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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3322. 

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.11.2017 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРИРОДНО 
- МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Центар за управување со кризи му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Природно-

математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 
 

Член 3 
Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со деканот на  Природно-математич-

киот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 44-5184/1 Заменик на претседателот 
28 ноември 2017 година на Владата на Република 
             Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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3323. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16) и член 8, став 6 од Законот за технолошки ин-
дустриски развојни зони („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 
156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 
192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.11.2017 година, доне-
се  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИН-
ДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА  

ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Oдлуката за определување на периодот на закуп 

на градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/17) во членот 1 зборовите „Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМО-
ТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар, со 
седиште во Гостивар“ се заменуваат со зборовите 
„Друштво за производство, трговија и услуги ЏАГА-
ТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ 
ДООЕЛ Илинден,  со седиште во Илинден“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-6092/1 Претседател на Владата 

28 ноември 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
3324. 

Врз основа на член 96 став (1) точка м) и став (10) 
од Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007  88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 
98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 и 30/2016) 
и член 116 став (1) точка н) и став (10) од Законот за 
доброволно капитално финансирано пензиско осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
07/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-
на на 23.11.2017 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД  

СТРАНА НА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на известување на 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување од страна на пензиско друштво 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
175/2013 и 69/2015) во член 2 став 1 по точката и) сврз-
никот: „и“ се брише и се додаваат три  нови точки: „ ј) , 
к) и л) “ кои гласат: 

„ј) ажурирана Програма за работење на пензиското 
друштво и пензиските фондови изработена од член на 
управен одбор; 

к) записници од одржани седници на управен и над-
зорен одбор на пензиското друштво 

л) извештаи од вонредни внатрешни ревизии, од-
носно извештаи од внатрешни ревизии кои не се опфа-
тени во годишниот план за работа на внатрешна реви-
зија и“ “ 

Точката ј) станува точка љ). 

 
Член 2 

Во член 3 став 2 во точката а) зборовите: „ и во хар-
тиена форма“ се бришат. 

 По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5 кои 
гласат: 

„ Ажурираната Програма од член 2 став 1 точката ј) 

на овој правилник се доставува до Агенцијата во рок 
од 10 дена од денот на извршената промена на делок-
ругот на работење на членот на Управниот одбор. 

Записниците од член 2 став 1 точка к) на овој пра-
вилник се доставуваат до Агенцијата во рок од три ра-
ботни дена од денот на нивното усвојување. 

Извештаите од член 2 став 1 точка л) на овој пра-
вилник се доставуваат до Агенцијата во рок од три ра-

ботни дена од денот на нивното архивирање во друш-
твото. “ 
 

Член 3 

Во член 5 ставот 3 зборовите: „нивното настанува-

ње“ се заменуваат со зборовите: „предвидениот рок за 

достава“. 

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член податоците од 

член 96 став (1) точките а), б), и), ј), к) и љ) од Законот 

за задолжително капитално финансирано пензиско оси-

гурување, член 116 став 1 точките а), б), ј), к), л) и м) 

од Законот за доброволно капитално финансирано пен-

зиско осигурување, член 2 став (1) точките г), д), ѓ), е), 

ѕ), к) и л) од овој правилник се доставуваат во елек-

тронска форма.“ 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 4 

Постојните пензиски друштва во рок од 30 дена од 

денот на влегување во сила на овој правилник, треба да 

достават ажурирани и усогласени програми за работе-

ње на пензиското друштво и пензиските фондови изра-

ботени од членовите на управен одбор. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 

Бр. 01-1052/7 Совет на експерти 

30 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3325. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-
дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 
регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКР КОМУ-
НАЛЕЦ Кавадарци бр.09-677/1 од 15.09.2017 го-
дина,заведено во архивата на Регулаторната комисија 
за енергетика под УП1 бр.08-117/17 од 15.09.2017 го-
дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 
ЈПКР КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ  ЗА  РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведу-
вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 4,12 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 4,67 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 5,08 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 5,99%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  10,29%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 11,83%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-
лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-117/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                           
3326. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 
вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 
за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКР КО-
МУНАЛЕЦ Кавадарци бр.09-676/1 од 15.09.2017 го-
дина, заведено во архивата на Регулаторната комисија 
за енергетика под УП1 бр.08-118/17 од 15.09.2017 го-
дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ  НА  ЈПКР  КОМУНАЛЕЦ КАВАДАРЦИ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈПКР КОМУНАЛЕЦ Кавадарци се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 
за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 22,30 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 22,62 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 23,01 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 6,91%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  6,58%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 6,24%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-
гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-118/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                     
3327. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 
вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 
за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП КО-
МУНАЛЕЦ Свети Николе бр.0302-362/2 од 15.09.2017 
година, заведено во архивата на Регулаторната комиси-
ја за енергетика под УП1 бр.08-146/17 од 18.09.2017 го-
дина, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 
за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 37,32 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 37,51 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 37,73 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата:  
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 1,17%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  1,08%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 1,01%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-
гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-146/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3328. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-
дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 
регулиран период 2018 – 2020 година на ЈKП КОМУ-
НАЛЕЦ Свети Николе, заведено во архивата на Регула-
торната комисија за енергетика под УП1 бр.08-147/17 
од 18.09.2017 година, на седницата одржана на ден 
24.11.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 
ЈKП КОМУНАЛЕЦ СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈKП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одве-
дување на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 6,28 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 6,10 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 5,93 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 0,25%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  0,27%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-
на изнесува 0,29%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-
лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-147/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3329. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-
дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 
регулиран период 2018 – 2020 година на ЈП КОМУНА-
ЛЕЦ Неготино бр.08-462/1 од 15.09.2017 година, заве-
дено во архивата на Регулаторната комисија за енерге-
тика под УП1 бр.08-157/17 од 18.09.2017 година, на 
седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 
НА ЈП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА  РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување 
на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 6,89 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 8,01 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 9,15 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 10,57%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  11,66%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 12,36%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-
лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-157/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р.                                                    
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3330. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 
вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 
за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП КОМУ-
НАЛЕЦ Неготино бр.08-462/1 од 15.09.2017 година, за-
ведено во архивата на Регулаторната комисија за енер-
гетика под УП1 бр.08-158/17 од 18.09.2017 година, на 
седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
НА ЈП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА  РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 
пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 23,63 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 26,22 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 27,90 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 4,02%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  5,08%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 5,96%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-
гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-158/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                  
3331. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 
вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП ДЕР-
ВЕН Велес бр.03-1559/2 од 15.09.2017 година, заведено 
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика 
под УП1 бр.08-166/17 од 18.09.2017 година, на седни-
цата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-
ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ НА ЈКП  ДЕРВЕН  ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈКП ДЕРВЕН Велес се утврдува просечна та-

рифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 41,30 ден/m³; 
• за 2019 година во износ од 42,66 ден/m³; 
• за 2020 година во износ од 42,20 ден/m³. 
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 
• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 11,03%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  11,07%; 
• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 10,54%. 
3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-
гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 
УП1 Бр. 08-166/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                         
3332. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги („Службен 
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 
Методологијата за определување на тарифите за водна 
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-
то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 
за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 
бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 
Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-
дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 
регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП ДЕРВЕН 
Велес бр.03-1560/2 од 15.09.2017 година,заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под 
УП1 бр.08-167/17 од 18.09.2017 година, на седницата 
одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 
НА ЈКП ДЕРВЕН ВЕЛЕС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

2018-2020 ГОДИНА 
 
1. На ЈКП ДЕРВЕН Велес се утврдува просечна та-

рифа за водната услуга сoбирање и одведување на ур-
бани отпадни води и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 7,87 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 7,96 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 8,00 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 39,66%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  39,47%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 39,28%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-
лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                               
УП1 Бр. 08-167/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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