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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

360. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенци-

јата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И 

ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО 

МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ 

СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА 

ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, 

јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои сод-

ржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска 

свинска чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 

95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 153/19, 166/19, 175/19 и 242/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, 

кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

       Бр. 02-271/1 Агенција за храна 

23 јануари 2020 година и ветеринарство 

          Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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361. 

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), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД 
 РЕПУБЛИКА ЧЕШКА 

 
Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 
вирусот на високопатогена авијарна инфлуенца се заб-
ранува увозот во Република Северна Македонија на 
живи животни, производи и нуспроизводи од животин-
ско потекло кои потекнуваат од регионот Висо-
чина/Vysocina во Република Чешка. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 
на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
раден простор заради одгледување или чување за: 
размножување, производство на месо или јајца за ис-
храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 
од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  
- живина,  
- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 
- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 
- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 
- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Северна Македонија од соседни трети 
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени 
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се 
внесени 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  
6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 
7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-
ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 
 

Член 2 
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 
состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-
веч само доколку месото од овие видови било подло-
жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-
дени во Прилог 6 Дел 6Г на 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 жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на вршење на про-
верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 
животни, аквакултура и производи од животинско по-
текло(

*1
). 

 
Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 02-273/1 Агенција за храна 

23 јануари 2020 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
362. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и 
член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр.96/19), и член 21 став (1) точка 5) и член 49 од Пра-
вилникот за лиценци („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), а во 
врска со Известување за настанати промени кај носи-
тел на лиценца за вршење на енергетска дејност трго-
вија со електрична енергија, УП1 бр.07-88/14 од 2 јану-
ари 2020 година на Друштвото за трговија и услуги 
СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија, постапувајќи по службена долж-
ност, на седницата одржана на 27 јануари 2020 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност тр-

говија со електрична енергија на Друштвото за тргови-
ја и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, издаде-
на со Одлука УП1 бр. 07-88/14 од 9 јули 2014 година и 
изменета со Одлука УП1 бр.07-88/14 од 17 февруари 
2017 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/14 и 22/17), СЕ МЕНУВА по службена 
должност во врска со известување за настанати проме-
ни во називот и седиштето на Друштвото и заради 
усогласување со Законот за енергетика и прописите и 
правилата донесени врз основа на Законот за енерге-
тика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е сос-
тавен дел од оваа Одлука.  
                                                                 
(

*1
) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-
ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 
увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од 
Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година 
за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно 
здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за 
увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, 
мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која 
се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777. 
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2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
УП1 бр. 07-88/14  

27 јануари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.100 
А Скопје-Карпош, Република Северна Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2014 

година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2024 го-

дина 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

ТРГ-187-2014 
 
6. Единствен матичен број: 6914896 
 
7. Единствен даночен број: 4038013507890 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како трговија со електрична енергија во смисла на 

оваа лиценца, се смета купување на електрична енерги-
ја во Република Северна Македонија или странство, за-
ради продажба на  други трговци, снабдувачи, операто-
рот на електропреносниот систем, операторот на елек-
тродистрибутивниот систем, потрошувачи на елек-
трична енергија што ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазар на електрична енергија, како и 
продажба во странство. 

 
9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата тери-
торија на Република Северна Македонија и странство. 

 
10. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен: 
- на операторот на електропреносниот систем и 

операторот на пазарот на електрична енергија навреме-
но да им ги доставува информациите за количините на 
електрична енергија и соодветните временски распоре-
ди од сите договори за купoпродажба на електрична 
енергија, како и од договорите за прекугранични тран-
сакции преку електропреносната мрежа во согласност 
со правилата за пазар на електрична енергија и прави-
лата за доделување на прекугранични преносни капа-
цитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 
на електрична енергија, за електричната енергија за ко-
ја се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е 
должен да закупи доволен прекуграничен електропре-
носен и/или електродистрибутивен капацитет во сог-
ласност со Законот за енергетика и прописите и прави-
лата донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да обезбеди доверливост на податоците и количи-
ните на испорачаната електрична енергија до потрошу-
вачите, 

- врз основа на мерењата за потрошената електрич-
на енергија извршени од операторот на соодветниот 
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испо-
рачаната електрична енергија по договорената цена, 
при што во фактурата за потрошувачите директно 
приклучени на електропреносниот систем го вклучува 
и надоместокот на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија произведена од повластени произ-
водители кои користат повластена тарифа. Ако носите-
лот на лиценцата има склучено договор со операторот 
на електродистрибутивниот систем во фактурата за ис-
порачаната електрична енергија го вклучува и надомес-
токот за користење на електродистрибутивниот систем, 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
електрична енергија согласно договорите за купопро-
дажба на електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-
кционирањето на пазарите на енергија, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-
нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-
ности кои ги извршува, 

- доставува известувања за сите околности, настани 
и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-
јание врз вршењето на енергетската дејност 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, во целокупната доку-
ментација која што се однесува на вршењето на енер-
гетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци. 

 
11. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за финансиско-
то и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 
2. годишна завршна сметка со сите прилози, 
3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 
4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 
 
12. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
Правилникот за лиценци. 

 
13. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  
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363. 
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на 

цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 
бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и поста-
пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-
гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-
делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-
ник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енер-
гетика и водни услуги на Република Северна Македо-
нија на седницата одржана на ден 27 јануари 2020 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА 
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ 
ВОДОСНАБДУВАЊЕ  НА  ЈП ХИГИЕНА ТЕАРЦЕ 

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2020-2021 ГОДИНА 
 
1. На ЈП ХИГИЕНА Теарце се утврдува регулатор-

на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување и тоа: 

• за 2020 година  
- за категорија домаќинства во износ од 12,89 

ден/m³; 
- за категорија останати во износ од 18,69 ден/m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• за 2021 година  
- за категорија домаќинства во износ од 13,21 

ден/m³; 
- за категорија останати во износ од 18,82 ден/m³. 
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова ре-

шение треба да ги примени следните услови:  
• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова реше-

ние и 
• да подготви и достави до Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија, План за прилагодување на тарифите и 
Бизнис-план согласно со ова решение. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга да дос-
тави нов План за прилагодување на тарифите за водни 
услуги за регулираниот период 2022-2024 година нај-
доцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста 
на ова решение.  

4. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а ќе се применува од 1.2.2020 година. 

 
УП1 бр. 08-85/18  

27 јануари 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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