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 (2) Рејтингот на издавачот од член 2 на овој правил-
ник треба да биде најмалку BBB-  или Baa3. 

(3) Во случај на различни, односно нееквивалентни 
рејтинзи, добиени од повеќе од една од наведените реј-
тинг-агенции, Комисијата во предвид ќе го земе повисо-
киот рејтинг на издавачот.

 (4) Комисијата може да побара од издавачот да дос-
тави дополнителна документација за докажување дека 
барањето е основано.

Член 8
(1) Комисијата одлучува по барањето  од член 4 и 

член 5 од овој Правилник, во рок од 30 (триесет) дена 
од денот на приемот на истото.

(2) Комисијата за хартии од вредност нема да изда-
де одобрение ако заклучи дека издавањето и регистри-
рањето на хартиите од вредност може да резултира со 
одлив на капитал од Република Македонија, спротивно 
на одредбите од Законот за девизно работење или ако 
издавачот не поседува соодветен кредитен рејтинг.

Член 9
За издаденото одобрение за издавање, односно за ре-

гистрирање на странската хартија од вредност во Репуб-
лика Македонија, Комисијата го известува Министер-
ството за финансии на Република Македонија и Народ-
ната Банка на Република Македонија.

Член 10
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден 

од денот на објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник прас-
танува да важи Правилникот за добивањето одобрение 
за издавање и воведување на странски хартии од вред-
ност во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 49/2001).
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Врз основа начлен 190 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 
07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014) и член 13 од Законот за девизно работење 
(„Службен весник на РМ“ број 34/2001, 49/2001, 
103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 
135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија на својата седница од-
ржана на 30.06.2014 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ РЕГИСТРИРА-
ЊЕ НА ДОМАШНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 

СТРАНСТВО
Член 1

Со Правилникот за условите и начинот за добивање 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии од вредност во странство се регулираат услови-
те и начинот под кои е можно да се добие одобрение од 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
динија (во понатамошниот текст: Комисијата) за издава-
ње или регистрирање на домашни хартии од вредност 
во странство.

Член 2
(1) Резидентите можат да издаваат и регистрираат 

во странство домашни хартии од вредност единствено 
по претходно добиено одобрение од Комисијата.

(2) Обврската за добивање на одобрение од Комиси-
јата за хартии од вредност од став 1 на овој член не се 
однесува во случај кога овластените банки тргуваат со 
финансиски деривати во странство.

     
Член 3

(1) Хартиите од вредност може да бидат издадени 
или регистрирани во странство само од издавачот на 
тие хартии од вредност.

(2) Издавањето и регистрирањето на хартиите од 
вредност во странство значи почеток на тргување со 
хартии од вредност во странство. 

(3) Под тргување со хартии од вредност се подраз-
бира првото продавање, односно првото запишување и 
уплата на хартии од вредност и секое понатамошно ку-
пување и продавање на хартиите од вредност.

Член 4
Барање за одобрение за издавање или регистрирање 

на домашни хартии од вредност во странство, до Коми-
сијата за хартии од вредност поднесува резидентот из-
давач на хартии од вредност (во понатамошниот текст: 
издавачот).

Член 5
(1) Одредбите од Законот за хартии од вредност 

што го регулираат издавањето, понудата и продажбата 
на хартии од вредност се применуваат соодветно во по-
стапката на давање одобрение за издавање или регис-
трирање на домашни хартии од вредност во странство.

(2) Издавањето или регистрирањето на домашни 
хартии од вредност во странство може да се врши по 
пат на јавна понуда и по пат на приватна понуда.

Член 6
(1) Во случај на издавање или регистрирање на до-

машни хартии од вредност во странство по пат на јавна 
понуда, издавачот до Комисијата поднесува Барање за 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии од вредност во странство во форма и содржина 
определена со Правилникот за содржината на барањето 
за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда („Службен весник на РМ“ број 6/2007 
и 147/2010). 

(2) Во прилог на Барањето издавачот ја приложува 
документацијата определена со Правилникот за доку-
ментите што ги доставува издавачот на хартии од вред-
ност при поднесување на барањето за одобрение за јав-
на понуда на хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 28/2008).

Член 7
Во случај на издавање или регистрирање на домаш-

ни хартии од вредност во странство по пат на приватна 
понуда, издавачот до Комисијата поднесува Барање за 
одобрение за издавање или регистрирање на домашни 
хартии  од вредност во странство во форма и содржина 
определена со Правилникот за формата и содржината 
на барањето за одобрување на приватна понуда на хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007, 
88/2007 и 4/2012), акт за издавање на хартии и вред-
ност и предлог соопштение до јавноста во форма и сод-
ржина определена со Правилникот за формата и сод-
ржина на соопштението за издавање на хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда („Службен весник на 
РМ“ број 110/2006).

Член 8
Во секој од документите од член 6 и 7 на овој Пра-

вилник издавачот наведува дека станува збор за издава-
ње на домашни хартии од вредност во странство.
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Член 9
(1) Барањето од член 6 и член 7 на овој Правилник, 

задолжително содржи и:
- изјава за тоа дали средствата добиени од емисија-

та ќе се користат во Република Македонија или во 
странство

- податоци за странскиот организиран пазар на кој 
се регистрираат хартиите од вредност

- податоци за лицата кои ги спроведуваат трансакци-
ите, односно потребните активности за издавање и ре-
гистрирање на хартиите од вредност на странскиот ор-
ганизиран пазар во корист на издавачот

- опис на начинот на издавање и регистрирање на 
хартиите од вредност на странскиот организиран пазар

- опис на начинот на спроведување на трансакциите 
со хартиите од вредност на издавачот на странскиот па-
зар и

- опис на начинот на известување на инвеститорите 
во Република Македонија за трансакциите со хартиите 
од вредност на издавачот на странскиот пазар.

(2) Комисијата може да побара од издавачот да дос-
тави дополнителна документација за докажување дека 
барањето од член 6 и член 7 од овој Правилник  е осно-
вано.

Член 10
(1) Комисијата одлучува по барањето во рок од 30 

(триесет) дена од денот на приемот на истото.
(2) Комисијата нема да издаде одобрение ако изда-

вачот не ја поднесе целата потребна документација сог-
ласно овој правилник. 

Член 11
За издаденото одобрение за издавање или регистри-

рање на домашни хартии од вредност во странство, Ко-
мисијата го известува Министерството за финансии на 
Република Македонија и Народната Банка на Републи-
ка Македонија.

Член 12
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден 

од денот на објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија".

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник прас-
танува да важи Правилникот за добивање одобрение за 
издавање и воведување на хартиите од вредност и доку-
менти за удел во резидентните инвестициони фондови 
во странство од страна на резиденти („Службен весник 
на РМ“ бр. 49/2001). 

Бр. 1105/1 Комисија за хартии од вредност
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2938.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 
78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трго-
вија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО-
ЛАБ  ДОО увоз-извоз Скопје, за влегување во сила  на 
лиценца за производство на електрична енергија на сед-
ницата одржана на ден 7.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за трговија на големо и 
мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ  ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-
13 Скопје, за вршење на енергетска дејност производ-
ство на електрична енергија од фотонапонска електро-
централа „ФВЕЦ 45 kW“ издадена со Одлука УП1 бр. 
07-31/14 од 16.04.2014 година, („Службен весник на 
РМ“ бр. 64/14) влегува во сила. 

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

   УП1 Бр. 07-31/14
7 јули 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија на големо и мало и инжене-

ринг услуги ЕЛЕКТРОЛАБ  ДОО увоз-извоз Скопје, со 
седиште на ул. Руди Чајавец бр. 10/1-13 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
07.07.2014г
4. Датум на важење на лиценцата
07.07.2049г

5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ – 165.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 5246822

7. Единствен даночен број – 4030998353131

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фо-
тонапонска електроцентрала, во обем согласно технич-
ките карактеристики на производниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 
45 kW “ на КП бр. 2518/1 во КО Илинден, Општина 
Илинден.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 


