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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
2266.
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15,
6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), ја
приложуваме следната
ЛИСТА
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАРИ - ЈУНИ 2020

Бр. 08–1145/2
26 јуни 2020 година
Скопје

Директор
на Агенција за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.

7 јули 2020

Бр. 179 - Стр. 3

2267.
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16,
55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), ја приложуваме следната
ЛИСТА
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08–1145/3
26 јуни 2020 година
Скопје

Директор
на Агенција за млади и спорт,
Дарко Каевски, с.р.

Стр. 4 - Бр. 179

7 јули 2020

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2268.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
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) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19,
54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2020 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20) на Друштвото за трговија и услуги
ПОВЕР ОН ДОО увоз-извоз Скопје, во точката 1, како
и во Прилогот во точката 1 зборовите “Друштвото за
трговија и услуги ПОВЕР ОН ДОО увоз-извоз Скопје”
се заменуваат со зборовите “Друштвото за трговија и
услуги ЕНЕРЏИ ОН ДОО увоз-извоз Скопје”.
2. Измената од точка 1 на оваа одлука се врши по
службена должност согласно известување за настанати
промени во називот на носителот на лиценца.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-137/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2269.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 2023 година, на ЈП “Водовод” Охрид, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги под број УП1 бр 08-62/20 од 19 мај 2020 година,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП “ВОДОВОД” ОХРИД ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП “Водовод” Охрид се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 43,24 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 44,34 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 45,60 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,72%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,66%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 2,59%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 42,06 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 44,41 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 43,16 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 45,52 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 44,42 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 46,78 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.
УП1 бр. 08-62/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2270.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна
услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на АД ВОДОСТО-

7 јули 2020

Бр. 179 - Стр. 5

ПАНСТВО НА РСМ - Подружница Струмичко Поле,
заведено во архивата на Регулаторната комисија под
број УП1 бр.08-64/20 од 20 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2
јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЧКО
ПОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Струмичко Поле се утврдува просечна тарифа за
водната услуга снабдување со сурова вода наменета за
водоснабдување на населението и тоа:
- за 2021 година во износ од 5,97 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 6,14 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 6,32 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 42,07%.
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 41,61%.
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 41,17%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 3,46 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 8,48 ден/m³.
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,59 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 8,70 ден/m³.
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,72 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 8,92 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението важи за
регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.
УП1 бр. 08-64/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2271.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на

тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна
услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово, заведено
во архивата на Регулаторната комисија под број УП1
бр.08-65/20 од 20 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - ПОДРУЖНИЦА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Берово се утврдува просечна тарифа за водната
услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
- за 2021 година во износ од 4,16 ден/m³.
- за 2022 година во износ од 4,15 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 4,02 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 26,69%.
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 24,51%.
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 23,33%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 3,05 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 5,27 ден/m³.
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,13 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,17 ден/m³.
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,08 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 4,96 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението важи за
регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.
УП1 бр. 08-65/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 179

2272.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна
услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Кумановско Липковско Поле, заведено во архивата на Регулаторната
комисија под број УП1 бр.08-66/20 од 20 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 2 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - ПОДРУЖНИЦА КУМАНОВСКО ЛИПКОВСКО ПОЛЕ ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РСМ - Подружница Кумановско Липковско Поле се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението и тоа:
- за 2021 година во износ од 3,77 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 3,80 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 3,82 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 11,87%.
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 11,38%.
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 10,88%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 3,32 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 4,22 ден/m³.
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,36 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 4,23 ден/m³.
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,41 ден/m³.
- максимална просечна тарифа 4,24 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението важи за
регулиран период 2021-2023 година.
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6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.
УП1 бр. 08-66/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2273.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на
тарифа за прочистување на отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈП
Колекторски Систем - Скопје, бр.03-166/2 од 20 мај
2020 година а заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги под број УП1
бр. 08-79/20 од 29 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 јули 2020
година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ - СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП Колекторски Систем - Скопје се утврдува
просечна тарифа за водната услуга прочистување на
отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 25,17 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 25,71 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 26,11 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 8,89%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 8,46%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 8,04%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 22,93 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 27,41 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 23,54 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 27,88 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 24,01 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 28,21 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
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5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.

II НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ
Член 3
За извршување на работите дефинирани во член 2
од овој договор, овластениот градежен инспектор ќе ја
користи расположливата опрема, ресурси и други услови со кои располага Општина Карпош.
III НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ И ИСПЛАТА

УП1 бр. 08-79/20
2 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
2274.
ДОГОВОР
Склучен во Скопје на 1.7.2020 година помеѓу:
1. Општина Аеродром, со седиште на бул.Јане Сандански бр.109б застапувана од Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин (во натамошниот
текст: Општина Аеродром) од една страна и
2. Општина Карпош со седиште на ул. „Радика“
бр.9, застапувана од Градоначалникот на Општина
Карпош, г. Стефан Богоев, (во натамошниот текст: Општина Карпош), од друга страна.
I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Договорот се склучува согласно Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продолжување на
воспоставената меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Карпош и Општина Аеродром за вршење работи
од областа на градежната инспекција донесена од Советот на Општина Карпош бр.09-3666/6 од 25.6.2020
година („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.9/20) и Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка меѓу Општина Аеродром
и Општина Карпош за вршење работи од областа на
градежната инспекција бр.9-183/4 од 30.6.2020 („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.7/20), донесена
од Советот на Општина Аеродром, согласно Законот за
меѓуопштинска соработка.
Член 2
Со овој Договор се регулираат правата и обврските
помеѓу Општина Аеродром и Општина Карпош за
продолжување на меѓуопштинска соработка за вршење
работи од областа на градежната инспекција од страна
на лицето Олга Влинтоска вработена во Општина Аеродром на работно место советник овластен градежен
инспектор, за потребите на градежната инспекција во
Општина Карпош на половина работно време (4 часа)
за период од 1.7.2020 до 30.9.2020 година.

Член 4
Средствата потребни за исплата на плата на овластениот градежен инспектор, за наведениот период ќе
ги обезбедат општините потписници на овој договор.
Општина Аеродром ќе ја исплаќа вкупната бруто
плата во полн износ, а Општина Карпош врз основа на
овој договор и решение за исплата ќе исплаќа 50% од
бруто месечната плата, најдоцна во рок од 5 дена од денот на исплатата на плата за тековниот месец од страна
на Општина Аеродром.
Вкупниот износ на средствата од став 1 на овој
член ќе се утврди согласно позитивните законски прописи врз основа на кои Општина Аеродром ја пресметува платата.
IV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 5
Сите евентуални спорови договорните страни ќе ги
решаваат спогодбено, а доколку тоа не е можно, ќе ги
решава надлежниот суд во Скопје.
Член 6
Можните измени настанати по склучување на овој
Договор договорните страни ќе ги договорат спогодбено и писмено ќе ги приклучат кон овој Договор со
Анекс - договор.
Член 7
За се што не е предвидено со овој Договор важат
одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 8
Договорот е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои по 3 (три) за двете договорни страни.
Член 9
Овој договор влегува во сила со денот на неговото
потпишување.
Бр. 08-3314/2
1 јули 2020 година
Скопје

Општина Аеродром
Градоначалник,
Златко Марин, с.р.

Бр. 03-536/12
30 јуни 2020 година
Скопје

Општина Карпош
Градоначалник,
Стефан Богоев , с.р.
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