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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
4033.
Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и
член 61 став (1) од Законот за возила (,,Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11,
123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16),
министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА
ВОЗИЛО
Член 1
Во Правилникот за единечно одобрување на возило
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 16/10,
105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 132/12,
153/12, 59/13, 138/13, 29/14, 35/14, 119/14 и 168/14) во
членот 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Одредбите на овој правилник се применуваат и
за постапката на идентификација и оцена на техничката состојба на мобилните машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност. Техничката служба овластена согласно овој
правилник, постапката на идентификација и оцена на
техничката состојба на мобилните машини ја спроведува согласно Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.“
Член 2
Во членот 3 став (1), алинејата 3 се менува и гласи:
„ - мобилни машини, освен во однос на опасностите
кои произлегуваат од нивната мобилност;“
Член 3
Во членот 21 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
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„(4) Техничката служба што врши идентификација
и оцена на техничката состојба на мобилни машини се
акредитира во секторската област за оцена за исполнетоста на техничките барања кои произлегуваат од Прилог 1, точка 3 од Правилникот за безбедност на машини.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 25-4026/5
22 септември 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4034.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-73
од 26.8.2016 година на седницата одржана на ден
26.9.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Гордана Богеска од Гостивар издадена со Решение бр.07-2378/6 од 26.12.2006 година од Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето
Гордана Богеска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето
Гордана Богеска престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-73
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4035.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-74
од 26.8.2016 година на седницата одржана на ден
26.9.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Леонид Дечев од Велес издадена со Решение
бр.07-2362/6 од 16.11.2006 година, обновена на ден
1.11.20111 година, од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Леонид Дечев се обновува за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Леонид Дечев престанува да важи и пред истекот на рокот
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-74
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4036.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-75
од 9.9.2016 година на седницата одржана на ден
26.9.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Анета Грнчаровска од Скопје.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Анета Грнчаровска се дава за период од 5 (пет) години од
денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Анета Грнчаровска престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-75
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4037.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на
РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013
бр. 145/2015 и бр. 23/2016), на седницата одржана на
ден 26.9.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува неправилност во работењето на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје поради недоставување на целосни ревидирани финансиски извештаи за отворените инвестициски фондови ВФП Кеш Депозит и
ВФП Премиум Инвест за финанасиската 2015 година
согласно Меѓународните стандарди за ревизија
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/2010) кои се употребуваат во Република Македонија.”
2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје
во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави
целосни ревидирани финансиски извештаи за отворените инвестициски фондови ВФП Кеш Депозит и ВФП
Премиум Инвест со белешки за финансиската 2015 година согласно Меѓународните стандарди за ревизија
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/2010) кои се употребуваат во Република Македонија.”.
3. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП 01 08-78
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4038.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за
инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.12/2009, 67/2010, 24/2011,
188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА
БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2013,

32/2014, 101/2014. 28/2015 и 126/2015) во член 8 зборовите „во рок од една година од денот на донесување на
овој правилник“ се заменуваат со зборовите „најдоцна
до 31.12.2017 година“.
Член 2
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на Правилникот за
критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на
инвестициски фонд („Службен весник на Република
Македонија“ бр.122/2016).
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-696/6
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4039.
Врз основа на член 190 став 1 и член 27 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.6/2007, 88/2007,
4/2012, 84/2014 и 28/2016) во член 4 став 1, зборот “календарски” се брише.
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-705/5
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4040.
Врз основа на член 190 став 1 и член 14 став 1 и 4
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за документите што ги доставува
издавачот на хартии од вредност при поднесување на
барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/2008,
171/2013 и 64/2015), во член 3, по став 3 се додава нов
став 4 кој гласи:
“(4) Документацијата од став 1 точка 5, став 2 точка
5 и став 3 точка 3 од овој член, Комисијата ја прибавува по службена должност, заради што издавачот дава
изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и
за негова сметка да ги користи доставените податоци
во постапката за прибавување на потребните докази од
други институции по службена должност.”
Ставовите 4,5 и 6 стануваат ставови 5,6 и 7 последователно.
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-706/5
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4041.
Врз основа на член 190 став 1 и член 52 став 5 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНУВАЊА
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања се пропишува формата и содржината на барањето за давање
согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања (во понатамошниот текст:
Правилник).
Член 2
За добивање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
(во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до
Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања (Образец БДССИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги
содржи следните елементи:
- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото
за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- назив на инвестицискиот фонд за чиј статут, односно измени и дополнувања на статут се бара согласност;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува статутот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ДССИФ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан
со своерачен потпис на овластеното лице на друштвото
за управување со фондови ако барањето се поднесува
во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска
форма.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-742/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Стр. 6 - Бр. 182

3 октомври 2016

3 октомври 2016

4042.
Врз основа на член 190 став 1 и член 17 став 9 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ
НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ И
ДОПОЛНУВАЊА
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на друштво за
управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања се пропишува формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на
друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања (во понатамошниот
текст: Правилник).
Член 2
За добивање согласност на статутот на друштво за
управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или
електронска форма.

Бр. 182 - Стр. 7

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до
Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност на статутот на друштво за
управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања (Образец Б-ДСС)”, кој е составен
дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:
- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото
за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува статутот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ДСС треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со
своерачен потпис на овластеното лице на друштвото за
управување со фондови ако барањето се поднесува во
писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска
форма.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-743/6
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Стр. 8 - Бр. 182

3 октомври 2016

3 октомври 2016

Бр. 182 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 182

3 октомври 2016

4043.
Врз основа на член 190 став 1 и член 54 став 9 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на
Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ЗА СЕКОЈА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на проспектот на инвестицискиот
фонд и за секоја измена и дополнување на проспектот се пропишува формата и содржината на барањето за
одобрување на проспектот на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на проспектот (во понатамошниот текст:Правилник).
Член 2
За одобрување на проспектот на инвестицискиот фонд и секоја негова измена и дополнување, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во
писмена или електронска форма.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање
за одобрување на проспектот на инвестицискиот фонд и за измена и дополнување на проспектот (Образец БОПИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:
- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- назив на инвестицискиот фонд за чиј проспект, односно измени и дополнувања на проспект се бара одобрување;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува проспектот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ОПИФ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со
своерачен потпис на овластеното лице на друштвото за управување со фондови ако барањето се поднесува во
писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-744/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3 октомври 2016

Бр. 182 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 182

3 октомври 2016

3 октомври 2016

Бр. 182 - Стр. 13

4044.
Врз основа на член 190 и член 11 став 6 од Законот
за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“
број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
26.9.2016 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Правилникот за потребната документација за
добивање согласност за стекнување на квалификувано
учество во друштвото за управување со инвестициски
фондови („Службен весник на РМ“ бр.31/2010 и
99/2014) член 1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за потребната документација за
добивање согласност за стекнување на квалификувано
учество во друштвото за управување со инвестициски
фондови се пропишува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за стекнување
квалификувано учество во друштвото за управување со
инвестициски фондови (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување
со инвестициски фондови во Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ број 68/2010 и 99/2014) член
1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување
со инвестициски фондови во Република Македонија се
уредува формата и содржината на барањето и начинот,
постапката и потребната документација за основање на
подружница на странско друштво за управување во Република Македонија (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација
за добивање на дозвола за основање на подружница на
странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-745/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

4045.
Врз основа на член 190 став 1 и член 14 став 5 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

Член 2
Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
“(2) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2, 15 и 17 од овој
член.”
Постојните ставови (2) и (3) стануваат ставови (3) и
(4).
Член 3
Во член 5 по ставот 1 се додава нов став (2) кој
гласи:
“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2 (извод од регистрацијата на правното лице од регистарот кој ја одразува
последната фактичка состојба), 4, 16, 17 и 21 од овој
член.”
Постојниот став (2) станува став (3).
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-747/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Стр. 14 - Бр. 182

4046.
Врз основа на член 190 став 1 и член 18 став 4 и
став 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен
весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за потребна документација која се
приложува како доказ за исполнување на условите за
именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за
управување со инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.153/2009 и 85/2014) член 1 се менува и
гласи:
„Со Правилникот за потребна документација која
се приложува како доказ за исполнување на условите
за именување на членови на управниот одбор односно
извршни членови на одборот на директори на друштво
за управување со инвестициски фондови се пропишува
формата и содржината на барањето и потребната документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот
одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 2
Во членот 4 се додаваат нови ставови 1 и 2 кои гласат:
“(1) За добивање на согласност за именување на
членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување
со инвестициски фондови, до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија (во понатамошниот
текст Комисија) се поднесува барање во писмена или
електронска форма.
(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува
до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец:
“Барање добивање на согласност за именување на чле-
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нови на управниот одбор, односно извршни членови на
одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Образец Б-ДСЧОПДУИФ)”, кој е
составен дел на овој Правилник и ги содржи следните
елементи:
- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- име и презиме на лицето за кое се бара согласност;
- дата на раѓање на лицето за кои се бара согласност;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно
број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност;
- адреса на живеење на лицето за кое се бара согласност;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.“
Постојните ставови (1), (2), (3) и (4) стануваат ставови (2), (3), (4) и (5).
Член 3
Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
“(2) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 7 и 8 од овој член.”
Постојните ставови (2) и (3) стануваат ставови (3) и
(4).
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребна документација која се приложува како
доказ за исполнување на условите за именување на
членови на управниот одбор односно извршни членови
на одборот на директори на друштво за управување со
инвестициски фондови.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-748/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4047.
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 и став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016
година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
Член 1
Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“
број 122/2006, 58/2011, 164/2012 и 85/2014) се менува насловот на Правилникот и гласи:
„Правилник за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на
брокер“.
Член 2
Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер член 1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се пропишува формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 3
Во член 5 од Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се додава нов
став 2 кој гласи:
„ Од документите од став 1 на овој член, решението за дозвола за работење на брокер издадено од Комисијата за хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-749/3

Комисија за хартии од вредност

26 септември 2016 година
Скопје

на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4048.
Врз основа на член 190 и член 151 став 9 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК
Член 1
Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и
содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.
Член 2
За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, до Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска
форма.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до
Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Образец Б-ДИС)”, кој е составен дел на
овој Правилник и ги содржи следните елементи:
- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ДИС треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со
своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Бр. 182 - Стр. 17

Член 3
За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, кон барањето се поднесува следната документација:
- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на инвестиционен советник, со податоци за датумот
и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- копија од документ за лична идентификација;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);
- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник согласно Тарифникот за
утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.
Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да
биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со
квалификуван дигитален сертификат.
Доколку било кој од документите од став 1 на овој
член се поднесува како препис, истиот треба да биде
заверен од овластен нотар.
Комисијата по службена должност прибавува:
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за
негова сметка да ги користи податоците содржани во
Образецот Б-ДБ.
Доказот за положен стручен испит за инвестиционо
советување се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-750/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Стр. 18 - Бр. 182
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4049.
Врз основа на член 190 и член 113 став 10 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
Член 1
Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст
Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на
дозвола за работење на брокер.
Член 2
За добивање на дозвола за работење на брокер, до
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до
Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на брокер
(Образец Б-ДБ)”, кој е составен дел на овој Правилник
и ги содржи следните елементи:
- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ДБ треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со
своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.
Член 3
За добивање на дозвола за работење на брокер, кон
барањето се поднесува следната документација:
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- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- копија од документ за лична идентификација;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);
- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на брокер согласно Тарифникот за утврдување на
висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.
Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да
биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со
квалификуван дигитален сертификат.
Доколку било кој од документите од став 1 на овој
член се поднесува како препис, истиот треба да биде
заверен од овластен нотар.
Комисијата по службена должност прибавува:
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за
негова сметка да ги користи податоците содржани во
Образецот Б-ДБ.
Доказот за положен стручен испит за работење со
хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на
Комисијата.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-751/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3 октомври 2016
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4050.
Врз основа на член 190 став 1 и член 106 став 5 и 6
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕРСКА КУЌА
Член 1
Во Правилникот за дополнителните информации кои
треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за
работење на брокерска куќа („Службен весник на РМ“
бр.6/2007, 81/2014 и 57/2016) член 1 се менува и гласи:
„Со Правилникот за дополнителните информации
кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа Комисијата за хартии
од вредност поблиску ги пропишува формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење
на овластено правно лице за вршење услуги со хартии
од вредност (во понатамошниот текст:Правилник).“
Член 2
Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става (2)
и (3) кои гласат:
“(2) Во случај кога основач на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност е банка или
осигурително друштво, Комисијата по службена должност прибавува дозвола за работење издадена од Народната банка на Република Македонија, односно од
Агенцијата за супервизија на осигурувањето.”
“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2, 10, 12, 13 и 14 од
овој член.”
Постојниот став (2) станува став 4.
Член 3
Во член 6 по ставот 2 се додава нов став (3) кој
гласи:
“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува
документите од став 1 алинеи 2, 3, 13 и 14 од овој член.”
Постојниот став (3) станува став (4).
Член 4
Во член 7 по ставот 2 се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 4 и 5 од овој член.”
Постојниот став (3) станува став (4).
Член 5
Во член 8 по ставот 2 се додаваат два нови става (3)
и (4) кои гласат:
“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 3 и 4 од овој член.”
“(4) Дозволата на лицето одговорно за следење и
почитување на регулативата за работење на брокер или
дозволата за работење на инвестиционен советник се
обезбедува од евиденцијата на Комисијата.”
Постојниот став (3) станува став (5).
Член 6
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги
содржи барањето за издавање на дозвола за работење
на брокерска куќа.

Бр. 182 - Стр. 23

Член 7
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 03-752/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

4051.
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, 141/16 и 166/16), во членот 2 зборот „Прилогот“ се
заменува со зборот „Прилог 1“.
Прилогот се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.
Член 2
По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:
“Член 2-а
По исклучок на член 1 став (2) од ова решение,
се дозволува увоз и транзит на пратки со свежо говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари,
доколку се пропратени со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Прилог 7 од Правилникот
за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети
земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или
други документи што ја придружуваат пратката со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1) и сертификат со дополнителна гаранција во однос на болеста на чвореста кожа кој е даден во Прилог 2
кој е составен дел на ова решение.“.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3676/10
26 септември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4052.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 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), член 28 од Законот за акцизите („Службен
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09
и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на
3.10.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 25,363
до 27,004

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 24,254

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 23,662

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 17,700

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 61,50
до 63,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 48,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 36,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 22,408

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

3 октомври 2016
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Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 22,086
до 21,716

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,394

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

4053.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како 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 производство на електрична енергија УП1 бр.12-40/16 од 16.06.2016 година
на Трговското друштво за производство, изградба на
мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО
извоз - увоз Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана
на 30.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ
ДОО извоз - увоз Скопје, со седиште на ул. Огњен
Прица бр. 41А Скопје, му се издава лиценца за вршење
на енергетска дејност производство на електрична
енергија во мала хидроцентрала МХЕЦ „Бањани“ со
реф. бр.116.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на 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 објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-40/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Трговското друштво за производство, изградба на
мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО
извоз - увоз Скопје со седиште на ул. Огњен Прица бр.
41А Скопје
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.10.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1714/1
3 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
30.09.2016 година
4. Датум на важење на лиценцата
30.09.2051 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 280.01.1/16
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6. Број на деловниот субјект – 6439675
7. Единствен даночен број – 4030008054356
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бањани“ со
реф. бр.116 во општина Чучер Сандево.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
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- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачи белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
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18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Стр. 34 - Бр. 182
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Прилог 2
Податоци за опремата за МХЕЦ Бањани со
реф.бр.116
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Бањани со реф.бр.116;
2. локација на мала хидроелектрична централа на
дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.
4. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;
- Номинални податоци:
- Моќност: 115 kW,
- Номинален проток: 0,277m3/s,
- Номинален нето пад: 48 m,
- Номинална брзина: 500 min -1
5. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќност активна: 132 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 500 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,71
6. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 160 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV
___________
4054.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14,
192/15, 215/15, 33/15, 6/16 и 53/16), како и член 31 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 производство
на електрична енергија УП1 бр.12-58/16 од 24.8.2016
година на Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО
Скопје, за издавање на лиценца за производство на
електрична енергија, на седницата одржана на
30.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје,
со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала „АМПГ - 1“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа лоцирана на КП бр. 1226/7, КО Демир Капија.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен
технички преглед од надзорен инженер со кој овој
енергетски објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-58/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

Л И ЦЕ Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 278.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6065589
5. Единствен даночен број – 4030006575570
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АМПГ 1 “ на КП бр. 1226/7, општина Демир Капија.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
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Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските Друштвото
за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул.
Полог бр. 20 – Кисела вода, (во понатамошниот текст:
носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот
на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-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 состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
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Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. 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 работењето предвидени во правилникот.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. 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 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ АМПГ - 1 со инсталирана моќност од 49,8 kW;
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа 45 години.
3. Податоци за опремата:
- Број на на фотоволтаични модули 166 x 300 W,
- Тип-поликристални панели Hanwha Solar HSL 72
Poly,
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 300 Wp,
- Номинален напон 36,1 V
- Струја на модул 8,32 А
4. Податоци за инвертор SMA Sonny Tripower ;
Номинални податоци максимална моќност 31x48 W.
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.412
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија
64.900 kWh.
________
4055.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14,
192/15, 215/15, 33/15, 6/16 и 53/16), како и член 31 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 производство
на електрична енергија УП1 бр.12-59/16 од 24.08.2016
година на Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО
Скопје, за издавање на лиценца за производство на
електрична енергија, на седницата одржана на
30.09.2016 година, донесе

3 октомври 2016

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје,
со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, му се
издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала „АМПГ - 2“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа лоцирана на КП бр. 1226/50, КО Демир Капија.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен
технички преглед од надзорен инженер со кој овој
енергетски објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-59/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

Л И ЦЕ Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 279.01.1/16
4. Број на деловниот субјект – 6065589
5. Единствен даночен број – 4030006575570
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики
на производниот капацитет.
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7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АМПГ 2 “ на КП бр. 1226/50, општина Демир Капија.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските Друштвото
за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул.
Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, (во понатамошниот
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-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 состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 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, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни 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 состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. 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 работењето предвидени во правилникот.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталации, како и на средствата и опремата потребни
за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. 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 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца,
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ АМПГ - 2 со инсталирана моќност од 49,8 kW;
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа 45 години.
3. Податоци за опремата:
- Број на на фотоволтаични модули 166 x 300 W,
- Тип-поликристални панели Hanwha Solar HSL 72
Poly,
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 300 Wp,
- Номинален напон 36,1 V
- Струја на модул 8,32 А
4. Податоци за инвертор SMA Sonny Tripower ;
Номинални податоци максимална моќност 31x 48 W.
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5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.412
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија
64.900 kWh.
___________
4056.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 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 8, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство на електрична енергија
ХЕЦ 408 ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
30.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје, му се издава решение за
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата
„МХЕЦ 408“, со планирана моќност од 125 kW и со
локација на водотекот на река Коселска, КО Свиништа,
Општина Охрид (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-547/1 од
15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од
15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс
на Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС
ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.604/2011 од
13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО
Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо
Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-9713/1 од
28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од
12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2855/1 од
29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од
16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-3627/1 од
01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од
01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за
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вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-5383/2 од
05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од
05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2221/1 од
18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15
од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија
за вода за изградба на мали хидроелектрични централи
за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со
бр.12-1557/1 од
17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од
19.02.2016 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на
електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, со седиште
на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-225;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 408“;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, Општина
Охрид;
- планирана моќност на електроцентралата: 125 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 440.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-547/1 од
15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од
15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс
на Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС
ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.604/2011 од
13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО
Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо
Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-9713/1 од
28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од
12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2855/1 од
29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од
16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-3627/1 од
01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од
01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-5383/2 од
05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од
05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
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производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2221/1 од
18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15
од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија
за вода за изградба на мали хидроелектрични централи
за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1 од
17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од
19.02.2016 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
07.11.2017 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“, со планирана моќност од 125 kW и со локација на водотекот на
река Коселска, КО Свиништа, Општина Охрид (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 година и ФЛЕКС
ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.04-2010 од
15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО
Скопје со бр.011510/10 од 15.01.2010 година и Ристо
Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-1936/2 од
13.04.2011 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз- извоз Скопје со бр.604/2011 од 13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.1304-1/2011
од 13.04.2011 година и Ристо Николоски од Охрид,
Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на
мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за
економија со бр.12-9713/1 од 28.11.2012 година и ХЕЦ
408 ДОО со бр.1211-1/12 од 12.11.2012 година, Анекс
на Договор за концесија за вода за изградба на мали
хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2855/1 од 29.04.2013 година и ХЕЦ 408
ДОО со бр.0904-1/13 од 16.04.2013 година, Анекс на
Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична
енергија склучен помеѓу Министерство за економија со
бр.12-3627/1 од 01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со
бр.0108-1/14 од 01.08.2014 година, Анекс на Договор за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични
централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5383/2
од 05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од
05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија склучен помеѓу
Министерство за економија со бр.12-2221/1 од
18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со
бр.03072003/15 од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за
концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични
централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1
од 17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од
19.02.2016 година), треба да биде пуштена во употреба
во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
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7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-64/16
30 септември 2016 година
Скопје
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