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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

2025.
Врз основа на член 11, став (1) алинеја 1 од Законот 

за катастар на недвижности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 
153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Управ-
ниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности 
донесе:

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Во Статутот на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности број 01-7492/10 од 30.04.2013 година,  број 01-
548/8 од 30.01.2015 година и број  0101-31874/1 од 
29.08.2018 година,  во членот 6 став (2)  бројот „32“ се 
заменува со  бројот „40 “.

Член 2
Во членот 9 по точката 12 се додава нова точка 13 

која гласи:
 „13. водење  Регистар на преземени недвижности 

наменети за продажба,“.
 Точките 13 и 14  стануваат точки 14 и 15. 

Член 3
Во членот 13 точката 1 се менува и гласи: 
„донесува статут на Агенцијата;“
По точката 5 се додаваат  четири нови точки 6, 7 , 8 

и 9 кои гласат:
„6. донесува годишна програма за обука од областа 

на геодетските работи и правни работи;
7. усвојува извештај за извршен попис на сред-

ствата, обврските и побарувањата;
8. усвојува завршна сметка;
9. донесува годишен план за јавни набавки;“.
Точките 6, 7, 8 ,9 и 10 стануваат точки 10, 11, 12, 13 

и 14.
  Точката 11 која станува точка 15 се менува и 

гласи: 
„донесува одлука за висината на надоместоците пов-

рзани со постапките за овластување за овластен геодет 
(полагање на испит, продолжување на овластување, 
потврдување на овластување за странски геодетски ин-
женер, ставање/ престанок на мирување) и висината на 
надоместоците за обуки“.

Точките 12 и 13 стануваат точки 16 и 17.

Член 4
Во членот 15 став (2) зборот „државните“ се замену-

ва со зборот „административните“.

Член 5
Во членот 18 став (1)  по точката 9 се додава нова 

точка 10 која гласи: 
„10. предлага годишна програма за обука од облас-

та на геодетските работи и правни работи;“
Точките  10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 11, 

12, 13, 14 ,15 и 16.
Точката 16 која  станува точка 17 се менува и гласи: 
„донесува решение за издавање, продолжување, пот-

врдување, ставање во мирување, престанок на мирува-
њето, одбивање на барањето за престанок на мирување-
то и одземање на овластувањето за овластен геодет,“

Точките  17 и 18 стануваат точки 18 и 19.
Во точката 19 која станува точка 20 зборот „држав-

ните“ се заменува со зборот „административните“.
Точките  20 и 21 стануваат точки 21 и 22.

Член 6
Во членот 22 зборот „државните“ се заменува со 

зборот „административните“.

Член 7
Во членот 23 зборот „државни“ се заменува со збо-

рот „административни“.

Член 8
Членот 28 се брише.

Член 9
Во членот 37 во ставот (2) по зборот „Агенцијата“ 

сврзникот „и“ се брише.

Член 10
Во целиот текст на статутот  зборовите „Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите  „Република 
Северна Македонија“.

Член 11
Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето на огласната табла на 
Агенцијата, а ќе се објави по добивањето на согласност 
од Владата на Република  Северна Македонија.

Бр. 0101-5114/9 Претседател
29 мај 2020 година на Управен одбор,

Скопје м-р Ирма Мандева, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2026.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Републи-
ка 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 12 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 
друштво-Скопје му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „OKTA 2”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Републи-
ка Северна Македонија.

УП1 бр. 12-42/20
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-

Скопје, со седиште на ул. 1, бр.25, Миладиновци, Илин-
ден, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 12 јуни 2020 
година

4. Датум на важење на лиценцата: 10 јуни 2029 го-
дина

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-
ПРОИЗ-423-2020

6. Единствен матичен број: 4074009

7. Единствен даночен број: 4030980254845

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “ОКТА 2” со локација на 
кровна површина на објект на КП бр.11644 во КО Све-
ти Николе, Општина Свети Николе.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во електродистрибутивниот сис-
тем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносни-
от систем, операторот на пазарот на електрична енер-
гија, операторот на електродистрибутивниот систем, си-
те потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Правилата за пазар на електрич-
на енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија,

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

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

- да води одвоено сметководство за секоја поединеч-
на енергетска дејност што ја врши или други дејности 
кои ги извршува,
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- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз ос-
нова на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергетска-
та дејност за која што е издадена лиценцата,  во соглас-
ност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-
вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-
тита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година.

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

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината, 
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија. 

12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период.

 
13. Мерење на произведената електрична енерги-

ја и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија.

14. 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.

15. 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 и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 
за енергетика* и Правилникот за лиценци. 
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16. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ „ОКТА 2”, со следните 
технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
„ОКТА 2”,

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 148,2 kW,

в) година на почеток на градба: 2019 година
г) година на завршеток на градба и почеток на ра-

бота: 2020 година
д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
е) податоци за опрема: 
- тип и производител на фотонапонски панели: 

Honey 60 Layout module multicrystalline 
285-300 W, Trina Solar
- број на фотонапонски панели: 520
- моќност на фотонапонски панели: 285 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- Sunny TripowerCore 1 STP 50-40, моќност 3 х 50 

kW 
ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.600 

kWh/m2
з) очекувано производство на електрична енергија: 

214 MWh
__________

2027.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од 
Правилникот за лиценци („Службен весник на Републи-
ка 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 12 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, промет 
и услуги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Ми-
равци, Гевгелија, му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „КРИСТИ 
ЃК”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е дадена во Прилог, 
којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а се објавува во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика и водни услуги на Републи-
ка Северна Македонија.

УП1 бр. 12-90/20
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, промет и услу-

ги КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз-извоз-Миравци, 
Гевгелија, со седиште на ул. Иднина бр. 46, Миравци, 
Гевгелија, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава ли-
ценцата: Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 12 јуни 2020 
година

4. Датум на важење на лиценцата: 12 јуни 2055 го-
дина

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-
ПРОИЗ-422-2020

6. Единствен матичен број: 5080762

7. Единствен даночен број: 4006995106208

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност 
Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-

ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “КРИСТИ ЃК” со локаци-
ја на кровна површина на објект на КП бр.1113/2, КО 
Миравци-вон град, Општина Гевгелија.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- постапува согласно член 70 од Законот за енерге-

тика*,
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- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во електродистрибутивниот сис-
тем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносни-
от систем, операторот на пазарот на електрична енер-
гија, операторот на електродистрибутивниот систем, си-
те потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на елек-
трична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и Правилата за пазар на електрич-
на енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија,

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

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

- да води одвоено сметководство за секоја поединеч-
на енергетска дејност што ја врши или други дејности 
кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија, Правилата за балансира-
ње на електроенергетскиот систем, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, како и соглас-
но правилниците и другите прописи кои ги донесува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија врз ос-
нова на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија, во целокупната докумен-
тација која што се однесува на вршењето на енергетска-
та дејност за која што е издадена лиценцата,  во соглас-
ност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Северна Македонија, а 
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 
производство на електрична енергија, заштита на кон-
куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на жи-
вотната средина, животот и здравјето на луѓето и заш-
тита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 
година да достави Годишен извештај за работењето, 
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и делов-
ното работење во претходната година.

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

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината, 
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната годи-

на за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршу-

вање на  вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации при вршењето на енергет-
ската дејност производство на електрична енергија. 

12. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија.
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената елек-
трична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во електродистрибутивниот сис-
тем се врши во пресметковното мерно место на начин 
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија.

14. 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.

15. 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 и водни услуги на Република Се-
верна Македонија ќе преземе мерки согласно со Зако-
нот за енергетика* и Правилникот за лиценци. 

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

Носителот на лиценцата ја врши енергетската деј-
ност производство на електрична енергија од фотона-
понска електроцентрала ФЕЦ “КРИСТИ ЃК”, со след-
ните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 
“КРИСТИ ЃК”,

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска 
електроцентрала: 83,16 kW,

в) година на почеток и завршеток на градба и поче-
ток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема: 
- тип на фотонапонски панели: поликристални 
- производител на фотонапонски панели: PiKCELL 

GROUP PiK280ПР(60)
- број на фотонапонски панели: 297
- моќност на фотонапонски панели: 280 W 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- GOODWE GW70KHV-MT, 70.000 Wp, 1 парче 

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.670 
kWh/m2

ж) очекувано производство на електрична енергија: 
112.000 kWh.

__________
2028.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-
вање на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Пра-
вилникот за начинот и постапката за утврдување на та-
рифа 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 водоснабду-
вање со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 
2023 година, на OЈП „ВАРДАР“ Брвеница бр.03-75/1 
од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија под УП1 бр. 08-73/20 од 
28.5.2020 година, Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
НА OЈП „ВАРДАР“ БРВЕНИЦА ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На OЈП „ВАРДАР“ Брвеница се утврдува просеч-
на тарифа за водната услуга снабдување со вода за пие-
ње или водоснабдување и тоа:

• за 2021 година во износ од 16,63 ден/m³;
• за 2022 година во износ од 16,81 ден/m³;
• за 2023 година во износ од 17,00 ден/m³.
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,89%;
• минималниот и максималниот опсег за 2022  годи-

на изнесува 0,86%;
• минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува  0,84%.
3. Се утврдува минималната и максималната просеч-

на тарифа согласно минималниот и максималниот оп-
сег од точка 2 на ова Решение:

• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 16,49 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 16,78 ден/m³;
• за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 16,66 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,95 ден/m³;
• за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 16,86 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 17,14 ден/m³.
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4. Се задолжува давателот на водната услуга од точ-
ка 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 пие-
ње или водоснабдување важи за регулиран период 
2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 
2021 година.

 
УП1 бр. 08-73/20

12 јуни 2020 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________
2029.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-
вање на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Пра-
вилникот за начинот и постапката за утврдување на та-
рифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна 
услуга („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/17), а постапувајќи по Барање за утврдување на 
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни 
води, со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 
2023 година, на OЈП „ВАРДАР“ Брвеница бр.03-76/1 
од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија под УП1 бр. 08-74/20 од 
28.5.2020 година, Регулаторната комисија за енергети-
ка и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 
НА OЈП „ВАРДАР“ БРВЕНИЦА ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На OЈП „ВАРДАР“ Брвеница се утврдува просеч-
на тарифа за водната услуга собирање и одведување на 
урбани отпадни води и тоа:

• за 2021 година во износ од 7,46 ден/m³;
• за 2022 година во износ од 7,59 ден/m³;
• за 2023 година во износ од 7,72 ден/m³.
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 0,25%;

• минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-
на изнесува 0,25%;

• минималниот и максималниот опсег за 2023 го-
дина, изнесува 0,25%.

3. Се утврдува минималната и максималната просеч-
на тарифа согласно минималниот и максималниот оп-
сег од точка 2 на ова Решение:

• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 7,45 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 7,48 ден/m³;
• за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 7,57 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,61 ден/m³;
• за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 7,70 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,74 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точ-

ка 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 сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-
2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 
2021 година.

УП1 бр. 08-74/20
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________

2030.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-

вање на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Пра-
вилникот за начинот и постапката за утврдување на та-
рифа 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 водоснабду-
вање со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 
2023 година, на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар 
бр.03-640/2 од 15 мај 2020 година, заведено во архива-
та на Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-
75/20 од 27 мај 2020 година, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Маке-
донија на седницата одржана на 12 јуни 2020 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 ВОДОСНАБДУВА-
ЊЕ НА ЈПКД „КОМУНAЛЕЦ“ ГОСТИВАР ЗА 

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар се утврдува 
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 
за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2021 година во износ од 22,17 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 22,43  ден/m³;
- за 2023 година во износ од 22,72 ден/m³.
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 2,52%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022  годи-

на изнесува 2,47%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува  2,44%.
3. Се утврдува минималната и максималната просеч-

на тарифа согласно минималниот и максималниот оп-
сег од точка 2 на ова Решение:

- за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 21,61 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 22,73 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 21,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,98 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 22,17 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 23,27 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точ-

ка 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 пие-
ње или водоснабдување важи за регулиран период 
2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 
2021 година.

 
УП1 бр. 08-75/20

12 јуни 2020 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

2031.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-

вање на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Пра-
вилникот за начинот и постапката за утврдување на та-
рифа 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 сoбирање и одведување на урбани отпадни 
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 
година на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар бр.03-640/3 
од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија под УП1 бр.08-76/20 од 
27 мај 2020 година, Регулаторната комисија за енерге-
тика и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 12 јуни 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 
ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ ГОСТИВАР ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Гостивар се утврдува 
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведу-
вање на урбани отпадни води и тоа:

• за 2021 година во износ од 13,13 ден/m³;
• за 2022 година во износ од 12,35 ден/m³;
• за 2023 година во износ од 11,66 ден/m³.
2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 7,42%;
• минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува  7,30%;
• минималниот и максималниот опсег за 2023 го-

дина, изнесува 7,15%.
3. Се утврдува минималната и максималната просеч-

на тарифа согласно минималниот и максималниот оп-
сег од точка 2 на ова Решение:

• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 12,16 ден/m³; 
- максимална просечна тарифа 14,11 ден/m³;
• за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 11,45 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,25 ден/m³;
• за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 10,82 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 12,49 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точ-

ка 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 сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-
2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“, а се објавува на веб страницата на Регулаторна-
та комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 
2021 година.

УП1 бр. 08-76/20
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________                                                    

2032.
Врз основа на член 24 став (1)  точка 1)  алинеја 1, а 

во врска со член 28 од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на  12 јуни 2020  година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИ-
ХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕ-
НОС НА ПРИРОДЕН ГАС, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УП-
РАВУВАЊЕ СО ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС И 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 1
Во Правилникот за определување на регулиран мак-

симален приход и регулирани просечни тарифи за пре-
нос на природен гас, организирање и управување со па-
зар на природен гас и дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.245/18), по членот 18 се додава нов член 18-а кој 
гласи:

„Член 18-а
(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или 

кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика 
постапката за одобрување на регулираниот максимален 
приход и тарифи, ја води  на начин утврден со овој пра-
вилник.

(2) Роковите за постапувањето по барањето, објаву-
вањето на барањето, одржувањето на подготвителната 
седница и седницата на Регулаторната комисија за енер-
гетика утврдени во овој правилник, во случаите од став 
(1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на прес-
танокот на важењето на воената, вонредната и/или криз-
ната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот макси-
мален приход и тарифи којашто се донесува во случаи-
те од став (1) на овој член се објавува во „Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ и на веб стра-
ницата на Регулаторната комисија за енергетика, а вле-
гува во сила од 1-от ден во наредниот месец.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

УП1 бр. 01-1397/1
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________

2033.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1, 

а во врска со член 28 од Законот за енергетика* („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на  12 јуни 2020  година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ 
ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВА-
ЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА

Член 1
Во Правилникот за начин и услови за определување 

на регулиран максимален приход и регулирани просеч-
ни тарифи за пренос на електрична енергија, организи-
рање и управување со пазарот на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија („Службен вес-
ник на Република Северна Македонија“ бр.95/19, и 
бр.103/19) по членот 17 се додава нов член 17-а кој 
гласи:

„Член 17-а
(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или 

кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика 
постапката за одобрување на регулираниот максимален 
приход, регулираната просечна тарифа и тарифите за 
користење на соодветниот систем и услуги за користе-
ње на пазарот, како и постапките утврдени со член 18 и 
член 19,  ги води  на начин утврден со овој правилник.
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(2) Роковите за одржување на подготвителната сед-
ница и седницата на Регулаторната комисија за енерге-
тика, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат 
да течат од денот на престанокот на важењето на вое-
ната, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот макси-
мален приход, регулираната просечна тарифа и тарифи-
те за користење на соодветниот систем и услуги за ко-
ристење на пазарот којашто се донесува во случаите од 
став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и на веб страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во 
сила од 1-от ден во наредниот месец во тековната го-
дина.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

УП1 бр. 01-/1398/1
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________

2034.
Врз основа на член 24 став (1)  точка 1) алинеја 1 и 

член 153 став (5) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-
бен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на 12 јуни 2020  година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И 

СИСТЕМСКИ УСЛУГИ

Член 1
Во Правилникот за регулирање на цени за топлин-

ска енергија и системски услуги („Службен весник на 
Република Северна Македонија “ бр.116/19) по членот 
22 се додава нов член 22-а кој гласи:

„Член 22-а
(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или 

кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика 
постапката за одобрување на регулираниот максимален 
приход и цена на топлинска енергија за регулиран пе-
риод, како и постапките утврдени со член 23 и член 24,  
ги води  на начин утврден со овој правилник.

(2) Роковите за постапувањето по барањето, објаву-
вањето на барањето, одржувањето на подготвителната 
седница и седницата на Регулаторната комисија за енер-
гетика утврдени во овој правилник, во случаите од став 
(1) на овој член, отпочнуваат да течат од денот на прес-
танокот на важењето на воената, вонредната и/или криз-
ната состојба.

(3) Одлуката за одобрување на регулираниот макси-
мален приход и цена на топлинска енергија за регули-
ран период којашто се донесува во случаите од став (1) 
на овој член се објавува во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ и на веб страницата на Регу-
латорната комисија за енергетика, а влегува во сила од 
1-от ден во наредниот месец во тековната година.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.

УП1 бр. 01-1399/1
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
__________

2035.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а 

во врска со член 29, став (3) од Законот за енергетика* 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и вод-
ни услуги на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на 12 јуни 2020 година донесе  

Т А Р И Ф Е Н  С И С Т Е М
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА 
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРО-
ШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ 
СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ

Член 1
Во Tарифниот систем за продажба на електрична 

енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзал-
ниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („ Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.164/18), во 
членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 

„Член 27-а
(1) Во случај на прогласена воена, вонредна и/или 

кризна состојба, Регулаторната комисија за енергетика 
постапката за одобрување на предлог цените на 
пресметковните елементи, како и постапката утврдена 
со член 28,  ги води  на начин утврден со овој тарифен 
систем.

(2) Роковите за одржување на подготвителната сед-
ница и седницата на Регулаторната комисија за енерге-
тика, во случаите од став (1) на овој член, отпочнуваат 
да течат од денот на престанокот на важењето на вое-
ната, вонредната и/или кризната состојба.

(3) Одлуката за одобрување напредлог цените на 
пресметковните елементи којашто се донесува во случа-
ите од став (1) на овој член се објавува во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ и на веб 
страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а 
влегува во сила од 1-от ден во наредниот месец во те-
ковната година.“

Член 2
Овој тарифен систем влегува во сила со денот на до-

несувањето, а се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.

Бр. 01-400/1
12 јуни 2020 година Претседател,

Скопје Марко Бислимоски, с.р.
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