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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4796.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), член 2 точка 29 и член 64 став 3
од Законот за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15,
153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на
адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14 и 223/15), во
точката 6, по потточката 33), се додаваат 11 нови потточки 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43) и 44)
коишто гласат:
„34) Премија од продадени капитални инструменти претставува разлика меѓу продажната и номиналната вредност на капиталните инструменти. Доколку продажната вредност на капиталните инструменти е
пониска од нивната номинална вредност, се добива негативна премија од продадени капитални инструменти.
Доколку продажната вредност на капиталните инструменти е повисока од нивната номинална вредност, се
добива позитивна премија од продадени капитални
инструменти.
35) Лице од финансискиот сектор е правно лице
со седиште во Република Македонија или во странство
коешто е банка, небанкарска финансиска институција
или друштво за помошни банкарски услуги (доколку
друштвото е вклучено во консолидираните финансиски
извештаи на банката), согласно со Законот за банките.
36) Синтетичко вложување претставува вложување во инструменти чијашто вредност е директно поврзана со вредноста на капиталните инструменти издадени од лица од финансискиот сектор.
37) Неконтролирачкото (малцинското) учество
опфаќа позиции од редовниот основен капитал на подружница што се во сопственост на трети лица коишто
не се членки на банкарската група на која ѝ припаѓа
банката којашто е предмет на консолидирана супервизија.
38) Прифатлив додатен основен капитал и прифатлив дополнителен капитал се позиции од додатниот основен капитал и позиции од дополнителниот
капитал на подружница што се во сопственост на трети
лица коишто не се членки на банкарската група на која
ѝ припаѓа банката којашто е предмет на консолидирана
супервизија.
39) Значајно вложување во лице од финансискиот
сектор претставува вложување на банката коешто ги
исполнува следниве критериуми:
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- вложувањето на банката надминува 10% од редовниот основен капитал на лицето од финансискиот сектор;
- банката има блиски врски со лицето од финансискиот сектор, без разлика на висината на вложувањето
во капиталните инструменти на редовниот основен капитал на тоа лице; или
- банката има вложување во редовниот основен капитал на лицето од финансискиот сектор коешто не е
членка на банкарската група на која ѝ припаѓа банката,
но лицето од финансискиот сектор и банката се предмет на консолидација, согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди.
Сите вложувања коишто не исполнуваат барем еден
од претходните три критериуми се сметаат за вложувања во лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување.
40) Тековна добивка или тековна загуба е добивка или загуба од билансот на успех на банката, остварена во текот на определен временски период пократок
од една календарска година и пред да се донесе одлука
за потврдување на финансискиот резултат за периодот
од страна на собранието на банката.
41) Добивка на крајот на годината или загуба на
крајот на годината е добивка или загуба од билансот
на успех на банката, остварена во текот на една календарска година и пред да се донесе одлука за потврдување на финансискиот резултат за годината од страна на
собранието на банката.
42) Стапката на исплата на дивиденда се утврдува како сооднос на дивидендата исплатена на акционерите на банката и добивката по оданочување. Доколку
овој сооднос е негативен или поголем од 100%, стапката на исплата на дивиденда е еднаква на 100%. Доколку добивката по оданочување е нула, стапката на
исплата на дивиденда е еднаква на: (1) 0%, доколку немало исплата на дивиденда или (2) 100%, доколку банката исплатила дивиденда.
43) Добивка расположлива за распределба го опфаќа износот на добивката по оданочување, потврдена
од собранието на банката или износот на тековната добивка, коишто ги исполнуваат условите за распределба
на дивиденда или плаќање на аванс на дивиденда, согласно со закон.
44) Одложени даночни средства коишто зависат
од идната профитабилност на банката претставуваат
побарувања врз основа на повеќе платен данок согласно со даночната регулатива, коишто може да ја намалат даночната обврска на банката, само доколку во иднина банката оствари добивка којашто е предмет на
оданочување. Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката и произлегуваат од повремени разлики претставуваат побарувања врз основа на повеќе платен данок согласно со даночната регулатива, врз основа на повремените разлики во однос на пресметката на обврските врз основа на
данок.“
2. Главата III. СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА се менува
и гласи:
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„III. СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
8. Сопствените средства на банката претставуваат
збир на основниот капитал, утврден согласно со главата III.1 од оваа одлука и дополнителниот капитал, утврден согласно со главата III.2 од оваа одлука, имајќи
ги предвид одредбите од главите III.3 и III.4 од оваа одлука.
9. Позициите коишто не ги исполнуваат условите
од оваа глава не можат да се вклучат во пресметката на
сопствените средства на банката.
Доколку Народната банка утврди дека одредени позиции коишто банката ги вклучила во утврдувањето на
сопствените средства не ги исполнуваат условите од
оваа глава, веднаш ќе ѝ наложи на банката да ги исклучи тие позиции од износот на сопствените средства.
Банката може да ги вклучи тие позиции во утврдувањето на сопствените средства, само по исполнување на
потребните услови и по добиена согласност од Народната банка.
10. При утврдувањето на износот на сопствените
средства, банката е должна да ги почитува следниве
стапки:
- редовниот основен капитал не смее да биде понизок од 4,5% од активата пондерирана според ризиците
(стапка на редовен основен капитал);
- основниот капитал не смее да биде понизок од 6%
од активата пондерирана според ризиците (стапка на
основен капитал).
III.1. Основен капитал
11. Основниот капитал на банката претставува збир
на редовниот основен капитал, утврден согласно со
главата III.1.1 од оваa oдлука и додатниот основен капитал, утврден согласно со главата III.1.2 од оваа одлука.
III.1.1 Редовен основен капитал
12. Редовниот основен капитал се добива кога збирот на позициите од точката 13 од оваа одлука ќе се намали за збирот на одбитните ставки од точката 16 од
оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа одлука.
13. Во редовниот основен капитал на банката се
вклучуваат следниве позиции:
13.1. Капиталните инструменти коишто ги исполнуваат условите од точката 14 од оваа одлука и за кои е
добиена согласноста од ставот 2 од оваа точка;
13.2. Премијата од продажбата на капиталните
инструменти од потточката 13.1 од оваа точка;
13.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен
фонд);
13.4. Задржаната нераспоредена добивка којашто
не е оптоварена со какви било идни обврски, којашто е
искажана во билансот на состојба на банката и е потврдена со одлука на собранието на акционери на банката. Одлуката треба да содржи одредба којашто предвидува задржаната добивка да не биде расположлива за
исплата на дивиденда на акционерите во иднина. Во
оваа позиција се вклучува и акумулираната загуба од
претходни години, со негативен предзнак;
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13.5. Тековната добивка или добивката на крајот
на годината коишто ги исполнуваат условите од точката 15 од оваа одлука; и
13.6. Збирна сеопфатна добивка или загуба којашто ги опфаќа останатите добивки и загуби коишто не се
прикажани во билансот на успех на банката.
Позициите од потточката 13.1 од ставот 1 од оваа
точка се вклучуваат во редовниот основен капитал само по добиена согласност од Народната банка. Банката
е должна да ја достави документација од која ќе може
да се утврди дека се исполнети условите пропишани во
точката 14 од оваа одлука, најмалку 30 дена пред намерата за вклучување на овие инструменти во пресметката на сопствените средства.
Народната банка одлучува за поднесеното барање
за издавање на согласноста од ставот 2 од оваа точка,
во рок од 30 дена по комплетирањето на документацијата со која се потврдуваат условите од точката 14 од
оваа одлука.
Позициите од потточките 13.3, 13.4, 13.5 и 13.6 од
ставот 1 од оваа точка треба да се во целост и веднаш
на располагање за покривање на ризиците и загубите за
време на работењето на банката.
14. Kапиталните инструменти коишто ги исполнуваат следниве услови можат да бидат дел од редовниот
основен капитал:
14.1. Издадени се од банката врз основа на одлука
на собранието на акционери;
14.2. Уплатени се во целост, при што банката не
смее да го финансира нивното купување, директно или
индиректно;
14.3. Имаат третман на акционерски капитал, согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди коишто важат за банките и се во целост
и неограничено расположливи за покривање на загубите;
14.4. Во билансот на состојба на банката се прикажани јасно и одвоено;
14.5. Тие се безусловно неповратни, немаат рок
нa достасување и не можат да се откупат, отплатат, односно не може да се намали нивната вредност, освен во
случај на стечај или ликвидација на банката или по добиена согласност од Народната банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука. По исклучок, се смета дека се
исполнети условите од оваа потточка, доколку намалувањето на вредноста е настанато како резултат на преземена мерка од Народната банка, врз основа на закон;
14.6. Не содржат клаузули или друг вид одредби
коишто даваат можност за нивен откуп, отплата или
намалување на нивната вредност, освен во случај на
стечај или ликвидација на банката, ниту банката при
нивното издавање, поттикнала какви било очекувања
за нивен откуп, отплата или намалување на нивната
вредност;
14.7. Исполнети се следниве услови во однос на
надоместокот што може да се распредели на имателите
на капиталните инструменти:
- не постои приоритет во исплатата на надоместокот, вклучително и во однос на останатите инструменти коишто се дел од редовниот основен капитал;
- исплатата на надоместокот може да се врши само
од добивката расположлива за распределба;
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- не се предвидени одредби со кои се ограничува
максималната висина на надоместокот;
- износот на надоместокот не зависи од цената по
која имателите ги купиле овие инструменти при нивното издавање;
- не постои задолжителна обврска за редовна исплата на надоместок;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не се
смета за неможност банката да ги намирува своите обврски;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не
предизвикува ограничувања за банката за исплата по
други основи.
14.8. Имаат највисок квалитет во однос на другите капитални инструменти на банката, односно се користат први за покривање на загубите за време на работењето на банката и секој капитален инструмент којшто е дел од редовниот основен капитал пропорционално и подеднакво, односно pari passu, се користи за
покривање на загубите. Се смета дека овој услов е исполнет и во случаите на траен отпис на главницата на
капиталните инструменти коишто се дел од останатите
компоненти на сопствените средства;
14.9. Во случај на стечај или ликвидација на банката овие инструменти се исплаќаат последни во однос
на сите други обврски на банката кон останатите доверители;
14.10. Во случај на стечај или ликвидација на банката, имателите на овие инструменти имаат право на
наплата од остатокот од активата на банката којшто ќе
остане по исплатата на останатите обврски, при што
правото за наплата е пропорционално на учеството во
износот на издадените инструменти и максималниот
износ на наплата не е фиксен или ограничен;
14.11. Не се обезбедени или покриени со каква било
гаранција од страна на банката или лице поврзано со
неа, со што би се намалил степенот на субординација
на овие инструменти којшто е определен во потточките
14.8, 14.9 и 14.10 од оваа точка;
14.12. Не подлежат на каков било договор што го
намалува степенот на субординација на инструментот
којшто е определен во потточките 14.8, 14.9 и 14.10 од
оваа точка, во случај на стечај или ликвидација на банката.
15. Тековната добивка или добивката на крајот на
годината можат да се вклучат во пресметката на редовниот основен капитал на банката само врз основа на
добиена согласност од Народната банка.
Износот на тековната добивка или на добивката на
крајот од годината се намалува за износот на исплатениот аванс на дивиденда и/или дивидендата за која има
одлука од надзорниот одбор на банката дека ќе се распредели на нејзините акционери. Доколку надзорниот
одбор не донесол одлука за исплата на дивиденда, тековната добивка или добивката на крајот од годината
се намалува за највисокиот од следниве износи:
- дивидендата утврдена врз основа на стапката на
исплата на дивиденда согласно со политиката на дивиденди на банката;
- дивидендата утврдена врз основа на просечната
стапка на исплата на дивиденда за последните три години;
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- дивидендата утврдена врз основа на стапката на
исплата на дивиденда од последната година.
Народната банка ќе ја издаде согласноста од ставот
1 од оваа точка доколку се исполнети следниве услови:
- износот на тековната добивка или на добивката на
крајот од годината е потврден од друштво за ревизија;
- износот на тековната добивка или на добивката на
крајот од годината е намален за какви било плаќања
врз основа на дивиденда, даночни или друг вид слични
обврски коишто се плаќаат од добивката;
- надзорниот одбор на банката донесол одлука со
која предвидува дека тековната добивка или добивката
на крајот од годината нема да може да се користи за
исплата на дивиденда на акционерите.
За потврдување на условот од ставот 3 алинеја 1 од
оваа точка, банката е должна да достави:
- за добивката на крајот на годината - извештај за
извршена ревизија, изработен согласно со прописите за
ревизија, или писмо од ревизорот дека ревизијата на
годишните финансиски извештаи е во тек, но ревизорот не дошол до сознанија поради кои конечниот извештај би содржел квалификувано мислење;
- за тековната добивка - извештај за извршена ревизија или извештај за проверка на меѓупериодични финансиски информации изработени согласно со прописите за ревизија, или писмо од ревизорот дека ревизијата на финансиските извештаи е во тек, но ревизорот
не дошол до сознанија поради кои конечниот извештај
би содржел квалификувано мислење.
За потврдување на условот од ставот 3 алинеја 2 од
оваа точка, банката е должна да достави:
- изјава потпишана од соодветно лице со посебни
права и одговорности во банката дека приходите и расходите се прикажани во билансот на успех согласно со
прописите за сметководство и сметководствените стандарди коишто важат за банките;
- изјава потпишана од членовите на управниот одбор на банката во која одделно се прикажани сите позиции на тековната добивка или на добивката на крајот
на годината, вклучувајќи ги и плаќањата врз основа на
дивиденда, даночни или друг вид слични обврски коишто се плаќаат од добивката.
Народната банка одлучува по поднесеното барање
за издавање на согласноста од ставот 1 од оваа точка,
во рокот од 30 дена по комплетирањето на документацијата со која се потврдуваат условите од оваа точка.
Износот на тековната добивка за кој е добиена согласноста од ставот 1 од оваа точка, може да се вклучи
во пресметката на редовниот основен капитал и во
следните периоди од тековната календарска година, само доколку добивката остварена до датумот за кој се
утврдува редовниот основен капитал е поголема од износот на тековната добивка за кој е добиена согласноста од Народната банка.
16. Редовниот основен капитал се намалува за следниве одбитни ставки:
16.1. Загуба на крајот на годината или тековна загуба;
16.2. Нематеријални средства. Износот на одбитната ставка се намалува за одложените даночни обврски што би згаснале доколку нематеријалните средства се оштетат или се депризнаат, согласно со пропи-
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сите за сметководство и сметководствените стандарди
коишто важат за банките. Износот на одбитната ставка
се зголемува за гудвилот од значајните вложувања на
банката;
16.3. Одложени даночни средства коишто зависат
од идната профитабилност на банката. Износот на одбитната ставка се намалува за одложените даночни обврски само доколку банката, согласно со закон, има
право да ги нетира тековните даночни средства со тековните даночни обврски. При утврдување на редовниот основен капитал на консолидирана основа, одложените даночни обврски можат да го намалат износот на
одложените даночни средства, само доколку одложените даночни средства и одложените даночни обврски
се однесуваат на даноци коишто се наплаќаат од иста
даночна институција и се однесуваат на ист даночен
субјект. Во одложените даночни обврски коишто можат да се вклучат во нетирањето на одложените даночни средства не се вклучуваат одложените даночни обврски од потточката 16.2 од оваа точка;
16.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти
од редовниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои банката има договорна обврска да ги купи. Износот на одбитната ставка е еднаков на бруто долгата позиција на банката во сопствени
капитални инструменти од редовниот основен капитал
и може да се намали за износот на кратката позиција во
овие инструменти само доколку: (1) долгата и кратката
позиција се во ист инструмент и кратката позиција не
ја изложува банката на ризик од другата договорна
страна и (2) и двете позиции (долгата и кратката) се
или дел од портфолиото за тргување или дел од портфолиото на банкарски активности. Во случај на вложувања во берзански индекс во кој се вклучени капиталните инструменти на банката, износот на одбитната
ставка е еднаков на пропорционалното учество на тие
капитални инструменти во индексот. Доколку банката
има и долга и кратка позиција во берзански индекс во
кој се вклучени капитални инструменти на банката,
долгата позиција може да се намали за износот на кратката позиција, вклучувајќи ја и кратката позиција којашто ја изложува банката на ризик од другата договорна страна, само доколку: (1) долгата и кратката позиција се во истиот индекс и (2) и двете позиции (долгата и кратката) се или дел од портфолиото за тргување
или дел од портфолиото на банкарски активности;
16.5. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор,
при што тие лица имаат вложувања во банката коишто
вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства. Износот на одбитната ставка е еднаков на бруто
долгата позиција на банката во капиталните инструменти од редовниот основен капитал на овие лица;
16.6. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор
во кои банката нема значајно вложување. Износот на
вкупната одбитна ставка за овие вложувања е еднаков
на производот на:
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- директните, индиректните и синтетичките вложувања во капитални инструменти коишто се дел од сопствените средства на лицата од финансискиот сектор
во кои банката нема значајно вложување, чијшто вкупен износ надминува 10% од редовниот основен капитал на банката. За потребите на оваа алинеја, редовниот основен капитал на банката се добива кога збирот на
позициите од точката 13 од оваа одлука ќе се коригира
за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа
одлука и ќе се намали за одбитните ставки од потточките 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.10 и 16.11 од оваа
точка, со исклучок на износот на одложени даночни
средства коишто зависат од идната профитабилност на
банката и произлегуваат од повремени разлики, и
- износот на директни, индиректни и синтетички
вложувања во капитални инструменти од редовниот
основен капитал на лицата од финансискиот сектор во
кои банката нема значајно вложување, поделен со
вкупниот износ на директни, индиректни и синтетички
вложувања во капитални инструменти коишто се дел
од сопствените средства на лицата од финансискиот
сектор во кои банката нема значајно вложување.
Во утврдувањето на износите од алинеите 1 и 2 од
оваа потточка не се вклучуваат директните, индиректните и синтетичките вложувања во капитални инструменти на лицата од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување коишто се држат до пет
дена. Износот на директните, индиректните и синтетичките вложувања од ставот 1 од оваа потточка којшто не надминува 10% од редовниот основен капитал
на банката се вклучува во утврдувањето на активата
пондерирана според ризиците, согласно со главата VI
од оваа одлука;
16.7. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот
основен капитал на лица од финансискиот сектор во
кои банката има значајно вложување, со исклучок на
оние коишто се држат до пет дена;
16.8. Износ на одбитни ставки од додатниот основен капитал од точката 19-в од оваа одлука, којшто го
надминува вкупниот износ на додатен основен капитал
од точката 19 од оваа одлука;
16.9. Вложувања во нефинансиски институции. Износот на одбитната ставка го претставува износот на
надминувањето на лимитите од Законот за банките коишто се однесуваат на поединечниот капитален дел
(15%) и на агрегатниот, односно вкупниот износ на капиталните делови во нефинансиски институции (30%).
Доколку банката надмине еден од наведените лимити,
како одбитна ставка се зема износот на надминувањето
на лимитот. Доколку банката ги надмине и двата наведени лимити, како одбитна ставка се зема поголемиот
износ од надминувањата на двата лимити. Во рамките
на овие лимити не се земаат предвид вложувањата коишто се држат до пет дена, како и хартиите од вредност коишто гласат на име на банката, а за сметка на
други субјекти;
16.10. Трошоци за данок коишто можат да се утврдат
во моментот на пресметката, освен ако банката веќе соодветно не го прилагодила износот на позициите коишто влегуваат во редовниот основен капитал до ниво до
кое трошоците за данок би го намалиле расположливиот
износ за покривање на ризиците или загубите;
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16.11. Разлика помеѓу исправката на вредноста и
посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната
резерва, согласно со регулативата на Народната банка
за управување со кредитниот ризик.
17. Износот на одбитните ставки од точката 16 потточки 16.6 и 16.7 од оваа одлука е еднаков на бруто
долгата позиција на банката во овие вложувања и може
да се намали за износот на кратката позиција во тие
вложувања само доколку долгата и кратката позиција
се однесуваат на ист инструмент, при што: (1) долгата
и кратката позиција имаат иста рочност или преостанатата рочност на кратката позиција е најмалку една година и (2) и двете позиции (долгата и кратката) се или
дел од портфолиото за тргување или дел од портфолиото на банкарски активности. Во случај на вложувања
во берзански индекс во кој се вклучени капитални
инструменти на лицата од финансискиот сектор, износот на одбитна ставка е еднаков на пропорционалното
учество на тие капитални инструменти во индексот.
Банката не е должна да ги вклучи како одбитни
ставки следниве позиции од точката 16 потточки 16.3 и
16.7 од оваа одлука, доколку нивниот збир не го надминува лимитот од ставот 3 од оваа точка:
- одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката и произлегуваат од
повремени разлики, чијшто вкупен износ не надминува
10% од редовниот основен капитал на банката утврден
кога збирот на позициите од точката 13 од оваа одлука
ќе се коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа одлука и ќе се намали за одбитните
ставки од точката 16 потточки 16.1, 16.2, 16.3, 16.4,
16.5, 16.6, 16.10 и 16.11 од оваа одлука, со исклучок на
износот на одложени даночни средства коишто зависат
од идната профитабилност на банката и произлегуваат
од повремени разлики; и
- директни, индиректни и синтетички вложувања во
капитални инструменти од редовниот основен капитал
на лица од финансискиот сектор во кои банката има
значајно вложување, чијшто вкупен износ не надминува 10% од редовниот основен капитал на банката утврден кога збирот на позициите од точката 13 од оваа
одлука ќе се коригира за регулаторните усогласувања
од точката 19-ж од оваа одлука и ќе се намали за одбитните ставки од точката 16 потточки 16.1, 16.2, 16.3,
16.4, 16.5, 16.6, 16.10 и 16.11 од оваа одлука, со исклучок на износот на одложени даночни средства коишто
зависат од идната профитабилност на банката и произлегуваат од повремени разлики.
За потребите на ставот 2 од оваа точка, лимитот се
утврдува како производ на:
- износот на редовниот основен капитал на банката
којшто се добива кога збирот на позициите од точката
13 од оваа одлука ќе се коригира за регулаторните
усогласувања од точката 19-ж од оваа одлука и ќе се
намали за одбитните ставки од точката 16 од оваа одлука; и
- 17,65%.
Позициите од ставот 2 од оваа точка коишто не се
одбитна ставка од редовниот основен капитал се вклучуваат во утврдувањето на активата пондерирана според кредитниот ризик со пондер на ризичност од 250%.
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III.1.2. Додатен основен капитал
18. Додатниот основен капитал се добива кога збирот на позициите од точката 19 од оваа одлука ќе се намали за збирот на одбитните ставки од точката 19-в од
оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа одлука.
19. Во додатниот основен капитал на банката се
вклучуваат следниве позиции:
- капиталните инструменти коишто ги исполнуваат
критериумите од точката 19-а од оваа одлука; и
- премијата од продажбата на капиталните инструменти од алинејата 1 од оваа точка.
19-а. Капиталните инструменти коишто ги исполнуваат следниве услови можат да бидат дел од додатниот основен капитал:
19-а.1. Издадени се и уплатени во целост, при што
банката не го финансира нивното купување, директно
или индиректно;
19-а.2. Не се купени од страна на банката, нејзина
подружница или лице во кое банката има учество;
19-а.3. Во случај на стечај или ликвидација на банката се исплаќаат по инструментите коишто се дел од
дополнителниот капитал на банката;
19-а.4. Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од страна на банката или лице поврзано
со неа, со што би се намалил степенот на субординација на овие инструменти којшто е определен во потточката 19-а.3 од оваа точка;
19-а.5. Не подлежат на каков било договор што го
намалува степенот на субординација којшто е определен во потточката 19-а.3 од оваа точка, во случај на
стечај или ликвидација на банката;
19-а.6. Немаат рок нa достасување;
19-а.7. Во случаите кога се предвидени една или повеќе опции за откуп или отплата на инструментот, искористувањето на опцијата за откуп или отплата е дискреционо право само на издавачот;
19-а.8. Можат да се откупат или отплатат од страна
на банката само по добиена согласност од Народната
банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука.
19-а.9. Не постојат клаузули или друг вид одредби
заради кои би се очекувало инструментите да можат да
се откупат или отплатат освен во случај на стечај и
ликвидација на банката или по добиена согласност од
Народната банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука;
19-а.10. Банката не поттикнува очекување дека Народната банка ќе ја издаде потребната согласност за откуп или отплата на инструментите;
19-а.11. Исполнети се следниве услови во однос на
надоместокот што може да им се распредели на имателите на капиталните инструменти:
- исплатата на надоместокот се врши од добивката
расположлива за распределба, при што исплатата на
надоместокот може да се изврши и доколку добивката
не е ревидирана од страна на овластен ревизор;
- висината на надоместокот не треба да се менува
во зависност од кредитната способност на банката или
пак од кредитната способност на нејзиното матично
лице;
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- банката има целосна дискреција во секое време да
ја откаже исплатата на надоместокот за неограничен
период и на некумулативна основа и без ограничувања
да го користи неисплатениот надоместок за исполнувањето на своите обврски;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не се
смета за неможност банката да ги намирува своите обврски;
- откажувањето на исплатата на надоместокот не ја
ограничува банката да врши исплата врз други основи;
19-а.12. Не се земаат предвид при утврдувањето дали се исполнети условите за отворање стечајна постапка, согласно со закон;
19-а.13. Содржат одредби со кои е определено дека
во случај на настанување критичен настан, се отпишува, односно намалува вредноста на главницата на
овие инструменти на трајна или времена основа или
инструментот се претвора во инструмент од редовниот
основен капитал;
19-а.14. Инструментот не смее да има карактеристики коишто можат да ја отежнат докапитализацијата
на банката;
19-а.15. Во случаите кога инструментот не е директно издаден од банката: (1) тој е издаден од лице коешто е член на банкарската група на која ѝ припаѓа банката и (2) уплатените парични средства се веднаш достапни и на располагање на банката без никакви ограничувања, при што се исполнети сите останати услови
предвидени во оваа точка;
19-а.16. Капиталниот инструмент нема третман на
депозит (штеден влог) и не е предмет на осигурување
од страна на Фондот за осигурување на депозити.
19-б. За исполнување на условите од точката 19-а
потточка 19-а.11 алинеја 5 и потточка 19-а.14 од оваа
одлука, потребно е инструментот да не содржи одредби со кои се предвидува: (1) задолжителна исплата на
надоместок во случај на исплата на надоместок за
инструменти со ист или подобар квалитет, вклучувајќи
ги инструментите од редовниот основен капитал, (2)
задолжително откажување на исплатата на надоместок
за другите инструменти од редовниот основен капитал,
додатниот основен капитал и дополнителниот капитал,
доколку не се изврши исплата на надоместок за
инструментот; (3) обврска за замена на исплатата на
камата или дивиденда со која било друга форма на надоместок.
За исполнување на условот од точката 19-а потточка 19-а.13 од оваа одлука, потребно е договорот за
инструментот да ги содржи следниве одредби:
- критичниот настан е дефиниран како намалување
на стапката на редовен основен капитал под 5,125%.
Банката може да определи и повисоко ниво на критичен настан или покрај вака определениот критичен настан, да определи и други критични настани;
- со отписот, односно со претворањето се создаваат
инструменти, односно позиции коишто можат да бидат
дел од редовниот основен капитал, согласно со делот
III.1.1 од оваа глава,
- доколку е предвидено претворање на инструментот од додатниот основен капитал во капитален
инструмент од редовниот основен капитал, одредбите
треба да го предвидат: (1) односот на претворање и
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максималниот дозволен износ којшто може да се претвори во инструмент од редовниот основен капитал или
(2) распонот во рамките на кој инструментот ќе се
претвори во инструмент од редовниот основен капитал, имајќи го предвид движењето на цените на
инструментите;
- доколку е предвиден отпис, односно намалување
на вредноста на главницата на инструментот од додатниот основен капитал, намалувањето се однесува на:
(1) побарувањата коишто би ги имал имателот на
инструментот, во случај на стечај или ликвидација на
банката; (2) износот којшто треба да се плати во случај
на активирање на опцијата за отповикување или исплата на инструментот и (3) надоместокот од инструментот.
Вкупниот износ на инструменти од додатниот основен капитал којшто се отпишува или претвора во
инструменти од редовниот основен капитал по настанување на критичниот настан, не може да биде помал
од понискиот износ меѓу: (1) потребниот износ за достигнување стапка на редовниот основен капитал од
5,125% и (2) целиот износ на главницата на инструментот.
Во случај на настанување на критичниот настан,
банката треба:
1) веднаш да ја информира Народната банка;
2) да ги информира имателите на инструментите; и
3) да ја отпише главницата на инструментите, или
да ги претвори во позиции од редовниот основен капитал, не подолго од 30 дена од критичниот настан.
Банката е должна:
- постојано да поседува обични акции во износ којшто е доволен за претворање на инструментите од додатниот основен капитал во капитални инструменти од
редовниот основен капитал;
- на датумот на издавањето на инструментите од
додатниот основен капитал да ги обезбеди сите потребни одобренија од соодветниот надлежен орган, согласно со закон;
- во секое време да располага со потребните одобренија од соодветниот надлежен орган за издавање
инструменти од редовниот основен капитал преку
претворање на инструментите од додатниот основен
капитал, согласно со закон.
Во случај на отпис, односно намалување на вредноста на главницата, отписот се врши пропорционално
на сите инструменти од точката 19-а од оваа одлука.
Отписот на инструментите од точка 19-а од оваа одлука може да се изврши на времена основа само доколку се исполнети следниве услови:
- износот на надоместокот што се исплаќа по спроведениот отпис се пресметува на намалениот износ на
главницата на инструментот;
- може да се изврши зголемување на главницата на
инструментите само од добивката по оданочување,
потврдена од собранието на банката;
- банката има целосна дискреција при одлучувањето за зголемување на главницата на инструментите или
за исплата на надоместок на намалениот износ на главница;
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- зголемувањето на главницата на инструментите се
врши пропорционално на сите инструменти од точката
19-а од оваа одлука коишто биле предмет на отпис на
времена основа;
- максималниот износ на зголемување на главницата на инструментите заедно со износот на надоместокот којшто се плаќа на намалениот износ на главница
се утврдува на датумот на зголемувањето на главницата на овие инструменти и е еднаков на производот од
добивката по оданочување и учеството на номиналниот износ (пред да се изврши отписот) на инструментите
од точката 19-а од оваа одлука коишто биле предмет на
отпис на времена основа и вкупниот износ на основниот капитал на банката;
- зголемениот износ на главницата на инструментите и износот на надоместокот којшто се плаќа на намалениот износ на главница го намалуваат износот на редовниот основен капитал и го намалуваат максималниот износ за распределба на резултатот од работењето
на банките.
19-в. Додатниот основен капитал се намалува за
следниве позиции:
19-в.1. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти
од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои банката има договорна обврска да ги купи. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува одредбите од точката 16
потточка 16.4 од оваа одлука;
19-в.2. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор,
при што тие лица имаат вложувања во банката со кои
вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства.
Износот на одбитната ставка е еднаков на бруто долгата позиција на банката во капиталните инструменти од
додатниот основен капитал на овие лица;
19-в.3. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор
во кои банката нема значајно вложување. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува
одредбите од точката 16 потточка 16.6 и точката 17
став 1 од оваа одлука;
19-в.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор
во кои банката има значајно вложување, со исклучок
на оние коишто се држат до пет дена. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува одредбите од точката 17 став 1 од оваа одлука;
19-в.5. Износ на одбитни ставки од дополнителниот
капитал од точката 19-е од оваа одлука, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал од
точката 19-д од оваа одлука.
19-в.6. Трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, освен ако банката
веќе соодветно не го приспособила износот на позициите коишто влегуваат во додатниот основен капитал до
ниво до кое трошоците за данок би го намалиле расположливиот износ за покривање на ризиците или загубите.
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III.2 Дополнителен капитал
19-г. Дополнителниот капитал на банката се добива
кога збирот на позициите од точката 19-д од оваа одлука ќе се намали за одбитните ставки од точката 19-е од
оваа одлука и ќе се коригира за регулаторните усогласувања од точката 19-ж од оваа одлука.
19-д. Во дополнителниот капитал на банката се
вклучуваат следниве позиции:
- капиталните инструменти и субординираните кредити, коишто ги исполнуваат критериумите од точката
19-ѓ од оваа одлука; и
- премијата од продажбата на капиталните инструменти од алинејата 1 од оваа точка.
19-ѓ. Капиталните инструменти и субординираните
кредити коишто ги исполнуваат следниве услови можат да бидат дел од дополнителниот капитал:
19-ѓ.1. Издадени се од, односно одобрени, ѝ се на
банката и уплатени се во целост;
19-ѓ.2. Не се купени, односно не се одобрени од
страна на банката, нејзина подружница или лице во кое
банката има учество;
19-ѓ.3. Купувањето или одобрувањето на овие позиции не е финансирано директно или индиректно од
банката;
19-ѓ.4. Обврските врз основа на овие позиции се целосно подредени на обврските кон останатите депоненти и доверители на банката;
19-ѓ.5. Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од страна на банката или лице поврзано
со неа, со што би се намалил степенот на субординација на овие инструменти, определен во потточка 19-ѓ.4
од оваа точка;
19-ѓ.6. Не подлежат на каков било договор што го
намалува степенот на субординација, определен во
потточка 19-ѓ.4 од оваа точка;
19-ѓ.7. Имаат рок на достасување од најмалку пет
години;
19-ѓ.8. Во случај кога се предвидени една или повеќе опции за откуп или предвремена отплата, искористувањето на опцијата за откуп/предвремена отплата е
дискреционо право само на издавачот;
19-ѓ.9. Можат да се откупат или предвремено да се
отплатат само по добиена согласност од Народната
банка, согласно со точката 19-ј од оваа одлука;
19-ѓ.10. Не содржат клаузули или друг вид одредби,
ниту пак банката поттикнува очекување дека инструментите ќе бидат откупени или предвремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација на банката;
19-ѓ.11. Не содржат клаузули или друг вид одредби
коишто му даваат право на имателот на овие инструменти да бара забрзана отплата на идните побарувања
врз основа на камата или главница, освен во случај на
стечај или ликвидација;
19-ѓ.12. Висината на каматата или дивидендата не
треба да се менува во зависност од кредитната способност на банката или пак од кредитната способност на
нејзиното матично лице;
19-ѓ.13. Во случаите кога не се директно издадени
од банката, односно не се одобрени директно на банката: (1) издаден се од, односно, одобрени му се на ли-
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це коешто е член на банкарската група на која ѝ припаѓа банката и (2) уплатените парични средства се веднаш достапни и на располагање на банката без никакви
ограничувања, при што се исполнети сите останати услови предвидени во оваа точка;
19-ѓ.14. Немаат третман на депозит (штеден влог) и
не се предмет на осигурување од страна на Фондот за
осигурување на депозити.
Износот на позицијата од ставот 1 од оваа точка којашто се вклучува во пресметката на дополнителниот
капитал на банката во текот на последните пет години
до нејзиниот рок на достасување, претставува производ
на:
- номиналниот износ на позицијата на првиот ден
од последните пет години до договорниот рок на достасување;
- бројот на преостанатите календарски денови од
договорниот рок на достасување на позицијата, поделен со вкупниот број календарски денови во периодот
од последните пет години.
19-е. Дополнителниот капитал се намалува за следниве позиции:
19-е.1. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за
кои банката има договорна обврска да ги купи. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува одредбите од точката 16 потточка 16.4 од оваа одлука;
19-е.2. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие
лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се
зголемуваат нејзините сопствени средства. Износот на
одбитната ставка е еднаков на бруто долгата позиција
на банката во позиции од дополнителниот капитал на
овие лица;
19-е.3. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување. При утврдувањето на овој износ, банката соодветно ги применува одредбите од точката 16 потточка 16.6 и точката 17 став 1 од оваа одлука;
19-е.4. Износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката
има значајно вложување, со исклучок на оние коишто
се држат до пет дена. При утврдувањето на овој износ,
банката соодветно ги применува одредбите од точката
17 став 1 од оваа одлука.
III.3 Регулаторни усогласувања
19-ж. Банката не ги вклучува следниве позиции во
пресметката на одделните компоненти на сопствените
средства:
- секое зголемување на одделните компоненти на
сопствените средства коешто произлегува од позиции
на секјуритизација;
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- добивки или загуби од заштитата од ризикот од
парични текови;
- добивки или загуби од обврски на банката коишто
се мерат по објективна вредност, а коишто се резултат
на промени во кредитната способност на банката;
- добивки или загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност, а коишто се резултат на промени во кредитната
способност на банката, при што не може да се врши нетирање на овие добивки и загуби со оние коишто произлегуваат од ризикот на другата договорна страна.
По исклучок на ставот 1 алинеја 3 од оваа точка,
банката може да ги вклучи добивките и загубите од обврски коишто се мерат по објективна вредност доколку
станува збор за обврзници коишто ги издала банката и
коишто се цело време покриени со побарувања на банката (покриени обврзници), при што постои голема
поврзаност помеѓу промените на вредноста на обврзниците и промените на вредноста на покриените побарувања на банката, односно промените во вредноста на
обврзниците произлегуваат од промени во кредитната
способност на банката.
III.4. Останати одредби
19-з. Пред да се вклучат позициите од точките 19-а
и 19-ѓ од оваа одлука во пресметката на сопствените
средства, банката е должна да ја извести Народната
банка за условите под кои се настанати тие, и да достави документација од која ќе може да се утврди дека
се исполнети условите пропишани со оваа одлука за
соодветната позиција, најмалку 30 дена пред намерата
за вклучување на овие позиции во пресметката на сопствените средства. Покрај ова, банката доставува и:
- пресметка на нивото на сопствените средства и
стапката на адекватност на капиталот пред и по вклучувањето на овие позиции во пресметката на сопствените средства со состојба на датумот за кој се известува;
- проекција на вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците, вклучувајќи ги и заштитните слоеви
на капиталот за наредните три години;
- проекција на приходите и расходите на банката во
која е земен предвид ефектот од користењето на позиции, најмалку за следните три години.
Банката може во пресметката на сопствените средства да не вклучи одредени позиции коишто согласно
со точките 16, 19-в и 19-е од оваа одлука се сметаат како одбитни ставки, доколку станува збор за позиции од
времен карактер и доколку за тоа има добиена согласност од Народната банка. Во согласноста од Народната
банка е наведен периодот во кој банката може да не ги
вклучи тие позиции како одбитна ставка во пресметката на сопствените средства.
19-ѕ. Надоместокот што се исплаќа на инструментите од редовниот основен капитал, додатниот основен
капитал и дополнителниот капитал може да биде во парична форма или во форма на инструмент којшто може
да биде дел од сопствените средства на банката.
19-и. Во одбитните ставки од точката 16 потточки
16.5, 16.6, 16.7, точката 19-в потточки 19-в.2, 19-в.3,
19-в.4 и точката 19-е потточки 19-е.2, 19-е.3 и 19-3.4 од
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оваа одлука, банката ги вклучува единствено директните, индиректните и синтетичките вложувања во позиции на лица од финансискиот сектор коишто, согласно со прописите со кои се регулира работењето на овие
лица, имаат третман на регулаторен капитал.
Сите останати инструменти коишто не го исполнуваат условот од ставот 1 од оваа точка се вклучуваат во
утврдувањето на активата пондерирана според ризиците, согласно со главата VI од оваа одлука.
Позициите од ставот 1 од оваа точка, банката ги
распределува во одбитни ставки од редовниот основен
капитал, од додатниот основен капитал или од дополнителниот капитал, имајќи го предвид нивниот квалитет, утврден во соодветниот пропис со кој се регулира
работењето на овие лица.
Доколку врз основа на прописот со кој се регулира
работењето на лицата од финансискиот сектор не може
да се изврши распределбата од ставот 3 од оваа точка,
позициите од ставот 1 од оваа точка се одбиваат од редовниот основен капитал на банката.
19-ј. Без добиена согласност од Народната банка,
банката не може:
1) Да ги откупи или да ја намали вредноста на
инструментите коишто се дел од редовниот основен капитал;
2) Да ги откупи или да ги отплати инструментите
коишто се дел од додатниот основен капитал;
3) Да ги откупи или да ги отплати позициите коишто се дел од дополнителниот капитал, пред договорениот рок на достасување.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката може да откупи инструменти коишто се дел од редовниот
основен капитал без добиена согласност од Народната
банка, доколку износот на вкупните откупени инструменти не надминува 1% од вкупниот износ на тој вид
инструменти коишто се издадени од банката.
Банката не смее да го објави намалувањето на вредноста, откупот или предвремената отплата на позициите од ставот 1 од оваа точка, пред да ја добие потребната согласност од Народната банка.
Народната банка ќе ја издаде согласноста од ставот
1 од оваа точка доколку се поминати најмалку пет години од датумот на издавањето/одобрувањето на
инструментот и доколку:
- банката го замени овој инструмент со нов инструмент со ист или со подобар квалитет, при што трошокот за замената не го загрозува капацитетот на банката
за профитабилно работење, или
- банката може да докаже дека нејзините сопствени
средства, по нивното намалување заради активностите
од ставот 1 од оваа точка, ќе бидат над потребното
ниво, имајќи ги предвид одредбите од точката 10 од
оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање
на ризиците и заштитните слоеви на капиталот.
За потребите на ставот 4 алинеја 1 од оваа точка,
трошокот за замената не го загрозува капацитетот на
банката за профитабилно работење доколку трошокот
за новиот инструмент не е значително повисок од трошокот којшто банката го имала за инструментот што се
заменува, со што банката ќе може да ја задржи или зголеми својата профитабилност.
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По исклучок на ставот 4 од оваа точка, Народната
банка може да издаде согласност за откуп или предвремена отплата на инструментите коишто се дел од додатниот основен капитал и дополнителниот капитал и
пред истекот на петте години од датумот на нивното
издавање/одобрување, само доколку се исполнети условите од ставот 4 алинеи 1 и 2 од оваа точка и доколку:
- заради регулаторни промени овие инструменти би
биле исклучени од сопствените средства или би се распоредиле во позиции со понизок квалитет;
- направени се промени во даночниот третман на
овие инструменти, а банката може да докаже дека станува збор за значителни промени коишто не можеле да
се предвидат во моментот на издавањето/одобрувањето
на инструментите.
Заради добивање на согласноста од ставовите 4 и 6
од оваа точка, банката е должна најмалку три месеци
пред спроведување на активностите од ставот 1 од оваа
точка, да достави до Народната банка најмалку:
- детално образложение на причините за спроведување на активностите од ставот 1 од оваа точка;
- проекција на нивото на потребен капитал за покривање на ризиците за период од најмалку три години;
- структура на сопствените средства пред и по спроведување на активностите од ставот 1 од оваа точка;
- проекција на профитабилноста за наредните три
години, имајќи го предвид трошокот за замената на
инструментот;
- проценка на ризиците на кои е или може да биде
изложена банката и проценка дали сопствените средства се на ниво коешто овозможува покривање на тие
ризици, вклучувајќи ги и резултатите од стрес-тестовите коишто ги врши банката.“
3. Во точката 40, зборот: „основниот“ се заменува
со зборовите: „редовниот основен капитал, додатниот
основен капитал“.
4. Во точката 71 алинеја 6, зборовите: „износот на
побарувањето“ се заменуваат со зборовите: „вкупниот
износ на побарувањето“.
5. Во точката 72 став 2 по алинеја 1, се додава нова
алинеја 2 којашто гласи:
„- деловниот простор е во сопственост на должникот/кокредитобарателот;“.
Алинеите 2, 3 и 4 стануваат алинеи 3, 4 и 5.
6. Во точката 80 алинеја 1, зборот: „основниот“ се
заменува со зборовите: „редовниот основен капитал,
додатниот основен капитал“.
7. Во точката 108 став 3 зборот: „основниот“ се заменува со зборовите: „редовниот основен капитал, додатниот основен капитал“.
8. Во точката 220 став 2, алинејата 1 се менува и
гласи:
„- износот на неконтролирачкото (малцинското)
учество и износите на прифатлив додатен основен капитал, прифатлив основен капитал, прифатлив дополнителен капитал и прифатливи сопствени средства на
подружница на банката согласно со точките 220-а и
220-б од оваа одлука;“
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Ставот 3 се менува и гласи:
„Позициите од ставот 2 од оваа точка се составен
дел на редовниот основен капитал, додатниот основен
капитал и дополнителниот капитал на банкарската
група. Доколку овие позиции имаат негативна вредност, претставуваат одбитна ставка од редовниот основен капитал, додатниот основен капитал и дополнителниот капитал, соодветно.“
9. По точката 220, се додаваат две нови точки 220-а
и 220-б коишто гласат:
„220-а. Неконтролирачкото (малцинското) учество,
прифатливиот додатен основен капитал, прифатливиот
основен капитал, прифатливиот дополнителен капитал
и прифатливите сопствени средства се состојат од позициите од редовниот основен капитал, позициите од
додатниот основен капитал и позициите од дополнителниот капитал на подружницата на банката, соодветно, коишто припаѓаат на трети лица.
Неконтролирачкото (Малцинското) учество и износите на прифатливиот додатен основен капитал, прифатливиот основен капитал и прифатливиот дополнителен капитал на подружницата се вклучуваат во соодветниот дел од сопствените средства на банката на консолидирана основа, доколку:
- подружницата е банка;
- подружницата е член на банкарската група на која
ѝ припаѓа банката којашто е предмет на консолидирана
супервизија;
- третите лица коишто вложиле во позиции што се
дел од сопствените средства на подружницата на банката не се членки на банкарската група на која ѝ припаѓа банката којашто е предмет на консолидирана супервизија.
Неконтролирачкото (малцинското) учество и износите на прифатливиот додатен основен капитал, прифатливиот основен капитал и прифатливиот дополнителен капитал на подружницата коишто се директно
или индиректно финансирани од банката (матичното
лице) или од нејзина подружница, не може да се вклучат во утврдувањето на сопствените средства на банката на консолидирана основа.
220-б. Износот на неконтролирачкото (малцинското) учество на подружницата кој може да се вклучи
во редовниот основен капитал на банката на консолидирана основа е еднаков на производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на редовниот основен капитал на подружницата потребен за покривање на законски пропишаното ниво, имајќи ги предвид одредбите од точка 10 од
оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање
на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и
кој било друг износ што треба да го одржува подружницата согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
- износот на редовниот основен капитал на подружницата што треба да го одржува за потребите на утврдување на редовниот основен капитал на консолидирана основа заради покривање на законски пропишаното ниво, имајќи ги предвид одредбите од точка 10 од
оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање
на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и
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кој било друг износ што треба да го одржува подружницата согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
2) односот помеѓу износот на редовниот основен
капитал што им припаѓа на трети лица коишто имаат
вложувања во подружницата и вкупниот износ од редовниот основен капитал на подружницата, изразен во
проценти.
Износот на прифатливиот основен капитал на подружницата што може да се вклучи во сопствените средства на банката на консолидирана основа е еднаков на
производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на основниот капитал на подружницата
потребен за покривање на законски пропишаното ниво,
имајќи ги предвид одредбите од точка 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било
друг износ што треба да го одржува подружницата согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
- износот на основниот капитал на подружницата
што треба да го одржува за потребите на утврдување
на основниот капитал на консолидирана основа заради
покривање на законски пропишаното ниво, имајќи ги
предвид одредбите од точка 10 од оваа одлука, вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било друг износ
што треба да го одржува подружницата согласно со
прописите или согласно со барањата на надлежниот
орган;
2) односот помеѓу износот на основниот капитал
што им припаѓа на трети лица коишто имаат вложувања во подружницата и вкупниот износ на позиции од
основниот капитал на подружницата, изразен во проценти.
Износот на прифатливиот додатен основен капитал
на подружницата што се вклучува во додатниот основен капитал на банката на консолидирана основа е еднаков на разликата помеѓу износот на прифатливиот
основен капитал од ставот 2 од оваа точка и износот на
малцинското учество од ставот 1 од оваа точка.
Износот на прифатливите сопствени средства на
подружницата што може да се вклучи во сопствените
средства на банката на консолидирана основа е еднаков на производот на:
1) понискиот износ од:
- износот на сопствените средства на подружницата
потребен за покривање на законски пропишаното ниво,
вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците,
заштитните слоеви на капиталот, како и кој било друг
износ којшто треба да го одржува подружницата согласно со прописите или согласно со барањата на надлежниот орган;
- износот на сопствените средства на подружницата
што треба да го одржува за потребите на утврдување
на сопствените средства на консолидирана основа заради покривање на законски пропишаното ниво, вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците, заштитните слоеви на капиталот, како и кој било друг износ
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што треба да го одржува подружницата согласно со
прописите или согласно со барањата на надлежниот
орган;
2) односот помеѓу износот на сопствените средства
на трети лица коишто имаат вложувања во подружницата и вкупниот износ на позиции од сопствените средства на подружницата, изразен во проценти.
Износот на прифатливиот дополнителен капитал на
подружницата што се вклучува во дополнителниот капитал на банката на консолидирана основа е еднаков
на разликата помеѓу износот на прифатливи сопствени
средства од ставот 4 од оваа точка и износот на прифатлив основен капитал од ставот 2 од оваа точка.“
10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 март
2017 година.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите
од точката 4 од оваа одлука ќе почнат да се применуваат од 1 јуни 2017 година.
11. Обичните акции, како и непосредно уплатените
средства (за штедилниците коишто не се основани како
акционерски друштва), запишани и уплатени до денот
на стапување во сила на оваа одлука, се распоредуваат
како позиции од редовниот основен капитал и не е потребна согласност од Народната банка.
12. Договорите за хибридни капитални инструменти и договорите за субординираните инструменти,
склучени до денот на стапување во сила на оваа одлука, како и кумулативни приоритетни акции, запишани и уплатени до денот на стапување во сила на оваа
одлука, се распоредуваат во дополнителниот капитал.
Доколку банката изврши измени во договорите за
инструментите од ставот 1 од оваа точка со кои се
овозможува исполнување на условите за нивно вклучување во позиции од додатниот основен капитал, должна е да ја извести Народната банка и да достави документација од која ќе може да се утврди дека се исполнети условите пропишани со оваа одлука, најмалку 30
дена пред намерата за вклучување на овие инструменти во додатниот основен капитал.
О бр.02-15/XIV-1/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
__________

4797.
Врз основа на член член 20 став 2 и член 47 став 1
точка 6 од Законот за Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот
на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА
1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/16), точката 12 се менува и гласи:

„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 задолжителна
резерва, согласно со точка 8 од оваа одлука, или
- дневната состојба на издвоените средства на банката на девизна сметка на Народната банка во странство е најмалку еднаква на 95% од пресметаната задолжителна резерва во евра, согласно со точка 8 од оваа
одлука и
- просечната дневна состојба на издвоените средства на банката на девизната сметка во евра во МИПС
за периодот на исполнување е најмалку еднаква на 5%
од пресметаната задолжителна резерва во евра, согласно со точка 8 од оваа одлука.
Банката може да ја исполнува задолжителна резерва во евра според алинеја 1 или алинеја 2 од оваа точка
заклучно со периодот на задолжителна резерва кој завршува на 9 мај 2017 година, а потоа задолжителната
резерва во евра банката ќе ја исполнува само согласно
алинеја 2 од оваа точка.“
2. По точката 15 се додава нова точка 15-a, која
гласи:
„15-а. Доколку просечната дневна состојба на издвоените средства на банката на девизната сметка во
евра во МИПС е повисока од 5% од пресметаната задолжителна резерва во евра, на вишокот издвоени
средства, Народната банка наплаќа надоместок на трошоците на Народната банка согласно актот со кој се
определува единствената тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Народната банка.“
3. Точката 16 се менува и гласи:
„Доколку Народната банка утврди дека задолжителната резерва на банката или штедилницата за одреден период на исполнување е пониска од задолжителната резерва пресметана согласно со точките 4, 7, 8 и
10 од оваа одлука, заради погрешни податоци за основата за задолжителна резерва, банката односно штедилницата е должна:
- да издвои дополнителни средства во денарска
противвредност утврдени врз основа на разликата во
издвоената задолжителна резерва, на посебна сметка на
Народната банка во соодветно времетраење на периодот/ите на исполнување во коишто е утврдена разлика.
На барање на банка, времетраењето на одржување на
дополнителни средства на посебната сметка може да се
скрати, при што износот на средства се зголемува соодветно, и
- да плати надоместок пресметан на вкупниот износ
на дополнителни средства за периодите на неисполнување, во висина на соодветната каматна стапка на благајничките записи во периодот/ите во коишто е утврдена разликата. Надоместокот се плаќа еднократно на
првиот ден на издвојување на дополнителните средства.“
4. Точката 17 се менува и гласи:
„Народната банка пресметува и наплаќа законска
казнена камата за неисполнување на задолжителната
резерва од страна на банките и штедилниците:
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- на неисполнетата просечна дневна состојба за целиот период на исполнување на задолжителната резерва, согласно точка 11 став 1 и точка 12 став 1 алинеја 2 од оваа одлука;
- на неисполнетата состојба на крајот на денот, согласно точка 12 став 1 алинеја 1 и 2 и точка 13 од оваа
одлука.
Банките и штедилниците се должни да ја платат законската казнена камата во рок од осум дена од денот
на настанувањето на обврската.
Народната банка може да преземе и други мерки
предвидени со закон, во случај на непочитување на одредбите од оваа одлука.
Одредбата од став 1 на оваа точка не се применува
на случаите од точка 16 од оваа Одлука.“
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува за обврските од 1
јануари 2017 година, коишто се основа за задолжителната резерва што започнува на 15 февруари 2017 година.
О бр.02-15/XIV-2/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
__________

4798.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со
член 41 став 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10,123/12,43/14,153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА
ДЕПОЗИТИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА
УПРАВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се утврдуваат органите на државната управа на чии депозити Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) ќе пресметува и ќе плаќа камата, како и начинот и условите за пресметување и плаќање камата.
2. Народната банка ќе пресметува и ќе плаќа камата
на депозитите по видување на сметките на Министерството за финансии, и тоа на:
- Депозитите во домашна валута на трезорската
сметка (број на сметка 100000000063095);
- Депозитите во странска валута на сметката на донации и кредити наменети за отплата на надворешен
долг (број на сметка МК07100701000003371).
3. Народната банка ќе пресметува и ќе плаќа камата
и на депозитите по видување во странска валута на
сметките отворени (од Министерството за финансии и
од други органи на државната управа) согласно со договорите за донации и за користење на средства од Инструментот за претпристапна помош на Европската

Унија, доколку со склучените договори со давателите
на средствата е предвидено пресметување и плаќање
камата.
4. Народната банка пресметува и плаќа камата на
депозитите од точка 2 и точка 3 по каматна стапка во
висина на:
- каматната стапка на расположливите депозити
преку ноќ кај Народната банка, за депозитите во домашна валута (во натамошниот текст: депозити во домашна валута);
- каматната стапка на расположливите депозити
преку ноќ кај Европската централна банка, за депозитите во странска валута (во натамошниот текст: депозити во странска валута).
Доколку на одреден календарски ден каматната
стапка на расположливите депозити преку ноќ е негативна, тогаш се применува каматна стапка од 0%.
5. Каматните стапки од точка 4 од оваа одлука се
применуваат на депозитите во максимален износ од:
- 6.000 милиони денари, за депозитите во домашна
валута; и
- 100 милиони евра во противвредност, за депозитите во странска валута.
На депозитите над утврдениот максимален износ од
став 1 на оваа точка, каматната стапка изнесува 0%.
Ограничувањата на износите на депозити на коишто се плаќа камата не се однесуваат на депозитите од
точка 3.
6. Каматата на депозитите се пресметува еднаш месечно, за секој календарски ден, а се плаќа или се одобрува во рок од осум дена по истекот на месецот за
претходниот месец.
При пресметката на каматата се применува стандардот actual/360 (календарски број на денови во месецот и 360 денови во годината) и пропорционален метод
на пресметка.
При пресметка на камата на депозитите во домашна
валута и девизните депозити од точка 5 од оваа одлука
се зема предвид состојбата на депозитите на крајот од
секој календарски ден. За девизните депозити од точка
5, каматата се пресметува и се плаќа во денари со примена на куповниот курс на Народна банка за соодветните валути. Каматата на депозитите од точка 5 од оваа
одлука се плаќа на единствената трезорска сметка
100000000063095, сметката на буџетски корисник
630010001963019.
При пресметка на камата на девизните депозити од
точка 3 од оваа одлука, се зема предвид состојбата на
депозитите на крајот од секој календарски ден, при
што каматата се пресметува и се одобрува во евра на
соодветните девизни сметки.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
О бр.02-15/XIV-3/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 14 - Бр. 218

4799.
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ БЕЛЕЗИ НА
КНИЖНИТЕ ПАРИ ВО АПОЕНИ ОД 10 И 50 ДЕНАРИ
1. Народната банка на Република Македонија издава книжни пари во апоени од 10 и 50 денари како законско средство за плаќање во Република Македонија.
2. Книжните пари во апоени од 10 и 50 денари ќе се
печатат на специјална подлога – супстрат изработен од
биаксијално ориентиран полипропилен, кој при печатењето со користење процес на гравирање дава непроѕирност на парите освен во делот на транспарентниот прозорец со мотив.
Книжните пари во апоен од 10 денари се печатат во
димензија од 126 мм во должина и 63 мм во широчина.
Книжни парите во апоен од 50 денари се печатат во
димензија од 129 мм во должина и 63 мм во широчина.
3. Книжните пари од точка 1 од оваа одлука ги имаат следните белези:
3.1 Апоен од 10 денари
Носечки мотив на предната страна на парата од 10
денари е претставата на мермерното торзо на божицата
Изида (2 век пред н.е.), артефакт откриен во околината
на Охрид.
Во левата горна четвртина на парата е нанесен двоен пасер - стилизиран цртеж на јонски капител (ран 6
век) во комбинација од бои коишто при препокривање,
формираат целина кога ќе се погледнат под светлина.
Во десниот агол на првата четвртина стои бројот
„10“ во висина од 18 мм. Во сенката на бројот се вградени шари коишто содржат букви „НБРМ“ и бројки
„10“ што се повторуваат. Во задниот дел на бројот
стојат шари во вид на стилизирани векторски цртежи
коишто се повторуваат и формираат уникатни форми.
Во средниот горен дел на втората четвртина од парата стои гијош (guilloche) декоративен елемент изработен со прецизно комбинирање линии коишто се повторуваат со фини детали, нанесен на сите четири страни на парата.
Во десниот горен агол на втората четвртина стои
текст „Десет денари“ во висина од 5 мм.
Помеѓу првата и третата четвртина на парата е отпечатена ознаката на распознавање наменета за лицата
со оштетен вид во форма на еден легнат триаголник.
Помеѓу првата и третата четвртина на парата графички е прикажана златна чунеста обетка во форма на
месечина (2 век пред н.е.).
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Помеѓу првата и третата четвртина на парата е прикажан транспарентен прозорец со фин стилизиран цртеж на паун преземен директно од деталите на прекрасниот мозаик на Епископската базилика од античкиот
град Стоби. Вградена обоена слика се влева во прозорецот со дел од детали од пердувите на опашката на
паунот од мозаикот.
Помеѓу втората и четвртата четвртина на крајот од
печатениот дел на парата вертикално со ситни букви е
напишан текстот „Изида, мермерно торзо, II век п.н.
ера - Охрид“.
Во левиот дел на третата четвртина е претставена
мермерна биста на Тит Флавиј Филоксен (2 век). Под
претставата на бистата, со ситни букви е напишан текст којшто го означува местото и датумот на издавање
на парата, а под тој текст, факсимил на потписот на гувернерот и текстот „Гувернер“.
Во долниот дел, помеѓу третата и четвртата четвртина на парата е напишан микротекстот „Народна
банка на Република Македонија“. Под него стои текстот „Народна банка на Република Македонија“ во висина од 3 мм.
Во десниот долен агол на последната четвртина
стои бројот „10“ во висина од 5 мм.
Носечки мотив на задната страна на парата е претставата на паун, како дел од мозаикот од крстилницата на
Епископската базилика во античкиот град Стоби (6 век).
Во горниот и долниот дел на парата е нанесен микротекстот „НБРМ“ и „10“, кој се повторува на различна
позадина изразен во комбинација негатив и позитив со
колорит што е усогласен со боите на парата.
Во првата четвртина во горниот лев агол стои бројот „10“, во висина од 5 мм.
Помеѓу првата и втората четвртина стои текстот
„Народна банка на Република Македонија“ во висина
од 3 мм. Серискиот број на парата кој содржи 2 букви
и 6 бројки е отпечатен на средишниот дел од првата и
третата четвртина на парата во вертикална положба, а
во четвртата четвртина на парата во хоризонтална положба.
На левиот дел од втората четвртина се прикажани
шари во вид на стилизирани векторски цртежи коишто
се повторуваат и формираат уникатни форми изработени според детаљи од ранохристијански мозаици од
Стоби и Хераклеја кои продолжуваат и на четвртата
четвртина. Во средината на горниот дел на втората четвртина е напишан текстот „Паун, мозаик,VI век Стоби“.
Во десниот горен дел на втората четвртина е нанесен двоен пасер - стилизиран цртеж на јонски капител
(ран 6 век).
Во средниот лев дел од третата четвртина и средниот десен дел на четвртата четвртина на парата е нанесен стилизиран цртеж, на поден мозаик од античкиот
град Стоби, кој кога ќе се превитка парата, формира
целосна слика.
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Во долниот лев агол на третата четвртина стои текстот „Десет денари“ во висина од 5 мм.
Во левиот агол на четвртата четвртина стои бројот
„10“ во висина од 18 мм. Во сенката на бројките се
вградени шари коишто ги содржат буквите „НБРМ“ и
бројот „10“ што се повторуваат.
Книжните пари се печатени во девет бои, а на предната страна доминира розово-виолетовата боја.
3.2 Апоен од 50 денари
Носечки мотив на предната страна на парата од 50
денари е гравура на дел од иконостасот на манастирот
„Св. Пантелејмон“ и гравура на рановизантиска монета.
Во првата четвртина во левиот горен дел на парата
е нанесен двоен пасер – ликот на Архангел Гаврил во
комбинација од бои коишто при препокривање, формираат целина кога ќе се погледнат под светлина.
Во десниот агол на првата четвртина стои бројот
„50“ во висина од 18 мм. Во сенката на бројот се вградени шари коишто содржат букви „НБРМ“ и бројки
„50“ што се повторуваат.
Во средниот горен дел на втората четвртина од парата стои гијош (guilloche) декоративен елемент изработен со прецизно комбинирање линии коишто се повторуваат со фини детали, нанесен на сите четири страни на парата.
Во десниот горен агол на втората четвртина стои
текстот „Педесет денари“ во висина од 5 мм.
Помеѓу првата и третата четвртина на парата е отпечатена ознаката на распознавање наменета за лицата
со оштетен вид во форма на два легнати триаголника.
Помеѓу првата и третата четвртина на парата графички е прикажан триаголен бронзен приврзок (7-6 век
пред н.е.).
Помеѓу првата и третата четвртина на парата е прикажан транспарентен прозорец со фин стилизиран цртеж од носечкиот мотив на парата. Цртежот во долниот
дел од прозорецот е инспириран од мотивите околу
фреската на Архангел Гаврил во црквата „Св. Ѓорѓи“
во Курбиново. Вградена обоена слика се влева во прозорецот со кругови коишто зрачат околу монетата.
Помеѓу втората и четвртата четвртина на крајот од
печатениот дел на парата вертикално со ситни букви
напишан e текстот „Детаљ од иконостас, Црква Св.
Пантелејмон, XII век - Скопје. Бакарен фолис, Јустин
II, VI век“.
Во левиот дел на третата четвртина се претставени
две преплетени крилести змии, детаљ од двокрилната
врата во плитка резба, (16 век). Под претставата на
змиите, со ситни букви е напишан текст кој го означува
местото и датумот на издавање на парата, а под тој
текст, факсимил на потписот на гувернерот и текстот
„Гувернер“.
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Во долниот дел помеѓу третата и четвртата четвртина на парата е напишан микротекстот „Народна банка
на Република Македонија“. Под него стои текстот „Народна банка на Република Македонија“ во висина од 3
мм.
Во десниот долен агол на последната четвртина
стои бројот „50“ во висина од 5 мм.
Носечкиот мотив на задната страна на парата од 50
денари е гравурата на Архангел Гаврил, детаљ од олтарната фреска Богородица со Исус Христос на престол, црква Св. Ѓорѓи (1191 г.) с. Курбиново, Ресен.
Во горниот и долниот дел на парата е нанесен микротекстот „НБРМ“ и „50“, кој се повторува на различна
позадина изразен во комбинација негатив и позитив со
колорит што е усогласен со боите на парата.
Во првата четвртина во горниот лев агол стои бројот „50“, во висина од 5 мм.
Помеѓу првата и втората четвртина стои текстот
„Народна банка на Република Македонија“ во висина
од 3 мм. Серискиот број на парата, кој содржи 2 букви
и 6 бројки, е отпечатен на средишниот дел од првата и
третата четвртина на парата во вертикална положба, а
во четвртата четвртина на парата во хоризонтална положба.
Во средината на горниот дел на втората четвртина е
напишан текстот „Архангел Гаврил - Св. Ѓорѓи, XII век
- с. Курбиново.
Во десниот горен дел на втората четвртина е нанесен двоен пасер – стилизиран цртеж на ликот на Архангел Гаврил.
Во средниот лев дел и средниот десен дел на парата
е нанесен стилизиран цртеж на драперија од одеждата
на Архангелот, кој кога ќе се превитка парата, формира
целосна слика.
Во долниот лев агол на третата четвртина стои текст „Педесет денари“ во висина од 5 мм.
Во левиот агол на четвртата четвртина стои бројот
„50“ во висина од 18 мм. Во сенката на бројките се
вградени шари коишто ги содржат буквите „НБРМ“ и
бројот „50“ што се повторуваат.
Книжните пари се печатени во девет бои, а на предната страна доминира сината боја, со сиви нијанси на
гравурата коишто се прелеваат.
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
О бр.02-15/XIV-4/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 16 - Бр. 218

20 декември 2016

4800.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ
НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) наплатува надоместок за услугите што ги врши во своето работење според тарифата од оваа одлука (во понатамошниот
текст: тарифа).
2. Народната банка го наплатува надоместокот за услуги од точка 1 на оваа одлука по одделни видови на
услуга според оваа тарифа:

20 декември 2016

Бр. 218 - Стр. 17
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Бр. 218 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 218

20 декември 2016

3. Покрај надоместокот на услуги којшто е предвиден со оваа тарифа, Народната банка ги наплатува сите
фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.
4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13, 121/13, 116/14, 49/15 и 112/15) освен глава I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ која
ќе се применува до 31 март 2017 година.
5. Надоместоците утврдени во главата I-Б ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ЗА ДРЖАВАТА И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ од оваа одлука ќе се применуваат од 1 април 2017 година.
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
О бр.02-15/XIV-8/2016
15 декември 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

20 декември 2016

Бр. 218 - Стр. 33

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4801.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-90
од 28.11.2016 година на седницата одржана на ден
6.12.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Јосиф Костандиновски од Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Јосиф
Костандиновски се дава за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Јосиф
Костандиновски престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број УП1 08-90
14 декември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување од Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4802.
Врз основа на член 215 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Во Правилникот за одржување на катастарот на
недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15,
184/15, 229/15 и 195/16), во членот 5 по ставот (3) се
додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Кога кон пријавата доставена во електронска
форма не се приложени некои од прилозите од ставот
(1) на овој член или се направени технички грешки при
нивното приложување, како и кога се утврдени некои
технички грешки содржани во исправите за правниот
основ или грешки во описните податоци содржани во

геодетскиот елаборат, службеното лице по електронски
пат го известува подносителот на пријавата дека е потребно во рок од 24 часа од денот и часот на генерираното известување да ја дополни пријавата со потребните прилози или да ги отстрани утврдените грешки.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0101-22736/2
29 ноември 2016 година
Скопје

Управен одбор
Преседател,
Анета Јорданова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4803.
Врз основа на член 190-а став (5) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
(1) Прекршочниот платен налог за правно лице е
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој
е составен дел од овој правилник.
Член 3
(1) Прекршочниот платен налог за одговорно лице
во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој
е составен дел од овој правилник.
Член 4
(1) Прекршочниот платен налог за физичко лице е
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
(2) Формата и содржината на прекршочниот платен
налог од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој
е составен дел од овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-1823/1
14 декември 2016 година
Скопје

Директор
Агенција за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4804.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/2011, 78/2013,
33/2015 и 207/16), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Петровец, за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност Трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со гориво за млазни мотори
ГМ-1 (ЈЕТ А-1), на седницата одржана на 13.12.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ГОРИВО ЗА МЛАЗНИ
МОТОРИ ГМ-1 (ЈЕТ А-1)
1. На Друштво за трговија и услуги ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец, му се издава лиценца
за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт- трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1).
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт- трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1)“, кој што е составен дел на оваа
Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1).
3. Датум на издавање на лиценцата:
13 декември 2016 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
13 декември 2026 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 55.03.1/16
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 6922996
8. Единствен даночен број – 4069014501180
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт трговија на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1
(ЈЕТ А-1).
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на гориво за
млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1), заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ГОРИВО ЗА
МЛАЗНИ МОТОРИ ГМ-1 (ЈЕТ А-1)

10. Деловни простори и простории во кои ќе се
врши енергетската дејност со карактеристики на
објектите, постројките, опремата и инсталациите
1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат
2 надземни резервоари меѓусебно поврзани, секој со
волумен од по 50м3, преку кои ќе се врши дотур на гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1) во кругот на
Аеродромот Александар Велики, на локација ИЛ 848
за КО Мралино за КП 1/11.
2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија
на големо со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1),
во секое време треба да ги исполнуваат пропишаните
минимално-техничките услови за вршење на дејноста.
3. Носителот на лиценцата е должен во секое време
да поседува или да има обезбедено право на користење
на склад во кој се складира гориво за млазни мотори
ГМ-1 (ЈЕТ А-1), со капацитет определен со прописите
со кои се уредува трговијата на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1), најдоцна во рок
од 30 дена по настаната промена.

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец, со седиште Аеродром Александар Велики бр.222, Петровец, Република Македонија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Дејноста трговија на големо со гориво за млазни
мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1), носителот на лиценцата може
да ја врши на територијата на Република Македонија и
во странство.

Уп1 Бр. 11-67/16
13 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
ПРИЛОГ 1

Стр. 38 - Бр. 218

12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А-1);
- обезбеди гориво за млазни мотори ГМ-1 (ЈЕТ А1), со кој врши трговија на големо да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности и
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки,
забрана за меѓу- субвенционирање
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).
2. Годишниот извештај треба да содржи податоци
за:
1. набавка и продажба на гориво за млазни мотори
ГМ-1 (ЈЕТ А-1), во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа
лиценца;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен
од:
- биланс на состојба и биланс на успех;
- извештај за промените во главнината;
- извештај за паричните текови;
- применетите сметководствени политики;
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди
и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
3. превземени мерки во текот на извештајна година,
за:
- заштита на опремата и објектите од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
- заштита при работа;

20 декември 2016

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;
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;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
8. бизнис план за тековната година.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на гориво за млазни мотори
ГМ-1 (ЈЕТ А-1), презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца;
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари:
- Носителот на лиценцата е должен да ја известува
Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;
- Носителот на лиценцата е должен по барање на
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и
други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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4805.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија
УП1 бр.12-69/16 од 12.12.2016 година на Друштво за
производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6
ДОО Охрид, на седницата одржана на ден 15.12.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштво за производство на електрична енергија ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште
на Ул. 7-ми Ноември бр.187 Охрид, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од
мала хидроелектрана МХЕЦ „Беличка“ со реф.бр.52
издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија УП1 бр.12-69/16 од 14.11.2016 година,
(„Службен весник на РМ“ бр.205/16) влегува во сила.
2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Уп1 Бр. 12-69/16
15 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија
ВОДАВАТ 6 ДОО Охрид, со седиште на Ул. 7-ми Ноември бр.187 Охрид.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 281.01.1/16

4. Датум на издавање на лиценцата
15.12.2016 година
5. Датум на важење на лиценцата
15.12.2039 година
6. Број на деловниот субјект – 6975275
7. Единствен даночен број – 4020014526299
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Беличка “
со реф. бр. 52 во општина Кичево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
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- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со
Одлука за одобрување на користење на повластена
тарифа за откупување на целокупната произведена
електричната енергија во мала хидроелектрана, да го
почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје,
односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
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14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
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- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни
органи, со приложени фотокопии на записниците,
извештаите и решенијата од извршените надзори и
контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- 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;
- 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.
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19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БЕЛИЧКА, реф. бр. 52
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Беличка со реф. бр.52;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 791 kW,
- Номинален проток: 1,01m3/s,
- Номинален нето пад: 88,34 m,
- Номинална брзина: 428,7 RPM
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 900 kVA,
- Моќнoст активна: 765 kW,
- Номинален напон: 0,4 kV,
- Номинална брзина: 428,7 RPM
- Номинален фактор на моќност: 0,85
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 1000 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4806.
Врз основа на член 11 став (4) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.55/07, 86/08;
139/09 и 135/11) на ден 16.12.2016 година, го донесувам следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1. На именуваните нотари:
- Никола Спасовски – нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје
- Симон Зафировски – нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје
- Ермира Мехмети – нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје,
- Андријана Ѓорѓеска – нотар за подрачјето на Основните судови на градот Скопје,

- Сашка Јанчевска Дамјановска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Битола
- Николина Јакимоска - нотар за подрачјето на Основниот суд во Битола,
- Александра Петровска Ангеловска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Битола,
- Даниел Живачки- нотар за подрачјето на Основниот суд во Куманово,
- Анита Цветановска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Куманово,
- Пане Нацев – нотар за подрачјето на Основниот
суд во Кавадарци,
- Митко Милков – нотар за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци
- Валентина Велкова – нотар за подрачјето на Основниот суд во Струмица,
- Јован Пешовски – нотар за подрачјето на Основниот суд во Струмица,
- Славчо Алексов – нотар за подрачјето на Основниот суд во Виница,
- Емилија Георгиевска Аџиска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Берово,
- Наташа Велеска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Прилеп,
- Анита Кипаризовска Крстевска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Струга,
- Анида Цецева -нотар за подрачјето на Основниот
суд во Велес,
- Гоце Ѓуракоски – нотар за подрачјето на Основниот суд во Велес,
- Антонио Јанчев- нотар за подрачјето на Основниот суд во Гевгелија
- Драгица Златевска- нотар за подрачјето на Основниот суд во Гостивар,
- Елена Ристовска – нотар за подрачјето на Основниот суд во Штип,
- Марија Барзова – нотар за подрачјето на Основниот суд во Штип,
- Владимир Иванов - нотар за подрачјето на Основниот суд во Кочани
- Лирим Абдили- нотар за подрачјето на Основниот
суд во Тетово
како ДЕН ЗА ПОЧЕТОК ЗА РАБОТА се определува 26 декември 2016 година.
На именуваниот нотар:
- Антонијо Милошоски - нотар за подрачјето на основните судови на градот Скопје,
како ДЕН ЗА ПОЧЕТОК ЗА РАБОТА се определува 21 декември 2016 година.
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото
донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 03-2328/3
16 декември 2016 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
в.д. Претседател,
Васил Кузманоски, с.р.
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