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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4022. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 35 и член 36  од Законот за Народната банка на 

Република Македонија, („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 101 став 2 

од Законот за банките („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот 

на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ КА-

МАТНИ СТАПКИ НА ДАДЕНИ КРЕДИТИ И НА 

ПРИМЕНИ ДЕПОЗИТИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот, формата 

и роковите за известување  за пондерираните каматни 

стапки на дадените кредити и на примените депозити 

од страна на банките и штедилниците до Народната 

банка на Република Македонија (во понатамошниот 

текст: Народната банка). 

2. Банките и штедилниците доставуваат до Народ-

ната банка податоци за пондерираните каматни стапки 

на дадените кредити и на примените депозити, за пот-

ребите на статистиката на каматните стапки. 

3. Податоците за пондерираните каматни стапки од 

точка 2 од оваа одлука се доставуваат до Народната 

банка по електронски пат, месечно, најдоцна во рок од 

18 (осумнаесет) дена по истекот на месецот за кој се 

известува. 

4.  Банките и штедилниците се одговорни за точ-

носта на податоците коишто треба да бидат идентични 

со финансиско-сметководствената евиденција. Банките 

и штедилниците се должни, на барање на Народната 

банка, да ја докажат правилноста и вистинитоста на из-

вестувањето.  

5. Гувернерот на Народната банка донесува упат-

ство со кое се пропишуваат начинот, формата и обрас-

ците за известување за податоците согласно со точка 3 

од оваа одлука. 

6. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за доставување податоци 

за каматните стапки на банките на примените депозити 

и на дадените кредити („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 126/11).  

7. Известувањето за извештајните периоди март, 

април и мај 2014, ќе се врши истовремено согласно со 

Одлуката за доставување податоци за каматните стап-

ки на банките на примените депозити и на дадените 

кредити („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 126/11) и согласно со оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“, а ќе се применува од 1 март 2014 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIII-1/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

4023. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 

член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10 и 123/12), Советот на Народната 

банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 153/12 и 

98/13) во главата VI.во насловот зборовите: „ Надомест 

на задолжителната резерва“, се бришат. 

2. Точката 15, се менува и гласи: 

„Народната банка не плаќа надомест на задолжи-

телната резерва.“ 

3. Точката 16, се брише. 

4. Точката 17, се менува и гласи: 

„ Доколку Народната банка утврди дека задолжи-

телната резерва на банката или штедилницата за одре-

ден период на исполнување е пониска од задолжител-

ната резерва пресметана согласно со точките 4, 7, 8 и 

10 од оваа одлука, заради погрешни податоци за осно-

вата за задолжителна резерва, банката односно штедил-

ницата е должна да издвои фиксен износ во висина на 

оваа разлика, на посебна сметка на Народната банка во 

времетраење за конкретниот период на исполнување.“ 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

     

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIII-2/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4024. 

Врз основа на член  47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 19 став 1 точка 1 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

  

1. Со оваа одлука Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната 

банка) ги утврдува условите и начинот за издавање, тр-

гување и исплата на благајничките записи на Народна-

та банка, во денари (во понатамошниот текст: благај-

нички записи). 

2. Издавањето благајнички записи опфаќа првична 

продажба на благајнички записи од страна на Народна-

та банка преку спроведување на аукции на благајнички 

записи.  
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Право на учество на аукциите на благајнички запи-

си имаат сите банки и филијали на странски банки, ко-

ишто имаат дозвола за основање и работење, односно 

дозвола за отворање и работа издадена од гувернерот 

на Народната банка (во понатамошниот текст: бан-

ките).  

 

II. АУКЦИИ 

 

3. Во согласност со целите и насоките на монетар-

ната политика, а во зависност од тековните движења на 

финансиските пазари, гувернерот го утврдува типот на 

тендер за спроведување аукција на благајнички записи: 

тендер со износи или тендер со каматни стапки. 

4. При тендер со износи, се утврдува каматната 

стапка и може да се ограничи износот на аукцијата или 

да се утврди неограничен износ на благајнички записи. 

Банките аукцираат само со износи (номинален из-

нос на благајнички записи). 

5. При тендер со каматни стапки, се утврдува изно-

сот на благајнички записи и може да се утврди макси-

мална каматна стапка (минимална цена). 

Банките аукцираат со износи (номинален износ на 

благајнички записи) и со цена (каматна стапка), наве-

дена со точност од четири децимали.  

Цената на 100 единици номинална вредност на бла-

гајничките записи се пресметува по формулата: 

 

 

C  

 

 

 

каде што, 

C = цена на 100 единици номинална вредност на 

благајничките записи; 

KS = годишна каматна стапка (во%); 

D = број на денови на достасување. 

Банката може да достави повеќе понуди за учество 

на аукцијата, со различна цена (каматна стапка). 

6. Народната банка спроведува редовни аукции сог-

ласно со утврден Календар, којшто се објавува најмал-

ку еден месец пред почетокот на тековната година на 

интернет-страницата на Народната банка. 

По исклучок, од став 1 на овој член, Народната бан-

ка може да спроведе вонредна аукција. Народната бан-

ка ги известува учесниците за времето на одржување 

на вонредната аукција по телефонски пат. 

 

 Проспект 

 

7. Народната банка, преку Електронскиот систем на 

Народната банка за пазарни операции (во понатамош-

ниот текст: Електронскиот систем), доставува проспект 

до сите банки, во кој се наведени условите за учество 

на аукцијата. 

8. Во Проспектот се наведуваат: 

- датумот на одржувањето на аукцијата; 

- времето на одржувањето и времето на приемот на 

понуди за учество на аукцијата; 

- типот на тендерот за спроведување на аукцијата; 

- ознаката на аукцијата во следниот формат: 
ЦБYYYY/NNN-DDD, при што:  

- ЦБ означува дека станува збор за записи на цен-
тралната банка;  

- YYYY означува година кога записите се изда-
дени; 

- NNN е реден број на аукцијата и 
- DDD означува број на денови на достасување на 

благајничките записи. 
- датумот на достасување на благајничките записи; 

- износот на благајнички записи; 
- цената наведена со точност од четири децимали, 

кај тендер со износи или тендер со каматни стапки со 
утврдена минимална цена; 

- и 
- минималниот износ на поединечната понуда и из-

носот на заокружувањето.  
Во Проспектот може да се наведат и: 

- максималниот износ на поединечната понуда, из-
разен како процент од понудениот износ на аукцијата; 

- минималната разлика помеѓу поединечните цени 

на понудите на секоја банка. 
 

 Понуди за учество на аукција  

 

9.  Банките доставуваат понуди за учество на аукци-
јата преку Електронскиот систем, со користење на соп-

ственото корисничко име и лозинка. Во времето за 
прием на понудите, Народната банка нема увид во по-

датоците кои банките ги наведуваат во понудите. 
Доставените понуди се неотповикливи по истекот 

на утврдениот термин за прием на понуди. 
10. Понудите коишто не ги исполнуваат условите 

предвидени во оваа Одлука не се прифаќаат. 
 

Принципи на распоредување на понудите  

 

11. Зависно од типот на тендерот, понудите се рас-

поредуваат според одредени принципи.  

Во случај на тендер со износи, кога вкупната поба-

рувачка ја надминува понудата, понудите се распоре-

дуваат сразмерно на аукцираниот износ  (принцип на 

сразмерна распределба). Доколку износот на аукцијата 

на благајнички записи е неограничен, понудите на бан-

ките се прифаќаат во целост. 

Во случај на тендер со каматни стапки, понудите се 

распоредуваат според понудената цена (каматна 

стапка) почнувајќи од највисоката цена (најниска ка-

матна стапка) - принцип на приоритет на понудената 

цена (каматна стапка). Доколку се случи повеќе банки 

да понудат иста најниска прифатена цена (каматна 

стапка), а вкупната побарувачка ја надминува пону-

дата, понудите се распоредуваат сразмерно на аукцира-

ниот износ (принцип на сразмерна распределба).  

Понудите се распоредуваат согласно со принципот 

на сразмерна распределба по формулата: 

 

 
 

каде што, 

P = прифатен дел од понудата на банката (од пону-
дата со најниска прифатена цена); 
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A = понуда на банката (понуда на банката со нај-

ниска прифатена цена); 

V1 =  вкупен аукциран износ од сите банки (вкупен 

аукциран износ на банки со еднаква најниска прифате-

на цена); 

V2 = вкупен износ кој Народна банка ќе го прифати 

(вкупен износ од понудите по најниска прифатена 

цена). 

Доколку при сразмерната распределба, како резул-

тат на математичко заокружување на распоредените 

износи, се јави потреба од зголемување на реализира-

ниот износ, реализираниот износ може да се зголеми 

во однос на понудениот износ. 
 
 Резултати од аукција 

 

12. За резултатите од аукцијата банките се известу-

ваат преку Електронскиот систем, а истите се објавува-

ат и на интернет страната на Народната банка. 

Во случај на тендер со каматни стапки, резултатите 

од аукцијата содржат податоци за вкупниот реализиран 

износ, за пондерираната (просечна) цена (каматна 

стапка) на аукцијата, како и за минималната и макси-

малната цена (каматна стапка) од прифатените понуди.  

Пондерираната (просечна) цена се пресметува по 

формулата: 

 

 

Пондерирана цена =  

 

 

каде што,  

C = цена на прифатена понуда; 

P = износ на прифатена понуда; 

N = број на прифатени понуди. 
 
Во случај на тендер со износи, резултатите од аук-

цијата содржат податоци за вкупниот реализиран из-

нос. 

13. Секоја банка има пристап до сопствените резул-

тати од аукцијата, преку Електронскиот систем. 

Резултатите од аукцијата содржат прифатени и/или 

неприфатени понуди. 

Прифатените понуди се реализираат според пону-

дените услови и во согласност со резултатите од аук-

цијата. 

14. Во случај на тендер со износи и при утврден ог-

раничен износ на благајнички записи, кога вкупната 

побарувачка за благајнички записи ја надминува по-

тенцијалната побарувачка утврдена од страна на На-

родната банка, банките чијашто побарувачка ја надми-

нува потенцијалната побарувачка на ниво на банка, се 

должни да пласираат средства во депозити на седум де-

на кај Народната банка во висина на разликата.  

Потенцијалната побарувачка за благајнички записи 

се утврдува врз основа на: 

- нивото на сметки на банките на последниот ден од 

периодот на задолжителната резерва, 

- зголемено/намалено за достасаните средства во 

инструменти на Народната банка на денот на аукци-

јата, 

- зголемено/намалено за износите на достасаните 
побарувања/обврски од пазарот на пари, 

- намалено за нивото на задолжителна резерва за 
периодот на исполнување, којшто започнува на денот 

на аукцијата. 
Народната банка ги известува банките за износите 

коишто се должни да ги пласираат во депозити на се-
дум дена, преку одредени начини на известување (те-

лефон, телефакс, електронска пошта).  
 

Уплата и евиденција на благајнички записи  

 

15. Банките се должни да извршат уплата на дис-
контираниот износ на благајничките записи од прифа-

тените понуди на сметка на Народната банка, на денот 
на аукцијата.  

Дисконтираниот износ се пресметува по форму-
лата: 

 
  

 

 
 

каде што, 
DI - дисконтиран износ; 

NI - номинален износ; 

C - цена. 

 

16. По извршената уплата од страна на банките, На-

родната банка ги евидентира благајничките записи во 

депозитарот на благајнички записи кај Народната 

банка. 

На барање на банките, Народната банка издава пот-

врда за сопственоста на благајничките записи.  

17. Доколку банката не уплати соодветен износ на 

средства во висина на прифатените понуди на аукци-

јата, Народната банка нема да ги регистрира благајнич-

ките записи во депозитарот за износот на неуплатените 

средства и ќе пресмета законска казнена камата на 

вкупниот износ, кој банката била должна да го уплати. 

Банката е должна да ја плати казнената камата сог-

ласно со став 1 од оваа точка, првиот работен ден од 

денот на настанувањето на обврската. 

Народната банка има право да го ограничи учество-

то на аукција на благајнички записи на банка,  која не 

уплатила соодветен износ на средства, согласно став 1 

од оваа точка. 

 

 Нарушување на процесот на аукција 

 

18. Процесот на аукција на благајнички записи мо-

же да се наруши поради: 

- Прекин на електричното напојување; 

- Нефункционирање на комуникациската опрема и 

серверите; 

- Дејство на виша сила (vis major).  

При настанување на кој било од наведените ризици, 

аукцијата на благајнички записи се поништува. Народ-

ната банка дополнително ги известува банките за дату-

мот и времето на одржување на следната аукција на 

благајнички записи. 
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19. Во случај на технички проблеми при користење 

на Електронскиот систем, банките се известуваат за 

проспектот и резултатите од аукцијата преку телефон, 

телефакс или друг начин на известување. Банките ги 

доставуваат понудите за учество на аукција на благај-

нички записи преку електронска пошта, телефакс или 

друг начин на писмено известување. 

 

III. ТРГУВАЊЕ И ИСПЛАТА  

 

20. Со благајничките записи може да се тргува на 

секундарниот пазар помеѓу банки. 

Тргувањето со благајничките записи на секундар-

ниот пазар се врши заклучно со работниот ден кој му 

претходи на денот на достасувањето на благајничките 

записи. 

Гувернерот донесува Упатство за порамнување на 

трансакции со издадени благајнички записи. 

21. На денот на достасувањето на благајничките за-

писи, Народната банка врши исплата на номиналниот 

износ на благајничките записи. 

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

22. Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за издавање, тргување и исплата на 

благајничките записи на Народната банка на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 42/11). 

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIII-3/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4025. 

Врз основа на член 21 и член 47 став 1 точка 6 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПОЛОЖЛИВИТЕ ДЕПОЗИТИ 

 

1. Во Одлуката за расположливите депозити 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12, 

18/13 и 50/13), во точката 5, по ставот 2 се додава нов 

став 3, кој гласи: 

„По исклучок на став 1 од оваа точка, банката е 

должна да пласира средства во депозити на седум дена 

врз основа на обврска која произлегува од друга подза-

конска регулатива на Народната банка.“ 

2. По точката 6 се додава нова точка 6-а, која гласи: 
„Доколку банката не уплати соодветен износ на 

средства согласно точка 5 став 3 од Одлуката, Народ-
ната банка ја задолжува сметката на банката за неупла-

тениот износ. 
Народната банка пресметува и законска казнена ка-

мата на вкупниот износ, кој банката е должна да го уп-
лати согласно точка 5 став 3 од Одлуката. 

Банката е должна да ја плати казнената камата сог-
ласно став 2 од оваа точка, првиот работен ден од де-

нот на настанувањето на обврската.“ 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

 
 Гувернер 

 и претседавач на Советот 
О. бр. 02-15/XIII-4/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4026. 
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 и 123/12) 

и член 21 став 2 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 

49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕЗИ-

ДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА СКЛУЧУВААТ КРЕДИТ-

НИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ И ДА ВРШАТ ПЛАЌА-

ЊА ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се определуваат условите и начи-

нот под кои резидентите можат да склучуваат кредит-

ни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на 

тие кредитни работи во странство или во земјата.  

Кредитни работи во девизи со резиденти може да 

склучува само банка  којашто ги исполнува условите за 

вршење на финансиската активност платен промет со 

странство (во понатамошниот текст: овластена банка), 

согласно со Законот за банките („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13). 

За потребите на оваа одлука, под изразот: „склучу-

вање кредитни работи во девизи“ се подразбира мо-

ментот кога овластената банка ги пренесува средствата 

врз основа на кредитната работа (кредитот) на сметката 

на резидентот. 

 

II.  УСЛОВИ И НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ КРЕ-

ДИТНИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 

СТРАНСТВО  

 

2. Овластена банка може да склучи кредитна работа 

во девизи со резидент за плаќање во странство, докол-

ку резидентот - корисник на кредитната работа има 

достасана обврска за плаќање во странство. 



 Стр. 6 - Бр. 166                                                                             30 ноември 2013 
 

Достасаната обврска за плаќање во странство се до-
кажува со приложување уреден налог за плаќање во 

странство којшто е прифатен од страна на овластената 
банка, согласно со прописите со кои се регулира врше-

њето платен промет со странство. Врз основа на при-
фатениот уреден налог, овластената банка ги утврдува 

основата и обврската за плаќањето во странство. 
3. Износот на пренесените средства од кредитот во 

девизи за плаќање во странство не може да го надми-
нува износот за плаќање наведен во налогот за плаќање 

во странство.  
4. Овластената банка ги пренесува средствата врз 

основа на кредитот во девизи за плаќање во странство 
на посебна сметка на корисникот како покритие за пла-

ќање обврски во странство.  
Овластената банка не смее да ги пренесе средствата 

од кредитот во девизи за плаќање во странство на по-
себната сметка на корисникот од ставот 1 од оваа 

точка, доколку резидентот има блокирани трансакцис-
ки сметки, според сопствено сознание или според из-

вестување добиено од единствениот регистар на тран-

сакциски сметки. 
5. Овластената банка не смее да ги пренесе сред-

ствата од кредитот во девизи за плаќање во странство 
на трансакциска сметка или на други депозитни сметки 

во странска валута на корисникот на кредитот. 
6. Со средствата од кредитот во девизи за плаќање 

во странство овластената банка е должна да го изврши 
плаќањето во странство со датум на валута најдоцна 

три работни дена од денот на прифаќањето на налогот 
за плаќање во странство, освен ако со налогодавачот не 

е поинаку договорено.  
Ако плаќањето во странство се врши со акредитив, 

овластената банка ги пренесува средствата од кредитот 
во девизи за плаќање во странство на посебна сметка за 

покритие врз основа на акредитиви најдоцна до дату-
мот на плаќањето.  

Доколку дојде до намалување или сторнирање на 
вредноста при извршувањето на акредитивот, односно 

дознаката, овластената банка е должна да го коригира 
или да го сторнира износот на средствата врз основа на 

кредитот (покритие врз основа на акредитивот). По ко-
рекцијата, односно по сторнирањето, овластената бан-

ка не може да му ги стави на располагање девизните 
средства на корисникот, во странска валута. 

7. Корисникот на кредит во девизи за плаќање во 

странство - правно лице може да ја врши отплатата на 

кредитот во девизи, ако тие потекнуваат од наплати од 

нерезиденти, или во денари.  

 Корисникот на кредит во девизи за плаќање во 

странство - физичко лице ја врши отплатата на креди-

тот во денари. 

За отплата во денари, овластената банка и корисни-

кот на кредитот со договорот за кредит задолжително 

го регулираат и курсот по кој ќе се отплаќа кредитот. 

 

III. УСЛОВИ И НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ КРЕ-

ДИТНИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 

ЗЕМЈАТА 

8. Овластена банка може да склучи кредитна работа 

во девизи за плаќање во земјата којашто се користи во 

денарска противвредност.  

Овластената банка ги пренесува средствата од кре-

дитот во девизи којшто се користи во денарска про-

тиввредност за плаќање во земјата, на трансакциската 

сметка во денари на корисникот на кредитот. Денар-

ската противвредност на кредитот се пресметува по 

курс договорен помеѓу овластената банка и корисникот 

на кредитот, којшто е составен дел на договорот за кре-

дит. 

9. Корисникот на кредитот за плаќање во земјата - 

правно лице може да ја врши отплатата на кредитот во 

девизи, ако тие потекнуваат од наплата од нерези-

денти, или во денари.  

Корисникот на кредитот за плаќање во земјата - фи-

зичко лице ја врши отплатата на кредитот во денари. 

За отплата во денари, овластената банка и корисни-

кот на кредитот со договорот за кредит задолжително 

го регулираат и курсот по кој ќе се отплаќа кредитот. 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

10. Гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија може да го пропише упатството за спрове-

дувањето на оваа одлука преку пропишување на фор-

мата и содржината на извештаите коишто се доставува-

ат до Народната банка на Република Македонија и ро-

ковите за нивно доставување. 

11. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за условите и начинот на 

одобрување кредити во девизи и кредити во денари со 

девизна клаузула меѓу резиденти („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 41/06). 

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

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIII-5/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4027. 

Врз основа на член 47 став 1 алинеја 6 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 

123/12) и член 103 став 1 алинеја 2 од Законот за бан-

ките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната бан-

ка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОВИТЕ И 

СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ  

НА БАНКИТЕ 

 

1. Во Финансиските извештаи коишто се составен 

дел на Одлуката за видовите и содржината на финан-

сиските извештаи на банките („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 169/10, 152/11 и 54/12) се вр-

шат следниве измени, и тоа:  
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/XIII-6/2013 на Народната банка на 

28 ноември 2013 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

4028. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  22.11.2013 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Пекљани која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Виница. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пекљани, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Пекљани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-20298/1  

22 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

4029. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  22.11.2013 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Лески која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Виница. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Лески, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина 

Лески. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-20299/1  

22 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4030. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  22.11.2013 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина  Истибања која е во надлежност 

на одржување на Одделението за катастар на недвиж-

ности Виница. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Истибања, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Истибања. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-20300/1  

22 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4031. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.11.2013 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Драгобраште која е во надлеж-

ност на одржување на Одделението за катастар на нед-

вижности Виница. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Драгобраште, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина Драгобраште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-20301/1  

22 ноември 2013 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4032. 

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 и 79/13) и член 45 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по ба-

рањето на Друштвото за транспорт, промет и услуги 

ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, за менување на 

лиценца за производство на електрична енергија, на 

седницата одржана на ден 28.11.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија издадена со Одлука  

УП1 бр. 07-9 од 19.07.2010 година, („Службен весник 

на РМ“ бр. 98/2010) на Друштвото за транспорт, про-

мет и услуги ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, се 

менува. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-9/10  

28 ноември 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                                                            

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за транспорт, промет и услуги ГЕО-

ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, ул. Спиро Гулапчев бр. 

5, Скопје. 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на менување на лиценцата 

28.11.2013 година 

 

4. Датум до кога важи лиценцата 

28.11.2048 година 

 

5. Евидентен број на издадената/изменетата ли-

ценца 

ЕЕ - 58.01.1/10/2/13 

 

6. Број на деловниот субјект – 6161197 

 

7. Единствен даночен број – 4030006611746  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа, во 

обем согласно техничките карактеристики на произ-

водниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија од фотоволтаичен систем ќе ја врши во об-

јект изграден на К.П. 1529/1 и К.П. 1529/3, К.О. Илин-

ден во н.м Илинден, Скопје. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-

водни капацитети чии технички податоци се составен 

дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за транспорт, промет и услуги ГЕО-ЛИНК ГРОУП 

ДООЕЛ Скопје со седиште на друштвото на ул. Спиро 

Гулапчев бр. 5, Скопје, во понатамошниот текст: носи-

тел на лиценцата) и неговото учество на пазарот на 

електрична енергија.  



30 ноември 2013  Бр. 166 - Стр. 15 

 
 

- Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-

трична енергија и до операторот на електропреносниот 

систем податоци и информации од договорите за про-

дажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-

мерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-

тојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

  13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година.  Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

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, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот  пазар, како и 

воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

 

15. 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, квартални и 

годишни 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 како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

  16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-
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рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот нa лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Податоци за фотоволтаична централа приклуче-

на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI од 

Правилникот: 

 

I.Општи податоци за фотоволтаичниот систем: 

- година на почеток на градба: 2010 

- година на завршеток на градба: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- година на почеток на работа: 2010 

- проценет животен век на фотоволтаичниот сис-

тем: 25 години 

- број на фотоволтаични модули, номинална еди-

нечна и вкупна моќност и претпоставена количина на 

произведена електрична енергија во зависност од про-

сечно очекуваните сончеви часови:  226 модули х 220 

W = 49.720 kW x 2259 сончеви часови/годишно = 

112.317.480 kWh 

- број на фотоволтаични модули: 226 

- годишно сончево зрачење на таа локација: 2259 

часови/годишно 

- очекувано годишно производство на електрична 

енергија: 112.317.480 kWh 

 

II.Информација за опремата и друга техника кои се 

применети во проектот: 

 

1. Фотоволтаични панели 

a. Производител SUNPOWER CORP 

b. Тип на панели PL-220 QP-D 220 Wp 

2. Инвертер 

a. Производител FRONIUS 

b. Тип FRONIUS IG Plus, две единици IG Plus 150-3 

и две единици IG 120-3 

3. Кабли за поврзување на фотоволтаични панели 

a. Производител Solar Kabel 

4. Конектори за фотоволтаични кабли 

a. Производител TYCO 
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