на малопродажен објект
или угостителски објект кој директно го снабдува крајниот потрошувач со посебно означување на храната и
в) директно снабдување на крајниот потрошувач на
саеми и изложби на храна на целата територија на Република Северна Македонија;
2) Храна со традиционални карактеристики е
храна која е традиционално произведена во Република
Северна Македонија и:
а) историски се препознава како традиционален
прехранбен производ или
б) се произведува во согласност со кодифицирани
или регистрирани технички референции за традиционален процес или според традиционални методи на
производство или
в) е заштитена како традиционален прехранбен производ согласно закон;
3) Традиционалниот прехранбен производ е производ што често се консумира или е поврзан со специфични прослави и/или сезони, вообичаено пренесен од
една генерација на друга, направен со грижа и на специфичен начин во согласност со традицијата и културата на исхрана, со малку или без обработка, кој се разликува и е познат поради неговите сензорни особини и
лесно се поврзува со одредена локална област, регион
или држава;
4) Традиционални методи за производство се начини за производство на храна кои во текот на процесот вклучуваат природни материјали, едноставни чекори и алатки за преработка на суровината, а исклучуваат
употреба на нови технологии и
5) Мал бизнис во смисла на овој правилник е производство и промет на мали количества храна од оператор со храна, правно или физичко лице кое што произведува, преработува или става во промет храна од
неживотинско потекло, во количества до максимум 10 t
готов производ на годишно ниво со исклучок на производство на жестоки алкохолни пијалаци каде што
максималното дозволено количество е 2500 l на годишно ниво, за производство на пиво максималното дозволено количество е 150.000 l на годишно ниво и за производство на вино максималното дозволено количество
е 100.000 l на годишно ниво во согласност со Законот
за акцизите (*1).
Член 3
Одредбите од овој правилник се применуваат на
производството и ставањето во промет на: преработки
од овошје, зеленчук и печурки, зачини и чаеви, жита и
преработки од жита и пекарски производи, кондиторски производи, жестоки алкохолни пијалоци, пиво, вино и безалкохолни пијалоци.

9 јуни 2020

Член 4
Производството и ставањето во промет на производи од неживотинско потекло од страна на малите бизниси се врши како:
1) директно снабдување до крајниот потрошувач на
мали количества преработени производи од неживотинско потекло и
2) производство на производи со традиционални карактеристики произведени со традиционални методи за
производство.
Член 5
Лицата кои работат во производствата од членот 4 од
овој правилник потребно е да се со добра здравствена состојба, да имаат основни знаења за хигиена на храна и да
водат евиденција на количествата на набавените и потрошените суровини и произведените производи.
Член 6
Во примарното производство и во објектот за производство и преработка на мали количества на производи за
директно снабдување до крајниот потрошувач, за да се
врши производство на производите од член 3 од овој правилник потребно е да се исполнат следните барања:
1) да е одвоен дел од станбениот простор и да не се
користи за други цели на домаќинството;
2) активностите во станбениот дел и влијанијата од
надворешната средина на домаќинството да не ги загрозуваат хигиенските услови и безбедноста на производите;
3) материјалите од кои се направени таваните и ѕидовите може да не се мазни, но треба да се водоотпорни, неапсорбирачки и нерѓосувачки;
4) подните површини треба да бидат од цврст материјал и лесни за чистење и дезинфекција;
5) различните подготвителни производни процеси
како подготовка на основната суровина, подготовка на
помошните суровини, подготовка на амбалажа, преработка и пакување може да се одвиваат во истиот простор доколку бидат временски одвоени;
6) суровините и додатоците кои се користат во производство потребно е да бидат набавени од регистрирани или одобрени производители/добавувачи;
7) водата која се користи во објектот треба да ги исполнува барањата пропишани во Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (*2);
8) во просторијата за подготовка и преработка или
во непосредна околина да има најмалку еден повеќенаменски мијалник;
9) да е обезбедена соодветна опрема за разните производни постапки изработена од нетоксичен и некородирачки материјал, лесна за чистење и дезинфекција;
10) садовите и опремата соодветно да се чистат, дезинфицираат и складираат во производниот простор;
11) да се користи санитарниот чвор во состав на
станбениот простор;
12) гардеробата да биде надвор од објектот, ако е во
непосредна близина;
13) суровините и преработените производи да се
чуваат во иста просторија доколку се физички соодветно одделени во зависност од карактерот на готовиот
производ;
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14) просторијата за складирање и чување на производот во зависност од процесот на производство и видот на производот да биде на различна локација од
просторијата за производство;
15) во објектот да се преземаат мерки за спречување или намалување на ризикот од контаминација;
16) за време на работата треба да се применат соодветни постапки на добра производна и добра хигиенска
пракса со цел да се спречи вкрстена контаминација и
17) за време на транспортот на производите, да се одржуваат соодветни хигиенски и температурни услови.
Член 7
Производителите, на пакувањето на преработениот
производ од неживотинско потекло треба да ги наведат
следните информации:
1) име и адреса на производителот;
2) датум на производство;
3) име и вид на производот;
4) услови за чување;
5) состав на производ и
6) рок на употреба на производот.
Член 8
Произведувачот за да се овозможи следливост на
набавените суровини, основни и помошни и дистрибуцијата на готовиот производ треба да ги евидентира податоците за датумот на производство, видовите на производи, количества на преработени основни и помошни суровини и количества на добиени производи по
вид на производ согласно член 32 од Законот за безбедност на храната.
Член 9
Во објектите кои произведуваат храна со традиционални карактеристики со примена на традиционални
методи за производство треба:
1) да се употребува опрема и помошна опрема и садови во процесот на подготовка на производите кои се
од материјал кој се користи во традиционалното производство како соодветни и автентични;
2) да се врши ферментација на производите во
простории од дрво, камен, бетон и/или на отворен
простор во зависност од спецификите на средината неопходна за развој на дел од нивните карактеристики,
3) да се изложуваат производите на потребните соодветни атмосферски влијанија доколку е обезбедена
заштита од контаминација на производот и
4) суровините кои се користат во производство да
бидат набавени од регистрирани или одобрени производители/добавувачи.
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-864/5
22 мај 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

_____________________
(*1) Законот за акцизите е усогласен со 1. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2008/118/ЕЗ од 16 декември 2008 во врска со општите
аранжмани за акцизи и укинување на Директивата 92/12/EEЗ; 2.
ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2003/96/EЗ од 27 октомври за преструктуирање на рамката на Заедницата за оданочување енергетски производи и електрична енергија; 3. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 92/83/EEЗ од 19 октомври 1992 за усогласување на структурите на акцизи на алкохол и за алкохолни пијалаци; 4. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 92/84/EEЗ од 19 октомври 1992 за усогласување на стапките на акцизи на алкохол и за алкохолни пијалаци; 5.
ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2011/64/EУ од 21 јуни 2011 за акцизната структура и акцизните стапки кои се однесуваат на преработен тутун; 6. РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕЗ) Бр.
31/96 од 10 Јануари 1996 за потврда за ослободување од акциза;
7. ДИРЕКТИВА 2006/79/EЗ на Советот за даночно ослободување
при увоз на мали испораки на добра од некомерцијален карактер
од трети земји; 8. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2007/74/EЗ за ослободување од данокот на додадена вредност и акциза на добра
увезени од лица кои патуваат од трети земји и 9. ДИРЕКТИВА
НА СОВЕТОТ 95/60/ЕЗ од 27 Ноември 1995 за фискални обележувачи на гасно масло и керозин.
(*2) Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за
пиење е усогласен со Директивата на Советот 98/83/ЕЗ од 3 ноември 1998 година за квалитетот на водата наменета за пиење
(CELEX бр. 31998L0083) и Директивата на Советот 2013/51/Еуроатом од 22 октомври 2013 година, со која се пропишуваат барањата
за заштита на јавното здравје во однос на присуството на радиоактивни супстаниции во водата за пиење (CELEX бр.32013L0051).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1933.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 4 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС
ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ “УНИ ПАРТС”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-67/20
4 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.Влае бр.8
Скопје-Карпош, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 4 јуни 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 4 јуни 2055 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-420-2020
6. Единствен матичен број: 6155456
7. Единствен даночен број: 4030006609571
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС” со локација на кровна површина на објект на КП бр.2766/2,
КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, 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,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
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- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
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6) 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.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните
податоци и информации при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија.
12. 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 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 и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“УНИ ПАРТС”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 14 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба: 2019
година
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г) година на почеток на работа: 2020 година
д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
е) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280P(60)
- број на фотонапонски панели: 50
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONUS SUMO 12.5 kW 3ph, 18.800Wp, 1 парче
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570
kWh/m2
з) очекувано производство на електрична енергија:
17.800 kWh
__________
1934.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 4 јуни 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, промет и услуги
ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-77/20
4 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на
ул.840 бр.16 Скопје-Гази Баба, Република Северна Македонија

Стр. 26 - Бр. 152

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 4 јуни 2020
година
4. Датум на важење на лиценцата: 4 јуни 2055 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-421-2020
6. Единствен матичен број: 5226252
7. Единствен даночен број: 4030998354936
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР” со локација
на кровна површина на објект на КП бр.2298, КО Горно Лисиче, Општина Кисела Вода.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, 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,
-доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
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или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
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) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) 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.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
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12. 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 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 и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР”, со следните
технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ЕКОПОР”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 36,96 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип на фотонапонски панели: поликристални
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL
GROUP PiK280ПР(60)
- број на фотонапонски панели: 132
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- GOODWE GW36K-MT, 42.900Wp, 1 парче
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е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.506
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
44.832 kWh

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1935.
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со
член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013,
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015,
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016,
142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 295/2019), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на
седницата одржана на ден 27 април 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Република
Северна Македонија („Службен весник на РМ“ број
160/2018 и 70/2019 и „Службен весник на РСМ’ број
4/2020), во членот 2 се вршат измени и дополнувања на
максимални референтни цени за следните лекови:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-6643/1
6 мај 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

