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Бр. 192 - Стр. 3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2375.
Врз основа на член 54 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАДЕНО МИСЛЕЊЕ ОД СТРАНА НА
МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА
КОМИСИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ
И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичен лекар за
потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на Второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање наод, оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 126/19), во член 3 став (1) во точката (2) сврзникот „и“ се заменува
со „точка–запирка“.
Во точката 3, точката на крајот на реченицата се заменува со „точка- запирка“ и се додава нова точка 4,
која гласи:
„4. копија на трансакциска сметка.“
Член 2
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 10-4458/1
22 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.
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2376.
Врз основа на член 65 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО
Член 1
Во Правилникот за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), во член 3 став 2 во точката (7) сврзникот ,„и“ се заменува со „точка-запирка“.
Во точката 8, точката на крајот на реченицата се заменува со „точка-запирка“ и се додава нова точка 9, која гласи:
„9. копија на трансакциска сметка“.
Член 2
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-4459/1

Заменик министер за труд

22 јули 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Gjonul Bajraktar, с.р.
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2377.
Врз основа на член 41 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО НА ГАРАНТИРАНА МИНИМАЛНА ПОМОШ, УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА
ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА
НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош, утврдување на
состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), во член 7 став 1 во точката 23 точката на крајот на реченицата се заменува со точка-запирка
и се додава нова точка 24, која гласи:
„24. копија на трансакциска сметка“.
Во ставот 2 зборовите точките 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19 и 21“ се заменуваат со зборовите ,,точките
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 21,“.
Во ставот 3 зборовите „точките 1, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22 и 23“ се заменуваат со зборовите „точките 1,
5, 11, 13, 14, 17, 22, 23 и 24,“.
Член 2
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-4460/1

Заменик министер за труд

22 јули 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Gjonul Bajraktar, с.р.
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2378.
Врз основа на член 14 од Законот за социјална сигурност за старите лица („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 104/19), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА
СОСТОЈБАТА И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ
И НЕГОВИОТ БРАЧЕН ДРУГАР ИЛИ ЛИЦЕ СО КОЕ ЖИВЕЕ ВО ВОНБРАЧНА ЗАЕДНИЦА,
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ЗА СТАРИТЕ ЛИЦА
Член 1
Во Правилникот за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права
на подносителот и неговиот брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, образецот на барањето и потребната документација за остварување на правото на социјална сигурност за старите лица („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19 и 188/19 ), во член 6 став 1 во точката 17 точката
на крајот на реченицата се заменува со точка- запирка и се додава нова точка 18, која гласи:
„18. копија на трансакциска сметка“.
Во ставот 2 зборовите ,,точките 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 и 17“ се заменуваат со зборовите ,,точките
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17,“
Во ставот 3 зборовите ,,точките 5, 12, 13 и 15“ се заменуваат со зборовите ,,точките 13 и 15“.
Член 2
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-4461/1

Заменик министер за труд

22 јули 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Gjonul Bajraktar, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

труктурни градби составени од повеќе делови од кои
најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација се издава на образец на
хартија во бела боја со формат А-4.

2379.
Врз основа на член 68 став (3) од Законот за граде-

Формата и содржината на барањето од став 1 на

ње („Службен весник на Република Македонија“

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на

бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12,

овој правилник.

25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16,

Член 3

31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и

Кон барањето за продолжување на рокот за изград-

„Службен весник на Република Северна Македонија“

ба на линиски инфраструктурни градби, за функцио-

бр.244/19 и 18/20), министерот за транспорт и врски
донесе

нални делови од инфраструктурни градби како и за инфраструктурни градби составени од повеќе делови од

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ, ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ДЕЛОВИ ОД ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ КАКО

кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација се доставува
следната документација:
- правосилно одобрение за градење издадено од
надлежен орган;
- известување за отпочнување со градба согласно

И ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ СОСТАВЕ-

Законот за градење доставено до органот надлежен за

НИ ОД ПОВЕЌЕ ДЕЛОВИ ОД КОИ НАЈМАЛКУ

издавање на одобрението;

ЕДЕН ДЕЛ ПРЕТСТАВУВА ЛИНИСКА ИНФРАС-

- изјава од инвеститорот под морална и кривична

ТРУКТУРА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА,

одговорност, заверена на нотар дека има отпочнато да

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-

ја гради инфраструктурната градба согласно одобрени-

ЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ

ето за градење и

НА РОКОТ ЗА ЗАВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА

- доказ за платена административна такса.

Член 1

Член 4

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

Решението за продолжување на рокот за завршува-

ржината на образецот на барањето за продолжување

ње на изградба на градбите се издава на образец на

на рокот за изградба на линиски инфраструктурни

хартија во бела боја со формат А-4.

градби, за функционални делови од инфраструктурни
градби како и за инфраструктурни градби составени
од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на
решението за продолжување на рокот за завршување
на изградбата.

Формата и содржината на решението од став 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 2
Барањето за продолжување на рокот за изградба на
линиски инфраструктурни градби, за функционални
делови од инфраструктурни градби како и за инфрас-
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2380.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот
суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 202/2019) на
седницата одржана на 27.5.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на Уредбата со законска сила за утврдување
на задачи на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.72/2020 од 21.3.2020 година).
2. Светскиот македонски конгрес, преку претседателот Тодор Петров од Скопје до Уставниот суд поднесе иницијатива за оценување на уставноста на актот означен во точката 1 од ова решение.
Според подносителот на иницијативата, оспорената
уредба со законска сила не била во согласност со член
8 став 1 алинеи 3, 4 и 11, членот 51, член 68 став 1 алинеи 1 и 2 и Амандманот XXIX, член 125 ставови 2 и 3 и
член 126 став 2 од Уставот.
3. Судот на седницата, утврди дека врз основа на
член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
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, 142/16,
140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 март 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАДАЧИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА
ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се утврдуваат задачите на Армијата на Република Северна Македонија
(во натамошниот текст: Армијата), за поддршка на полициските сили на Министер-ството за внатрешни работи и за поддршка на единиците на локалната самоуправа, органите на државната управа или на други
државни институции на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба, заради
спречување на внесување, ширење и справување со коронавирус COVID 19.
Член 2
Армијата формира и ангажира сили за поддршка на
полициските сили на Министерството за внатрешни
работи за:
- обезбедување и надзор на граничната линија на
државната граница со цел спречување на влез и излез
на сите лица кои имаат намера да извршат нелегален
премин на државната граница;

- контрола на влез и излез на патните правци кои
водат кон населените места преку воспоставување на
мобилни пунктови и контролни точки во реоните за ангажирање и
- физичко обезбедување на витални објекти кои се
обезбедувани од Министерството за внатрешни работи.
Армијата формира и ангажира сили и за поддршка
на единиците на локалната самоуправа, органите на
државната управа или на други државни институции на
Република Северна Македонија, со цел спречување на
ширење на епидемијата и отстранување на последиците настанати од епидемијата за укажување на помош
заради спасување на луѓето и материјалните добра.
II. ЗАДАЧИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 3
Армијата ќе ги поддржи полициските сили на Министер-ството за внатрешни работи во обезбедување на
граничната линија од државната граница што ќе ги опфаќа работите што се однесуваат на граничен надзор со
цел за:
- Спречување на влез и излез на сите лица кои имаат намера да извршат нелегален премин на државната
граница;
- Спречување и откривање на илегална миграција и
трговија со луѓе;
- Заштита на животот, здравјето на луѓето, личната
сигурност, имотот, животната средина и природата;
- Спречување и откривање на други опасности по
јавниот ред, правниот поредок, националната безбедност и меѓународните односи и
- Задржување на лица фатени на државната граница
и предавање на полициските службеници.
Член 4
Припадниците на Армијата вршат поддршка на полицис-ките сили во контрола на влез и излез на патните
правци кои водат кон населените места преку воспоставување на мобилни пунктови и контролни точки
во реоните за ангажирање, која се однесува на:
- Заштита на животот, личната сигурност и имотот
на граѓаните;
- Одржување на јавниот ред и мир;
- Регулирање и контрола на сообраќајот на пунктовите или патиштата и
- Укажување помош и заштита на граѓаните во случај на неопходна потреба.
Член 5
Припадниците на Армијата вршат поддршка на полицис-ките сили во обезбедување на личности и објекти, согласно закон и одлуки на Влада.
III. ОВЛАСТУВАЊА
Член 6
Припадниците на Армијата во извршување на задачите согласно оваа уредба со законска сила применуваат полициски овластувања, и тоа:
- Проверка на лица и предмети;
- Собирање на информации;
- Лишување од слобода;
- Приведување;
- Задржување;
- Пренасочување, насочување или ограничување на
движењето на лица и превозни средства на определен
простор за нужно потребно време;
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- Предупредување и наредување;
- Привремено одземање на предмети, заради предавање на полицијата;
- Преглед, односно претрес на определени објекти и
простории на државни органи, институции што вршат
јавни овластувања и други правни лица;
- Влегување во туѓ дом и затворени простории;
- Сопирање, преглед, односно претрес на лица, багаж и превозни средства и
- Обезбедување на местото на настанот.

Министерот за внатрешни работи донесува посебни
упатства за начинот на постапување при употреба на
огнено оружје од ставот 2 на овој член.

IV. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛБА
И ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 10
Средствата за присилба не смеат да се употребат
кон деца, очигледно болни, стари и изнемоштени лица,
лица со тежок инвалидитет и жени со видлива бременост, освен ако истите се неопходни за лицето да се
приведе или задржи и припадникот на Армијата не може поинаку да го совлада неговиот отпор или одбие напад или ако лицето го загрозува својот живот, животот
на луѓето, имотот или ако заради други околности неговиот живот и здравје се непосредно загрозени.

Член 7
При спроведувањето на задачите утврдени со оваа
уредба со законска сила, припадниците на Армијата
можат да употребат средства на присилба или огнено
оружје.
Под присилба во смисла на оваа уредба со законска
сила се смета употреба на легитимен, соодветен и пропорционален физички или механички притисок, со
примена на средства согласно закон, насочен спрема
определено лице од страна на припадник на Армијата,
само во случај кога задачите од оваа уредба не можат
да бидат извршени.
Средства за присилба во смисла на оваа уредба се:
физичка сила, гумена палка, средства за врзување на
лица, уред за присилно запирање на возила, службено
куче, хемиски средства и огнено оружје.
Член 8
Припадникот на Армијата е овластен да употреби
огнено оружје кога е тоа апсолутно неопходно и кога
со употреба на другите средства за присилба задачите
од оваа уредба не можат да бидат извршени.
Припадникот на Армијата е овластен да употреби
огнено оружје кога на друг начин и со употреба на други средства за присилба не може:
1. Да го заштити својот живот или животот на други луѓе;
2. Да одбие од себе и од друг непосреден напад со
кој се загрозува неговиот живот или животот на некој
друг;
3. Да одбие напад на објект или личност што се
обезбедува;
4. Да спречи бегство на лице затекнато при извршување на кривично дело за кое е пропишана казна затвор од пет години или потешка казна и
5. Да спречи бегство на притворено или осудено лице од казнено поправна установа.
Пред употреба на огненото оружје, припадникот на
Армијата ќе упати усна наредба и предупредување
„стој!“, а потоа и втора наредба и предупредување
„стој, ќе пукам!“.
Наредбите и предупредувањата од ставот 3 на овој
член нема да се упатат ако со тоа би се довело во прашање извршувањето на задачите од оваа уредба со законска сила.
Припадникот на Армијата нема да употреби огнено
оружје спрема лицето кое е задржано согласно оваа
уредба со законска сила, освен кога тоа е неопходно за
да го заштити својот живот или животот на други лица,
како и во случаи кога е потребно да спречи бегство на
задржаното лице.
Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош и застрашување, како и пукање во животни кога
тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како
употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба со
законска сила.

Член 9
Употребата на огнено оружје не е дозволена ако се
доведува во опасност животот на други лица, освен ако
употребата на огненото оружје е единствено средство
за одбрана од посреден напад, опасност од напад врз
животот на други лица.

Член 11
Во случај кога се воспоставува нарушен јавен ред
или мир во поголем обем можат да се употребат средства за присилба, и тоа: физичка сила, гумена палка,
средства за врзување на лица, уред за присилно запирање на возила и службено куче.
Член 12
Припадниците на Армијата кои вршат служба под
непосредно командување на претпоставениот смеат да
употребат средства на присилба или огнено оружје само по негова наредба, освен кога претпоставениот не
може да даде наредба.
Член 13
Ограничувањето на слободите и правата не може да
биде дискриминаторско по основ на раса, боја на кожа,
потекло национална или етничка припадност, пол, род,
сексуална ориентација, родов идентитет, припадност
на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен
статус или која било друга основа.
Ограничувањето на слободите и правата не може да
се однесува на право на живот, забраната на мачење, на
нечовечко и понижувачко постапување и казнување,
како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата,
јавното изразување на мислата и вероисповеста.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Министерот за внатрешни работи во рок од 24 часа
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила ќе ги донесе упатствата од членот 8 став 7
од оваа уредба со законска сила.
Член 15
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-2409/1
Заменик на претседателот
21 март 2020 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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4. Согласно член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот,
основните слободи и права на човекот и граѓанинот
признати во меѓу-народното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото, се темелни вредности на
уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Според членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Согласно членот 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само
во случаи утврдени со Уставот (став 1). Слободите и
правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според
одредбите на Уставот (став 2). Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско
по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена
положба (став 3). Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната за мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата
и вероисповеста (став 4).
Според член 122 од Уставот вооружените сили на
Република Северна Македонија го штитат територијалниот интегритет и независноста на Републиката. Одбраната на Републиката се уредува со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
Со членовите 125 и 126 од Уставот се уредува прашањето поврзано со вонредна состојба.
Во член 125 став 1 од Уставот е определено дека,
вонредна состојба настанува кога ќе настанат големи
природни непогоди или епидемии.
Постоењето на вонредна состојба на територијата
на Република Северна Македонија или нејзин дел го
утврдува Собранието по предлог на претседателот на
Републиката, Владата или најмалку 30 пратеници (став
2).
Одлуката со која се утврдува постоењето на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и има
важност најмногу 30 дена (став 3).
Ако Собранието не може да се состане, одлука за
постоење на вонредна состојба донесува претседателот
на Републиката и му ја поднесува на Собранието на
потврдување штом тоа ќе е во можност да се состане
(став 4).
Според член 126 став 1 од Уставот, при постоење
на воена или вонредна состојба Владата во согласност
со Уставот и со закон донесува уредби со законска
сила. Според ставот 2 на истиот член, овластувањето
на Владата да донесува уредби со законска сила трае
до завршувањето на воената или вонредната состојба,
за што одлучува Собранието.
Тоа значи дека Уставот определува дека Владата
донесува уредби со законска сила во услови на вонредна состојба.
Уредбите со законска сила се специфични правни
прописи коишто се донесуваат во вонредна состојба
кога има потреба од преземање брзи и ефикасни мерки,
од брзо нормирање на определени прашања коишто воопшто не се нормирани во закон или се нормирани на
начин којшто не дозволува ефикасно преземање мерки
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коишто ги наложува вонредната состојба, со цел соочување и надминување на причините коишто довеле до
вонредната состојба, но и последиците од истата, и
враќање во редовниот уставно правен поредок.
Уредбите со законска сила се разликуваат од законите според постапката за донесување и според органот којшто ги донесува, но се соодветни со законите по
предметот на нивното регулирање и по нивната правна
сила. Од тие причини, овие уредби се разликуваат од
другите уредби што ги донесува Владата согласно член
36 став 2 од Законот за Владата, коишто имаат карактер на подзаконски акти коишто се носат во функција
на извршување на законите.
Оттука, со уредба со законска сила, при постоење
на вонредна состојба, Владата може поинаку да регулира одредени прашања коишто се уредени со важечки
закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите
овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има
две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите
да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и
надминување на причините и последиците од вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни
и пропорционални во светло на што побрзо враќање во
редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограничување е уредено во членот 54 од Уставот, чие задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во
вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна состојба не може да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на
слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.
Согласно Европската конвенција за заштита на човековите права во случај на војна или некоја друга општа опасност која го загрозува животот на нацијата, секоја Висока страна договорничка може да презема мерки коишто отстапуваат од обврските предвидени со
оваа конвенција, и тоа строго во согласност со барањата што ги наложува ситуацијата но под услов таквите
мерки да не бидат во спротивност со другите обврски
што произлегуваат од меѓународното право (член 15
став 1). Дозволените ограничувања за споменатите
права и слободи според оваа конвенција, може да се
применуваат само за оние цели за кои се и предвидени
(член 18).
Претседателот на Републиката, врз основа на членовите 125 и 126 од Уставот на Република Северна Македонија, врз основа на образложениот предлог на Владата на Република Северна Македонија на 18 март
2020 година донесе Одлука за утврдување на постоење
на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 68/2020).
На 14 април 2020 година, претседателот на Републиката донесе нова Одлука за утврдување на постоење
на вонредна состојба („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 104/2020) на територијата на
Република Северна Македонија за период од 30 дена
заради заштита и справување со последиците од ширењето на коронавирусот COVID-19. Одлуката е донесена врз основа на членовите 125 и 126 од Уставот на Република Северна Македонија, а врз основа на образложен предлог на Владата.
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Во конкретниот случај, Владата, врз основа на член
126 став 1 од Уставот и член 36 став 1 од Законот за
Владата, на 21.03.2020 година, во услови на прогласена
вонредна состојба на територијата на целата Република, донесе Уредба со законска сила за утврдување на
задачи на Армијата на Република Северна Македонија
за време на траењето на вонредна состојба.
Тргнувајќи од направената анализа на уставните
одредби, Судот оцени дека се неосновани наводите на
подносителот на иницијативата дека предметната уредба со законска сила е донесена без постоење на закон
за вонредна состојба, бидејќи овластувањата да донесува уредби со законска сила Владата ги добива директно
од уставните одредби во членовите 125 и 126 од Уставот, односно од одлуката на претседателот со која е
прогласена вонредна состојба со што се активираат овластувањата од членот 125 од Уставот. Владата, за времетраењето на прогласената вонредна состојба, добива
уставно овластување да носи уредби со законска сила
со кои може да регулира поинаку одредени прашања
уредени со важечки закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија, при што ваквите овластувања не се неограничени.
Од анализата на одредбите на наведената уредба со
законска сила, произлегува дека Владата, во согласност
со уставните овластувања во услови на прогласена вонредна состојба, пропишала дека за време на траењето
на вонредната состојба за Армијата се определени посебни задачи за поддршка на полициските сили на Министерството за внатрешни работи и за поддршка на
единиците на локалната самоуправа, органите на
државната управа или на други државни институции на
Република Северна Македонија за време на траењето
на вонредната состојба, заради спречување на внесување, ширење и справување со коронавирус COVID 19.
Ваквото уредување, според Судот има свое уставно оправдување ако се земе предвид настанатата ситуација
којашто, меѓу другото, бара обезбедување и надзор на
граничната линија на државната граница, контрола на
влез и излез на патните правци кои водат кон населените места преку воспоставување на мобилни пунктови и
контролни точки во реоните за ангажирање, физичко
обезбедување на витални објекти коишто се обезбедувани од Министерството за внатрешни работи и слично
што во крајна линија е насочено и кон заштита на територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, согласно членот 122 од Уставот.
Учество на Армијата во отстранувањето на последиците во кризна, вонредна и воена состојба е уредено и
во членот 40 од Законот за одбрана според кој Армијата може да учествува во отстранувањето на последиците од кризна, вонредна и воена состојба.
Неспорно е дека оваа мерка е тесно поврзана, односно предизвикана од причините за прогласување на
вонредната состојба -епидемија од Ковид-19, дека е во
согласност со причините и последиците од истата и го
опфаќа периодот на вонредната состојба.
Поради тоа, ваквата мерка има легитимна цел, општествена оправданост, разумна е и пропорционална
на целта што се сака да се постигне, поради што нема
основи за сомневање во нејзината уставност.
5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
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6. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 73/2020
27 мај 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
__________

2381.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992, по моето гласање против Решението У.бр.73/2020 од 27 мај 2020 година, го издвојувам и
писмено го образложувам следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Со Решението У.бр.73/2020 Уставниот суд со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за
утврдување на задачи на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредна
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.70/2020) образложувајќи дека Владата била овластена Уредбата да ја донесе директно врз основа на членовите 125 и 126 од Уставот како и дека мерката утврдена во неа имала легитимна цел, општествена оправданост, била разумна и пропорционална на
целта што се сакало да се постигне, поради што немало
основи за сомневање во нејзината уставност.
Спротивно на ставот на мнозинството судии, сметам дека одделни одредби односно членовите 6, 7, 8,
11, 12 и 14 од оспорената уредба не се во согласност со
член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 11, членовите 26, 51 и 54 и
член 79 став 2 од Уставот и членот 8 од Европската
конвенција за заштита на човековите права и основните слободи кои гласаат:
а) Член 8 став 1 алинеи 1, 3 и 11 од Уставот на Република Македонија „основните слободи и права на
човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, владеењето на правото и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право“, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
б) Член 26 од Уставот „Се гарантира неповредливоста на домот.
Правото на неповредливост на домот може да биде
ограничено единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или
заштита на здравјето на луѓето“.
в) Членот 51 од Уставот, „Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а
сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите“.
г) Членот 54 од Уставот, „Слободите и правата на
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во
случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на
човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за
време на воена или вонредна состојба. Ограничувањето
на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера,
национално или социјално потекло, имотна или општествена положба“.
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д) Членот 79 став 1 од Уставот, „Претседателот на
Републиката е врховен командант на вооружените сили
на Македонија“.
ѓ) Членот 8 од Европската конвенција за заштита на
човековите права и основни слободи:
1. „Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката“.
2. „Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено
со закон и ако претставува мерка која е во интерес на
државната и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот,
или заштитата на правата и слободите на другите, во
едно демократско општество“.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби и ЕКЧП
произлегува дека членот 6 од оспорената уредба со кој
се предвидува припадниците на Армијата во извршувањето на задачите согласно ова уредба со законска сила
да применуваат полициски овластувања како што се
лишување од слобода, приведување а особено влегување во туѓ дом без судска одлука, сметам директно се
кршат основните слободи и права на човекот и граѓанинот, владеењето на правото, правната сигурност како
и повреда на гарантирањето на неповредливоста на домот.
Исто така, сметам дека Решенијата содржани во
членовите 7, 8, 11 и 12 од Уредбата со кои се предвидува припадниците на Армијата при спроведување на задачите утврдени со уредбата да можат да употребат
средства за присилба и огнено оружје не се во согласност со член 18 став 1 точка 5 и членот 23 од Законот
за одбрана според кои претседателот на Република Северна Македонија донесува документи за употреба на
Армијата и наредува нејзина употреба односно Армијата се организира, подготвува и оспособува за водење
на вооружена борба и борбени и други дејства за остварување на својата уставна функција за одбрана на Републиката.
Дел од оспорените одредби од Уредбата би можеле
основано да се проблематизираат и од аспект на нивната согласност и со членот 40 од Законот за одбрана
според кој Армијата може да учествува во отстранување на последиците од кризна, вонредна состојба и воена состојба. Но и во овој случај наредба за учество во
вакви околности донесува претседателот на Републиката кој според Уставот и Законот за одбрана е врховен
командант на вооружените сили на Македонија, а
Упатство за начинот на учество на Армијата во отстранување на последиците од кризна, вонредна и воена
состојба го донесува министерот за одбрана (став 3).
Исто така и одредбата на членот 8 став 7 а во врска со
членот 14 според која министерот за внатрешни работи
се овластува да донесува посебни упатства за начинот
на постапување на припадниците на Армијата при
употреба на огнено оружје од ставот 2 на овој член,
сметам дека е нејасна, контрадикторна и спротивна на
ставот 3 на членот 40 од Законот за одбрана.
Тргнувајќи од наведеното, во конкретниот случај за
мене не е спорно дека припадниците на Армијата согласно членот 40 од Законот за одбрана и оспорената
Уредба со законска сила можат да учествуваат во отстранувањето на последиците во вонредна состојба заради заштита и справување со последиците од ширењето на Коронавирусот COVID 19. Меѓутоа, сметам дека
со одредбите на членовите 6, 7, 8, 11 и 12 со кои на
припадниците на Армијата им се даваат овластувања
како што се лишување од слобода, приведување, влегување во туѓ дом без судска одлука и слично како и
употреба на присилба и огнено оружје, не се пропорционални на легитимната цел и не се неопходни во едно
демократско општество.
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Врз основа на изнесеното, сметам дека одредбите
на членовите 6, 7, 8, 11, 12 и 14 од оспорената Уредба
со законска сила не се во согласност со наведените уставни одредби, Законот за одбрана како и со член 8 од
Европската конвенција за заштита на човековите права
и основни слободи.
Судија
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Јован Јосифовски, с.р.
__________
2382.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 14 став 1 и член 71 од Деловникот
на Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 8
јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на.
- Уредбата со законска сила за дополнување на
Уредбата со Законска сила за примена на Законот за
даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.128/2020) и
- Уредбата со законска сила за дополнување на
Уредбата со Законска сила за примена на Законот за
даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.140/2020).
2. Уставниот суд на Република Северна Македонија
по сопствена иницијатива оформи предмет за оценување на уставноста на актот означен во точката 1 од Решението.
3. Судот на седницата утврди дека уредбата со законска сила ја има следната содржина:
а) Според членот 1 од Уредбата со законска сила за
дополнување на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за даночната постапка за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.128/2020) се определува дека во Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020),
по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи „Одредбата во член 2 од оваа уредба со законска сила ќе се применува за време на вонредната состојба, како и 60 дена
по престанувањето на траењето на вонредната состојба. Во членот 2 од дополнувањето на Уредбата се
определува дека „Оваа уредба со законска сила влегува
во сила со денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
б) Согласно членот 1 од Уредбата со законска сила
за дополнување на Уредбата со Законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/2020) во член 1 став 2 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна
постапка за време на вонредна состојба („Службен вес-
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ник на Република Северна Македонија“ бр.79/20 и
128/2020) по зборот „задоцнување“ се става запирка и
се додаваат зборовите „за постапката на присилна наплата како“. Согласно членот 2 од Уредбата, „во член 2
по зборот „камата“ се додаваат зборовите „по каматна
стапка“. Според членот 3 од Уредбата, по членот 2 се
додава нов член 2-а, кој гласи: „Член 2-а Управата за
јавни приходи нема да издава опомена за плаќање на
данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како
и по престанокот на траењето на вонредната состојба
до 30 јуни 2020 година и тоа за: - даночен долг кој е
доспеан, а неплатен, и за кој не се отпочнати постапки
на присилна наплата; - даночен долг по сите основи кој
ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 година и - судски такси и парични казни, односно глоби и трошоци
изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Република Северна Македонија, а кои ги наплатува Управата за јавни приходи,
кои се доспеани, а неплатени, и за кои не е отпочната
постапка на присилна наплата.“ и во членот 4 од дополнувањето на Уредбата се определува дека „Оваа
уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
4. Според член 110 алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија, Уставниот суд одлучува за
согласноста на законите со Уставот.
Согласно член 28 алинеја 3 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако постојат
други процесни пречки за одлучување по иницијативата.
Во конкретниот случај, со Одлуката У.бр.84/2020
од 24 јуни 2020 година, Судот ја поништил Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79/2020)
како неуставна односно истата не била во согласност
со член 8 став 1 алинеи 3, 4, и 11, член 51, член 68 став
1 алинеи 1 и 2, Амандман XXIX, член 125 став 2 и 3 и
член 126 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија.
Имајќи предвид дека основната уредба со законска
сила за примена на Законот за даночната постапка за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020), не е повеќе
во правниот поредок, а во конкретниот случај оспорените дополнувања не може самостојно да продолжат да
важат и да произведуваат правно дејство бидејќи истите ја следат правната судбина на основниот текст на
Уредбата, Судот констатира процесни пречки за постапување по предметната иницијатива со што се исполнети условите од член 28 алинеја 3 од Деловникот на
Судот за отфрлање на истата.
5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
6. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У. бр. 216/2020
8 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

2383.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019), по моето гласање против
Решението У.бр. 216/2020 година, донесено на ден
08.07.2020 година, за отфрлање на иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на
Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.128/2020) и
Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/2020) го
издвојувам и писмено го образложувам следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Уставниот суд на Република Северна Македонија
по сопствена иницијатива оформи предмет за оценување на уставноста на актите означени во точката 1 од
Решението. Судот со мнозинство гласови донесе Решение за отфрлање на иницијативата за поведување на
постапка за оценување на уставноста на уредбите означени во точката 1 од ова решение, бидејќи оцени дека
уредбите не се повеќе во правниот поредок, односно во
конкретниот случај оспорените дополнувања не можат
самостојно да продолжат да важат и да произведуваат
правно дејство бидејќи истите ја следат правната судбина на основниот текст на Уредбата којашто Судот со
Одлука У.бр.84/2020 од 24 јуни 2020 година, ја поништи како неуставна.
Изразувајќи несогласност со таквото решение гласав против и го издвојувам своето мислење, затоа што
сметам дека Решението за отфрлање на иницијативата
не е во согласност со Уставот, поради што требаше да
се поведе постапка за оценување на нивната уставност
и врз основа на изведување на правно издржани аргументи да се донесе правилна одлука.
Моето спротивно мислење го темелам на ставот дека Решението на Судот е во спротивност со член 8 став
1 алинеи 3, 4 и 11 (владеење на правото како темелна
вредност на уставниот поредок, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународ¬ното
право се темелни вредности на уставниот поредок на
Република Северна Македонија), членот 51 (законите
мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други
прописи со Уставот и со закон) (став 1), дека секој е
должен да ги почитува Уставот и законите (став 2),
член 68 став 1 алинеи 1 и 2, Амандман XXIX, член 125
став 2 и 3 и член 126 став 2 од Уставот на Република
Северна Македонија.
За да се има една пообјективна слика во врска со
наведените уредби вреди да се спомене дека Владата
во сферата на „Даночна постапка“ во текот на вонредните состојби донесе вкупно три уредби односно една
уредба и две дополнувања и тоа:
-Уредба со законска сила за примена на Законот за
даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.79/2020).
- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
128/2020) и
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- Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
140/2020).
Првата уредба т.е. Уредбата со законска сила за
примена на Законот за даночната постапка за време на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020) беше оспорена пред
Уставниот суд и Судот со Решение У.бр.84/2020 од
14.05.2020 година првин поведе постапка, а потоа со
Одлука од 24.06.2020 година ја ПОНИШТИ наведената
уредба и го стави вон сила Решението за запирање на
извршувањето на поединечните акти или дејствија што
се преземени врз основа оваа уредба.
По поведувањето на постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за примена на
Законот за даночната постапка („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.79/2020) т.е. од
14.05.2020 година, па сѐ до конечната одлука на Судот
за поништување т.е. сѐ до 24.06.2020 година, Владата
донесе уште две дополнувања на наведената уредба,
едната е донесена на ден 17.05.2020 година под бр.444129/1 и втората е донесена на ден 29.05.2020 година
под бр.44-4129/2.
Судот во текот на постапката т.е. од 17.05.2020 година, па сѐ до 24.06.2020 година имаше предвид дека
се донесени две дополнети уредби на основната
уредба.
На ден 24.6.2020 година Судот одлучи по предметот за кој претходно поведе постапка, со образложение
дека со оглед на тоа што правната и фактичката состојба по предметот не се променети, да се поништи Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020).
Ако се анализира одлуката за поништување
У.бр.84/2020 во третата страна во последниот став ќе
се види дека се наведува и се опишува дека наведената
уредба од поведувањето па сѐ до предлогот за одлучување претрпе уште две дополнувања. На денот на одлучување по предлогот од моја страна беше воочено
дека Судот и во оваа фаза т.е. во фаза на предлог за одлучување во диспозитивот на одлуката покрај основната уредба треба да стојат и дополнителните уредби, дека и основната уредба и дополнителните уредби треба
да бидат поништени со истата одлука и дека се поништуваат поради горните противуставни начела и дека основната и дополнителните уредби се ставаат вон сила.
Преовлада мислењето дека во оваа фаза не може да
се вметнат во одлуката за поништување и уредбите за
дополнување на основната уредба, при што на седницата одржана на 24 јуни 2020 година по расправата
што се водеше по предметот У.бр.84/2020 за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020), се утврди дека по поведувањето на постапката на 14 мај 2020 година и изрекувањето на времената мерка од страна на Уставниот суд,
Владата на Република Северна Македонија донела уште две уредби со законска сила за дополнување на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.79/2020) и тоа: Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 128/2020) и Уредба со законска сила за дополнува-
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ње на Уредбата со законска сила за примена на Законот
за даночна постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 140/2020).
Судот одлучи да ја заврши започната уставно-судска постапка по предметот У.бр.84/2020 за оценување
на уставноста на Уредбата со законска сила за примена
на Законот за даночната постапка за време на вонредна
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020) и да иницира постапка по службена должност за другите две уредби согласно член 14
став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република
Северна Македонија за оценување на уставноста на оспорените уредби. По службена должност се оформи
предмет У.бр.216/2020 година.
Судот на ден 08.07.2020 година, согласно член 28
алинеја 3 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, ја отфрли иницијативата поради постоење други процесни пречки за одлучување по
иницијативата.
Судот во Решението У.бр.216/2020 година наведува
дека во конкретниот случај, со Одлуката У.бр.84/2020
од 24 јуни 2020 година, Судот ја поништил Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79/2020)
како неуставна, односно истата не била во согласност
со член 8 став 1 алинеи 3, 4, и 11, член 51, член 68 став
1 алинеи 1 и 2, Амандман XXIX, член 125 став 2 и 3 и
член 126 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија.
Но, според мене, Судот погрешно толкува дека основната уредба со законска сила за примена на Законот
за даночната постапка за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.79/2020), не е повеќе во правниот поредок, а во конкретниот случај оспорените дополнувања не може самостојно да продолжат да важат и да произведуваат
правно дејство бидејќи истите ја следат правната судбина на основниот текст на Уредбата, поради што Судот оцени дека има процесни пречки за постапување
по предметната иницијатива со што се исполнети условите од член 28 алинеја 3 од Деловникот на Судот за
отфрлање на истата.
Според мене, во конкретниот предмет не може да
се прифати тврдењето во Одлуката дека не постојат
процесни претпоставки за мериторно постапување на
предметните уредби за кои Судот по сопствена иницијатива, во смисла на член 14 став 1 од Деловникот, изрази сомнеж за нивната согласност со Уставот на Република Северна Македонија. Ова, од причини што со
оспорените уредби се УРЕДУВААТ ОДНОСИ КОИ
СЕ УШТЕ СЕ ВО СИЛА односно истите произведуваат правно дејство, поради што не може да се примени
член 28 алинеја 3 од Деловникот, односно не постојат
процесни пречки Судот да се впушти во уставно-судска анализа по оспорените уредби.
Имено, во членот 1 од Уредбата којашто Владата ја
донесе на седницата одржана на ден 17.05.2020 година,
децидно се наведува дека се додава нов член 3-а според кој се продолжува важноста на членот 2 од Уредбата со кој се утврдува дека истиот ќе се применува за
време на траењето на вонредната состојба како и 60 дена по престанувањето на траењето на вонредната состојба. Оттука, јасно произлегува дека оспорената уредба сѐ уште произведува правно дејство, уредува односи
и постапки од сферата на даночната постапка, поради
што сметам дека Судот има уставна обврска и надлежност да ја цени уставноста на оспорената уредба.
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Исто така, и со второоспорената уредба донесена од
Владата на седницата одржана на ден 29.05.2020 година, во членот 3 од истата, се уредуваат односи односно се утврдува дека Управата за јавни приходи нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот
на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година и тоа за
основите децидно наведени во членот 3 од оваа уредба.
Оттука, неспорно произлегува дека и оваа уредба
регулира односи кои се сеуште во тек и истите произведуваат правни дејствија од што произлегува обврска
на Судот да ја цени согласноста на уредбата со Уставот
и Законот за даночната постапка, односно да се впушти
во мериторно разгледување на двете оспорени уредби,
со уставно-судска анализа со цел да се утврди дали оспорените уредби се во согласност со Уставот и Законот
за даночната постапка, односно дали истите основано
може да се доведат под сомнение по однос на нивната
уставност и законитост.
Фактот што со Одлуката У.бр.84/2020 од 24 јуни
2020 година е поништена Уредбата со законска сила за
примена на Законот за даночна постапка за време на
вонредната состојба, не ја менува правната состојба во
смисла на егзистирање на дополнително донесените
уредби од сферата на даночната постапка бидејќи истите произведуваат правна сила и не се отстранети од
правниот промет.
Сметам дека Судот основано требаше да изрази
сомневање во противуставноста на наведените уредби,
требаше да се поведе постапка за двете уредби, а потоа
да бидат поништени како првобитната уредба.
Тргнувајќи од сето погоре наведено, сметам дека со
основ може да се постави прашањето за согласноста на
уредбите со законска сила за дополнување на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 128/2020) и
Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата
со законска сила за примена на Законот за даночната
постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/2020) за
време на вонредна состојба и дека не биле во согласност со член 8 став 1 алинеи 3, 4 и 11, членот 51, член
68 став 1 алинеи 1 и 2, Амандманот XXIX, член 125
ставови 2 и 3 и член 126 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, а согласно со член 25 став 6 од
Деловникот на Судот го издвојувам своето мислење од
донесеното решение за неповедување на постапка.
Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2384.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27.7.2020
година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

59,50 (денари/литар)
61,50 (денари/литар)
53,00 (денари/литар)
53,00 (денари/литар)
26,060 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

19,666 (денари/литар)
21,373 (денари/литар)
20,410 (денари/литар)
20,009 (денари/литар)
18,695 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,346 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,334 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,304 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,695 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
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Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
28.07.2020 година и истата ќе се објави во „Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.

Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

Претседател на
Регулаторна комисија за
Бр. 02-1643/1
енергетика и водни услуги на
27 јули 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2385.
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 сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈП „Водовод“ Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.
08-92/20 од 2 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

23,692 (денари/литар)
23,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП „ВОДОВОД“ КУМАНОВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП „Водовод“ Куманово се утврдува просечна
тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 4,51 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 4,50 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 4,51 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 28,12%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 27,84%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 27,53%.
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 3,24 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,78 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 3,25 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,76 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 3,27 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,75 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 сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-92/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2386.
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“ Куманово, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-93/20 од 2 јуни 2020 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП „ВОДОВОД“ КУМАНОВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈП „Водовод“ Куманово се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 33,60 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 33,76 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 33,94 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,42%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,19%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,97%.
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 32,11 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 35,08 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 32,34 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 35,17 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 32,59 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 35,28 ден/m³.
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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 веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-93/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2387.
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
„Водовод“ Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-94/20 од
2 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 23 јули 2020 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП „ВОДОВОД“ КУМАНОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈП „Водовод“ Куманово се утврдува просечна
тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 13,30 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 13,22 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 13,16 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 28,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 27,02%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 25,84%.
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 9,54 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 17,05 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 9,65 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,79 ден/m³;
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- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 9,76 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,57 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 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 на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-94/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2388.
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 и Канализација Струга заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-100/20 од 4 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 23 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТРУГА ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈП Водовод и Канализација Струга се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со
вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 34,87 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 36,06 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 36,33 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 8,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 7,87%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 7,74%.
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 31,99 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 37,75 ден/m³;
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- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 33,22 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 38,90 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 33,52 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 39,14 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 веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021
година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-100/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2389.
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 сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈП Водовод и Канализација Струга, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-101/20 од 4 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТРУГА ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП Водовод и Канализација Струга се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 11,56 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 10,65 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 9,96 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,86%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 2,73%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 3,58%.
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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 11,23 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,89 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 10,36 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 10,94 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 9,60 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 10,32 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 сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 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.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-101/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2390.
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 ЈКП „Водовод“ Битола бр.03-414/1 од
22 мај 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-102/20 од 4
јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „ВОДОВОД“ БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈКП „Водовод“ Битола се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 35,65 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 36,61 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 37,53 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,93%;

27 јули 2020

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 3,35%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,69%.
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 34,61 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,70 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 35,39 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 37,84 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 36,14 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 38,91 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 и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари
2021 година.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-102/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2391.
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 ЈПКД „Комуналец“ Струмица заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-105/20 од 8 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „Комуналец“ Струмица се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
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- за 2021 година во износ од 34,69 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 34,92 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 35,17 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 5,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 5,03%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 4,79%.
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 32,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,52 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 33,17 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,68 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 33,49 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,86 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.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-105/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2392.
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 сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-106/20 од 8 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „Комуналец“ Струмица се утврдува
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
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- за 2021 година во износ од 13,21 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 13,08 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 12,96 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,73%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,59%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,46%.
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 13,12 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,31 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 13,00 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,16 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 12,90 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,02 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 сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 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.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-106/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2393.
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
ЈПКД „Комуналец“ Струмица, заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08107/20 од 8 јуни 2020 година, Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈПКД „Комуналец“ Струмица се утврдува
просечна тарифа за водната услуга прочистување на
отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 11,89 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 12,07 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 12,25 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,25%.
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 11,86 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,92 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 12,04 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 12,10 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 12,22 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 12,28 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 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.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-107/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2394.
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 „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија под
УП1 бр. 08-118/20 од 12 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23
јули 2020 година, донесе

27 јули 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА
1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2021 година во износ од 29,49 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 29,74 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 30,09 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,13%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,23%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,38%.
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 29,16 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 29,83 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 29,38 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 30,11 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 29,67 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 30,51 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.
Претседател на
Регулаторна комисија за
УП1 бр. 08-118/20
енергетика и водни услуги на
23 јули 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
2395.
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 сoбирање и одведување на урбани отпадни
води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023
година на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1
бр.08-119/20 од 12 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули
2020 година, донесе

27 јули 2020
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 7,07 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 13,39 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 19,51 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 9,78%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 47,81%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 61,96%.
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 6,38 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 7,76 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 6,99 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 19,79 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 7,42 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,60 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 сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20212023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува 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. 08-119/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

2396.
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
„КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија под УП1 бр.08-120/20
од 12 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНА
1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2021 година во износ од 8,26 ден/m³;
- за 2022 година во износ од 8,33 ден/m³;
- за 2023 година во износ од 8,40 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 0,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,26%.
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 8,24 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,28 ден/m³;
- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 8,31 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,35 ден/m³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 8,38 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,43 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 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.

УП1 бр. 08-120/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
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.
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