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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3374.
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15), Владата на Република Македонијa, на седницата одржана на 26.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12886/1 ОД 28.1.2011 ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА 157
КАДИНА РЕКА
Член 1
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на
Договорот за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи со бр. 12-886/1 од 28.1.2011
година со Анексот на Договорот за концесија за вода за
изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12517/3 од 20.1.2014 година, за локацијата бр. 157 Кадина река, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ја изградил малата хидроелектрична централа
почитувајќи го рокот утврден во член 15 став (1) од
Договорот за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-5277/1
26 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
________

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-5986/1
6 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3376.
Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 103 став 1 точка 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15),
Советот на Народната банка на Република Македонија
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ
1. Во прилогот 1 на Одлуката за Сметковниот (Контниот) план за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 81/11, 152/11 и 110/13), по сметката
3111 се додаваат сметките:
„3112 Тековни сметки во странска валута кај НБРМ
3113 Преодна сметка во странска валута кај
НБРМ“.
2. По сметката 31170 се додава сметката:
„31171 Ограничени тековни сметки во странска валута кај НБРМ“.
3. По сметката 705103 се додава сметката:
„705104 Тековни сметки на домашните банки во
странска валута во МИПС ЕУР системот “.

3375.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и
196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.7.2016 година, донесе

4. По сметката 9902 се додаваат сметките:
„99020 Хартии од вредност
99021 Парични средства, други платежни инструменти и депозити
99022 Други финансиски средства
99023 Нефинансиски средства“.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И ДОГРАДБА НА МАЛА
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА „ГЛАЖЊА“

5. По сметката 9912 се додаваат сметките:
„99120 Хартии од вредност
99121 Парични средства, други платежни инструменти и депозити
99122 Други финансиски средства
99123 Нефинансиски средства“.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за реконструкција, санација и доградба на мала хидроелектрична централа
„Глажња“ бр.42-2988/1 од 21 јуни 2016 година („Службен весник на Република Македонија бр. 121/16).

6. По сметката 9952 се додаваат сметките:
„99520 Хартии од вредност
99521 Парични средства, други платежни инструменти и депозити
99522 Други финансиски средства
99523 Нефинансиски средства“.
7. По сметката 9962 се додаваат сметките:
„99620 Хартии од вредност
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99621 Парични средства, други платежни инструменти и депозити
99622 Други финансиски средства
99623 Нефинансиски средства“.
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-2/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3377.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со
член 17 став 4 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 132/12, 43/14, 153/15 и 6/16),
член 5 став 1 точка 2, 3 и 4 и член 13 од Законот за
платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10,
35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 и 199/15) и
член 4 став 3 од Законот за девизното работење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15,
153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКИ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови
за отворање и затворање сметки на правни лица во Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).
2. Народната банка ги отвора сметките од точка 1
на оваа одлука врз основа на писмено барање за отворање сметка и договор склучен со Народната банка.
3. Пред да отвори сметка, Народната банка задолжително го утврдува идентитетот на правното лице, неговиот законски застапник и лицата овластени од него
за работа со сметката, врз основа на документацијата
пропишана со оваа одлука.
4. Народната банка го идентификува домашното
правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:
- решение за упис или тековна состојба од трговскиот регистар, регистарот на други правни лица, односно во регистарот на надлежниот орган на Република Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан
со закон, во хартиена форма или електронски, потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон;
- акт од надлежен орган за основање, ако учесникот
не е запишан во регистар;
- извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон;
- пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со потпис од овластените лица со
кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет.
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5. Народната банка го идентификува странското
правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:
- извод од трговскиот регистар или друг регистар
каде што се води евиденцијата за правните лица во
земјата во која е регистриран субјектот, во хартиена
форма не постар од шест месеци или електронски, потпишан со квалификуван сертификат согласно со закон,
од кој може да се утврди: датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста којашто
ја врши;
- пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со потпис од овластените лица со
кои ќе се заверуваат инструментите на платниот промет.
6. При отворање сметка на правно лице Народната
банка може да побара и друга дополнителна документација.
7. Документацијата потребна за отворање сметка на
правно лице се доставува во оригинал или фотокопија
заверена од нотар или електронски потпишана со квалификуван сертификат согласно со закон.
Народната банка задолжително задржува фотокопија од презентираната документација или ја чува во
електронска форма.
8. При отворање сметка на правно лице Народната
банка склучува договор со правното лице. Со договорот задолжително се регулираат најмалку следниве работи:
- начин на отворање и затворање на сметката;
- начин на прием и извршување на налозите за плаќање;
- известување за остварените приливи и одливи на
сметката;
- сите трошоци или провизии поврзани со работењето со сметката коишто правното лице има обврска
да ѝ ги плаќа на Народната банка.
Договорот го потпишуваат лицата овластени за застапување на договорните страни, односно лицата кои
тие ќе ги овластат.
9. Народната банка ја затвора сметката на правното
лице врз основа на негово писмено барање доколку се
исполнeти пропишаните услови.
10. Народната банка ја затворa сметката на домашното правно лице и без негово писмено барање доколку домашното правно лице:
- е неактивен субјект чиешто бришење согласно со
закон е објавено на веб-страницата на Централниот регистар на Република Македонија;
- престане да постои како правен субјект врз основа
на закон, судска одлука или по налог на надлежен орган.
11. Народната банка ги пренесува средствата од
затворените сметки на сметката на правниот следбеник
или на сметката на правното лице одредено со закон
или друг пропис.
Ако со закон или друг пропис не е одреден правниот следбеник или друго правно лице на чија сметка
треба да се пренесат средствата, Народната банка ги
пренесува средствата од затворените сметки на сметката отворена кај Народната банка наменета за средства
коишто не се користат. Народната банка треба за тоа да
го извести правното лице кое претходно било овластено да располага со средствата од затворената сметка во
рок од 3 (три) работни дена сметано од денот на затворањето на сметката.
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Средствата на сметката отворена кај Народната
банка, пренесени согласно со став 2 од оваа точка, се
распределуваат согласно со Законот за трговските
друштва.
12. Сметката на домашното правно лице не може да
се затвори доколку на таа сметка се евидентирани неизвршени налози и основи за наплата, а тие не му се
пренесени на правниот следбеник и ако не се изврши
бришење на задолжницата од Регистарот на задолжници, со исклучок на точка 10 од оваа одлука.
13. Со влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за општите услови за отворање сметки во Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/14).
14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-3/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3378.
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) и член 24 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И ВОДЕЊЕ СМЕТКИ
НА НЕРЕЗИДЕНТИ
1. Во Одлуката за начинот и условите за отворање и
водење сметки на нерезиденти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 3, потточка 3.2, став 1, алинеjа 1, зборовите: „лицето доаѓа
од држава членка на Европската Унија или од држава“
се заменуваат со зборовите: „лицето е државјанин на
земја членка на Европската Унија, земја потписничка
на Шенгенскиот договор или земја“.
2. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-4/2016
28 јули 2016 година
Скопје

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

3379.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Света Тереза од Калкута“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Света Тереза од Калкута“, изработени од
сребро Ag925, со тежина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во кружна форма со димензија 38,61 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во централниот дел на монетата е
претставен грбот на Република Македонија и натписот
„2016“. Околу монетата, по должината на периметарот,
се прикажани натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.
- на реверсот, во централниот дел на монетата е
прикажан портрет на Мајка Тереза. На левата страна,
во заднината, се прикажани украси во форма на крстови и срца. Во долниот дел од левата страна е претставен цвет од повитот „Мајка Тереза“ („Matka Teresa“),
одгледуван од страна на г. Стефан Франчак, полски језуитски монах. На десната страна се прикажани датумите „1910 ‒ 1997“ (годините на раѓање и на умирање
на Мајка Тереза) и „2016“ (годината на нејзината канонизација). Исто така, прикажано е латинското име
„Sancta Teresia de Calcutta“ (света Тереза од Калкута),
како и името на Мајка Тереза, на македонски и на албански јазик.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-6/2016
28 јули 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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3380.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име „Света Тереза од Калкута“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање
кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VIII6/2016 од 28 јули 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за
колекционерски цели О бр.02-15/VIII-7/2016 од 28 јули
2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-7/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3381.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета Богородица“, со име „Владимирска“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 500 (петстотини) парчиња ковани пари за колекционерски цели
„Владимирска“, изработени од сребро Ag925 и позлата
Au999,9, со тежина на среброто од 500 г, тежина на
златото од 0,003 г, чистота на среброто од 462,50 г и во
форма на правоаголник со димензии 90,00 х 135,00 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
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- на аверсот, во централниот дел е претставен приказ од Благовештението, врз основа на фреска од македонската црква којашто се наоѓа во селото Старo Нагоричане (од 1313 до 1318 г.). Во горниот дел е прикажано името на издавачот на монетата - Република Македонија (на македонски јазик) и грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање
на монетата – „2016“. Во долниот дел од аверсот е прикажана номиналната вредност – „1000 денари“ и ознаката „Ag925“, како и тежината на монетата – „500 г“.
- на реверсот, во централниот дел е прикажан портрет на Пресвета Богородица Владимирска, врз основа
на делата на Строгановската школа за иконопис (Русија, крај на XVI век). Украсите околу централната
слика, огледалната основа, ѕвездите на облеката и ореолите на Богородица и на детето Исус се позлатени. На
долниот дел од монетата е претставен натписот „Владимирска“ на македонски јазик.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-8/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3382.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Икони на Пресвета
Богородица“, со име „Владимирска“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-8/2016 од 28 јули 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 141/16).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за
колекционерски цели О бр.02-15/VIII-9/2016 од 28 јули
2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-9/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3383.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Година на петелот – петел со ангел“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Година на петелот – петел со ангел“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од
28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во кружна
форма со димензија 38,61 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во центарот на кованата пара се претставени грбот на Република Македонија и натписот
„2017“. Околу монетата, по должината на периметарот,
се прикажани натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.
- на реверсот, во центарот на кованата пара е прикажана слика на ангел во боја кој седи во запрежна кола
влечена од петел. Ангелот е опкружен со цвеќе. Под и
над централниот дел на сликата е прикажан цветен орнамент. По должината на периметарот се наоѓа натпис
„Среќна Година на петелот“ на англиски јазик.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
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6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-10/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3384.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име„Година на петелот – петел со ангел“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.0215/VIII-10/2016 од 28 јули 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за
колекционерски цели О бр.02-15/VIII-11/2016 од 28 јули 2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-11/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3385.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 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), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели со име „Година на петелот – ветроказ со
петел“.

Стр. 8 - Бр. 141

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „Година на петелот – ветроказ со петел“,
изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од
28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г и во кружна
форма со димензија 38,61 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во центарот на кованата пара се претставени грбот на Република Македонија и натписот
„2017“. Околу монетата, по должината на периметарот,
се прикажани натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.
- на реверсот, во центарот на кованата пара е претставена слика на петел во боја, во облик на ветроказ, со
сонце во заднината. Под петелот е прикажана годината
на петелот – „2017“. По должината на периметарот се
наоѓа натпис „Среќна Година на петелот“ на англиски
јазик.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-12/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3386.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели со име „Година на петелот – ветроказ со петел“, со белезите утврдени во Одлуката за
издавање кована пара за колекционерски цели О бр.0215/VIII-12/2016 од 28 јули 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16).
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2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за
колекционерски цели О бр.02-15/VIII-13/2016 од 28 јули 2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-13/2016
на Народна банка на
28 јули 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3387.
Врз основа на член 47 став 1 точкa 3 и 18, а согласно со член 7 став 1 точка 4, член 24 и 41 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
ПОЛИТИКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ИНВЕСТИРАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ
РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Во Политиката за управување и инвестирање на
девизните резерви на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/15) во
точка 4 ставот 4, алинеја 3 се менува и гласи:
„Инвестициско портфолио, коешто може да има инвестициски период над една година и со кое се управува заради зголемување на повратот на девизните резерви, како и за покривање на непредвидените обврски
на подолг рок заради одржување на макроекономската
и финансиската стабилност на земјата. Ова портфолио
се инвестира во финансиски инструменти со повисок
ризик заради остварување повисок поврат од инвестициите, меѓутоа согласно со толеранцијата на ризик утврдена со оваа политика. Во рамки на инвестициското
портфолио, одреден дел од хартиите од вредност можат да се класифицираат како хартии од вредност чувани до достасување, најмногу до 750 милиони евра во
противвредност, со максимална рочност до 10 години.“
2. Во точка 14 ставот 1, зборовите „односно позитивен поврат во текот на инвестициски период од две години“ се бришат.
3. Оваа политика влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

П. бр. 02-15/VIII-1/2016
28 јули 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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Бр. 141 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 141
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Бр. 141 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 141

У.бр. 23917
28 јули 2016 година
Скопје

29 јули 2016

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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Бр. 141 - Стр. 101

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
3389.
Врз основа на член 75 став 3 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15,
228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГАРАНЦИЈАТА ЗА УВЕЗЕН ЛЕК
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на гаранцијата дека секоја серија на увезен лек е
во согласност со условите од одобрението за ставање на лек во промет или од одобрението за увоз на лек.
Член 2
Гаранцијата дека секоја серија на увезен лек е во согласност со условите од одобрението за ставање на лек
во промет или од одобрението за увоз на лек (во натамошниот текст: гаранција) се поднесува на образец, на
хартија во бела боја во формат А-4.Гаранцијата од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: ДО
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА, Ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, кат 1, 1000
Скопје; архивски број и датум; ГАРАНЦИЈА ЗА УВЕЗЕН ЛЕК; Име на лек; АТЦ код; Меѓународно незаштитено име (International nonpropriatery name – INN); Фармацевтска дозирана форма, јачина и големина на пакување; Број на серија; Рок на употреба; Количина на увезениот лек; Проверка на бар код/дата матрикс; Визуелна проверка; Заклучок; Назив на увозникот; Вработено стручно лице; М.П.; Директор на увозникот.
Формата и содржината на гаранцијата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-6972/3
22 јули 2016 година
Скопје

Директор,
м-р фарм.спец. Марија Дарковска-Серафимовска,с.р.

Стр. 102 - Бр. 141
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Бр. 141 - Стр. 103

Стр. 104 - Бр. 141

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3390.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со
член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ
НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД
ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД
МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ
ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда,
говедско месо и месо од диви преживари, производи
и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како
и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/16), во
членот 1 во ставот (2) во алинејата 1 сврзникот “и“
се брише.
По алинејата 1 се додава една нова алинеја 2 која
гласи:
“- Бранчево, и“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02 – 3676/4
Директор на Агенцијата
26 јули 2016 година
за храна и ветеринарство,
Скопје
м-р Зоран Поповски, с.р.
_________
3391.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со
член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДСКО
МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО
ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД
МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД
ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и
преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и
нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).
Забраната од став 1 на овој член се однесува на
пратки кои потекнуваат од општините Плав и Гусиње
во Република Црна Гора.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02 – 4117/1
22 јули 2016 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3392.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14,151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16 и 53/16) и член 26 од Правилникот за цени
на топлинска енергија и системски услуги („Службен
весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска
енергија и тарифни ставови за 2016 година, број 023428/1 од 12.5.2016 година, на АД ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА
Скопје, на седницата одржана на 29 јули 2016 година,
донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ
СТАВОВИ ЗА 2016 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ
1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2016 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на
дистрибутивната мрежа се определува да изнесува
140.847.316 денари за испорачани 41.272.320 kWh топлинска енергија.
2. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на тарифните
потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од
1.8.2016 година:

3393.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 19
Правилникот за начинот и условите за определување
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија” бр.21/11, 168/11 и
135/12), како и врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите
приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост
на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на РМ“
бр.27/12 и 113/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за
вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија
Електрани на Македонија, во државна сопственост,
Скопје, подружница Енергетика (во натамошниот
текст: АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика)
бр.02-3430/1 од 12.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-22/16 од 12.5.2016 година, на седницата одржана на 29.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2016 ГОДИНА

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“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-21/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика,
за 2016 година, се одобрува регулираниот максимален
приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска
дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува 79.868.442 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција
на електрична енергија за 2016 година се утврдува да
изнесува 0,3331 ден/kWh за планирана испорака на
239.739.200 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем.
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со
точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за пресметковни
елементи за пренос на електрична енергија за 2016 година утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за
пресметковни елементи за вршење на регулираната
енергетска дејност пренос на електрична енергија на
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО за 2016 година, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз
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основа на кои АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:

врдување на регулиран максимален приход, просечна
цена како и цени за пресметковни елементи за вршење
на регулирана енергетска дејност снабдување во краен
случај со електрична енергија за 2016 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, подружница Енергетика (во натамошниот
текст: АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика)
бр.02-3429/1 од 12.5.2016 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија под УП1 бр.08-23/16 од 12.5.2016 година,
на седницата одржана на 29.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА, КАКО И ЦЕНИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ,
ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2016 ГОДИНА

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-22/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
________

3394.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 15 од
Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на Република
Македонија” бр.97/12), како и врз основа на како и врз
основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје („Службен весник на Република Македонија”
бр.113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за ут-

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика,
за 2016 година, се одобрува регулираниот максимален
приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска
дејност снабдување во краен случај со електрична
енергија да изнесува 20.679.998 денари, за испорачани
3.741.186 kWh електрична енергија.
2. Просечната продажна цена на електрична енерги
ја по која АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика,
ги снабдува потрошувачите за 2016 година од:
- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV
и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 4,7854
денари за kWh електрична енергија, и
- категоријата на потрошувачи приклучени на 0,4
kV напонско ниво се утврдува да изнесува 5,7546 денари за kWh електрична енергија.
3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа
на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија, се утврдуваат да изнесуваат:
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4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-23/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
________

3395.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија УП1 бр.12-28/16 од 19.5.2016 година на Друштво за трговија со електрична енергија СЕЕ ПАУЕР
ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
28.7.2016 година донесе
О Д ЛУ К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија со електрична енергија
СЕЕ ПАУЕР ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на
адреса Аминта Трети бр.33А-1/17 Скопје, сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со
електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“, кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-28/16
28 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

Л И ЦЕ Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија СЕЕ
ПАУЕР ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Аминта Трети бр.33А-1/17 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
28.7.2016 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
28.7.2026 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 275.10.1/16
6. Број на деловниот субјект - 6953840
7. Единствен даночен број - 4044014509498
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во
пазарните правила.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги
во согласност со пазарните прави-ла, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските на
носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
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- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична
енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
12. 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;
- 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.
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13. 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 доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно
правилникот.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. 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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3396.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. бр.16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,192/15,
215/15, 6/16, 53/16), член 26 од Правилникот за цени на
топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), Постапувајќи по барањето бр.01-122/1 од 30.05.2016 година, на
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода
СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје на седницата одржана на
29 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН
ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2016
ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла
вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за
2016 година, да изнесува 34.872.001 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 8.458000
kWh на ниво на производител и испорачана количина
на топлинска енергија од 7.515.407 kWh, на ниво на
мерно место.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови
за период од 1 август 2016 година се утврдуваат да изнесуваат:

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“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-33/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
________

3397.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 4 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 и 53/16) и член 26 од Правилникот за цени
на топлинска енергија и системски услуги („Службен
весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 126/16), постапувајќи по Барање за одобрување на Регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-1700 од 31.5.2016 година, на седницата одржана на 29 јули 2016 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2016 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален
приход од 1.429.865.815 денари за 2016 година за испорачана количина на топлинска енергија од 443.052.991
kWh,
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.271.508.461
денари, за набавени 443.052.991 kWh на излез од дистрибутивната мрежа.
3. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 158.357.354 денари за испорачани количини на
топлинска енергија од 443.052.991 kWh, на ниво на
мерно место.
4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник
на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-34/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
________

3398.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 4 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 и 53/16) и член 26 од Правилникот за цени
на топлинска енергија и системски услуги („Службен
весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2016 година бр.08-35/16 од
31.05.2016 година, на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на седницата
одржана на 29 јули 2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕJ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА
СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2016 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На друштвото за производство на топлинска
енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се утврдува регулираниот
максимален приход за вршење на регулираната дејност
производство на топлинска енергија за 2016 година да
изнесува 930.577.921 денари за произведена количина
на топлинска енергија од 444.382.308 kWh.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија
(„Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16),
се утврдуваат месечниот надоместок за системски услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран
производител за 2016 година:

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“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-35/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
________

3399.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 4 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 и 53/16) и член 26 од Правилникот за цени
на топлинска енергија и системски услуги („Службен
весник на РМ“ бр.28/13, 32/15 и 126/15 и 112/16), постапувајќи по Барањето за определување на максимален приход и цена за 2016 година на ДИСТРИБУЦИЈА
НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
бр.03-1803 од 31.5.2016 година, на седницата одржана
на 29 јули 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2016 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска
енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност

дистрибуција на топлинска енергија за 2016 година во
износ од 1.271.508.461 денари, за испорачана количина
на топлинска енергија од 443.052.991 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот
производител на топлинска енергија изнесува
930.577.921 денари, за набавени 444.382.308 kWh на
влез во дистрибутивната мрежа.
3. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија изнесува 97.336.598 денари за набавени 59.087.000 kWh.
4. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 227.955.465 денари за дистрибуирана количина
на топлинска енергија од 443.052.991 kWh до крајните
потрошувачи.
5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на РМ“ бр. 99/13, 113/14, 127/15 и 139/16)
се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за 2016 година на ниво на
дистрибутер:

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.
УП1 Бр.08-36/16
29 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3400.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни
2016 година, во однос на месец мај 2016 година, е на
исто ниво.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2016 година,
во однос на месец мај 2016 година, работодавачите од
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Министер,
Диме Спасов, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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