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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3900.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 20.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5 - ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО СЛИВНИЦА, ОПШТИНА
РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б5 - хотелски комплекс
КО Сливница, Општина Ресен.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 16692м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9872/1
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3901.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе

Бр. 218 - Стр. 3

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Битола, се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија, на ГП бр. 1, кое претставува
КП бр. 33/2, КО Г.Оризари, со површина од 26124 м2,
градежно неизградено земјиште, запишано во Имотен
лист бр. 1776, согласно Извод од Локална урбанистичка планска документација за изградба на полигон за
обука на возачи, донесена со Решение на градоначалникот на општина Битола, бр. 08-543/6/2016/6, од
20.3.2018 година, заради изградба на објект со намена
Е2 – комунална супраструктура.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10211/1
Претседател на Владата
27 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3902.
Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
27.11.2018 година, донeсе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА- ЦАРИНСКАТА
СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И
СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНO OД МЕСO И ЖИВИНСКO САЛO, НЕИСТOПЕНИ ИЛИ ПOИНАКУ
ИЗДВOЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ,
СOЛЕНИ, ВO САЛАМУРА, СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ
Член 1
Во Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско
сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени
или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати,
сoлени, вo саламура, сушени или чадени („Службен
весник на Република Македонија“ бр.197/18), во членот 1 табелата се менува и гласи:

Стр. 4 - Бр. 218

Тарифна
ознака
0203
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Наименование

Количина
во кгр

Месо свинско
-Замрзнато:

0203 22

- Бутови (шунки), плешки и
парчиња од нив, со коски:
- Од домашни свињи:

0203 22 11 00

- Бутови (шунки) и парчиња
од нив
131.500

0203 22 19 00

- Плешки и парчиња од нив 61.750

0203 22 90 00

- Други

0203 29

- Друго:

0203 29 11 00

- Предни делови и парчиња
од нив
36.250

0203 29 13 00

- Грб и парчиња од него, со
коски
197.000

0203 29 15 00

- Гради со потрбушина
(потрбушина) и парчиња
од нив
338.500
- Друго:

0203 29 55 00

- Без коски

0209

Свинскo салo, исчистенo oд
месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени,
замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени:

0209 10

- Од свињи:

1.836.700

- Пoткoжнo свинскo салo:

0209 10 11 00

Свежo,
разладенo, 78.500
замрзнатo, сoленo или вo саламура

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1.12.2018 година.
Бр. 44-10342/1
Претседател на Владата
27 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3903.
Врз основа на член 36 став (3) 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 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност на Договорот за доделување на
државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура Аутомотиве ДООЕЛ Скопје–корисник на
Технолошка индустриска развојна зона Скопје 2, бр.449244/1 од 9.10.2018 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.188/2018).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10406/1
Претседател на Владата
27 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3904.
Врз основа на член 4-а став (11) и член 12 став (2)
точка 29 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“, бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12,
41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15,
30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ
НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ ИЛИНДЕН –
КОРИСНИК НА TЕХНОЛОШКA ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за
доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија Дура Аутомотиве ДООЕЛ Илинден
– корисник на Tехнолошкa индустриска развојна зона
Скопје 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-10406/2
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

28 ноември 2018

3905.
Врз основа на член 36 став (5) 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 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 20.11.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО
ЗА 2018 ГОДИНА
I
Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/18 и 130/18) во Делот II,
точка А, МЕРКА 1, износот : „3.410.000,00“ се заменува со износот: „3.070.000,00“.
Во точка 1.2. износот: „1.210.000,00“ се заменува со
износот: „870.000,00“.
Во МЕРКАТА 2 износот : „20.000.000,00“ се заменува со износот „26.190.000,00“.
Во МЕРКАТА 5 износот: „2.200.000,00“ се заменува со износот: „1.250.000,00“.
МЕРКАТА 9 се брише.
Во МЕРКАТА 10 износот: „1.200.000,00“ се заменува со износот: „50.000,00“.
Во МЕРКАТА 11 износот: „2.400.000,00“ се заменува со износот: „250.000,00“.
МЕРКАТА 12 се брише.
II
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10409/1
Претседател на Владата
20 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3906.
Врз основа на член 18-а од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
196/17 и 207/18), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.11.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ ЗА 2018 ГОДИНА
I
(1) Со оваа програма ќе се реализираат активностите за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми од општ информативен карактер.
(2) Средствата за реализација на оваа програма се
утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2018
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.196/17 и 207/18), раздел 040.01 – Влада на Републи-
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ка Македонија, програма 16 – Поддршка за печатење и
дистрибуција на печатени медиуми, ставка 425 – Договорни услуги во износ од 50.000.000,00 денари.
II
Средствата од дел I став (2) од оваа програма ќе се
користат за поддршка за печатење и дистрибуција на
печатените медиуми во насока на заштита на плурализмот од областа на медиумите.
III
Корисници на средствата од дел I став (2) на оваа
програма се печатените медиуми од општ информативен карактер кои објавуваат содржина насочена кон
непрекинато информирање на јавноста за тековните
политички, економски, социјални и културни прашања.
IV
Поддршката за печатење и дистрибуција на печатените медиуми ќе се врши од предвидените средства од
дел I став (2) од оваа програма така што ќе се доделат на
печатените медиуми кои се издаваат на македонски јазик во висина од 50% за направените трошоци за печатење и во висина од 50% за направените трошоци за дистрибуција, а на печатените медиуми кои се издаваат на
јазиците на етничките заедници во висина не помалку од
50%, но не повеќе од 70% за направените трошоци за печатење и во висина не помалку од 50%, но не повеќе од
70% за направените трошоци за дистрибуција, согласно
доставените фактури за календарската 2017 година, а во
зависност од бројот на поднесените барања.
V
(1) Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија (во натамошен текст: Генералниот
секретаријат) ќе објави Јавен повик за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми за пријавување на интерес за средствата од оваа програма.
(2) Јавниот повик се објавува во рок од три дена од
денот на влегувањето во сила на оваа програма, во два
дневни весници од кои во по еден од весниците кои се
издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на веб-страницата на Владата на Република Македонија. Јавниот повик ќе трае десет дена
од денот на неговото објавување во дневните весници.
(3) Еден корисник може да поднесе само едно барање за поддршка за печатење и дистрибуција на печатените медиуми (во натамошниот текст: барање) за користење на средствата од оваа програма.
(4) Подносителот на барањето за учество по Јавниот
повик до Генералниот секретаријат треба да поднесе:
- Пополнет образец на барање;
- Фактури од направените трошоци за печатење и
фактури за направените трошоци за дистрибуција на
печатениот медиум за календарската 2017 година;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени
јавни давачки за 2017 година, согласно закон;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од надлежен орган;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од надлежен орган;
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- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена
споредна казна забрана за учество во постапки за јавен
повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не мy e изречена
споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- Потврда дека со правосилна пресуда нe мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена
забрана за вршење одделна дејност;
- Потврда за регистрирација на печатениот медиум
во Регистерот на издавачи на печатени медиуми од
Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиуми;
- Писмена Изјава заверена кај нотар на одговорното
лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум печател и дистрибуирал на пазарот најмалку три
години до денот на објавувањето на Јавниот повик;
- Писмена Изјава заверена кај нотар на одговорното
лице на подносителот на барањето дека печатениот медиум последните три години до денот на објавувањето
на Јавниот повик во континуитет се продавал на пазарот
по цена од минимум 10 денари за националните дневни
весници, минимум 10 денари за локалните неделници и
минимум 50 денари за националните неделници и
- Може да поднесе и ревизорски извештај за календарската 2017 година.
(5) Формата и содржината на образецот на барањето се дадени во Прилог и е составен дел на оваа програма.
(6) Барањето може да се обезбеди преку интернет
страницата на Владата на Република Македонија:
https://vlada.mk/
(7) Кон барањето се приложува изјава дека барателот под морална, материјална и кривична одговорност
гарантира за точноста и веродостојноста на наведените
податоци во барањето и за поднесената документација.
VI
(1) За спроведување на Јавниот повик за доделување
подршка за печатење и дистрибуција на печатени медиуми, од страна на Генералниот секретаријат се формира
Комисија која ќе биде составена од седум члена, и тоа:
еден претставник од редот на вработените во Кабинетот
на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, еден претставник од редот на
вработени во Генералниот секретаријат, еден претставник
од редот на вработени во Министерството за финансии,
еден од вработените од Канцеларијата на претседателот
на Владата на Република Македонија, еден претставник
од редот на вработени во Министерството за информатичко општество и администрација и двајца надворешни
медиумски експерти кои се членови на Асоцијацијата за
заштита на националните печатени медиуми во Македонија (АЗНПМ).
(2) Врз основа на добиените барања и доставената
документација се врши изборот на корисниците на
средства согласно оваа програма врз основа на следните критериуми:
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- Печатените медиуми да имаат подмирени јавни
давачки за календарската 2017 година;
- Да немаат отворена постапка за стечај;
- Да немаат отворена постапка за ликвидација;
- На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- На печатениот медиум да не мy e изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење
на одделна дејност;
- На печатениот медиум да не мy e изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за
вршење одделна дејност;
- Печатените медиуми да се регистрирани во Регистерот на издавачи на печатени медиуми во Агенцијата
за аудио и аудио-визуелни медиуми;
- Печатените медиуми да се печателе и дистрибуирале на пазарот најмалку три години до денот на објавувањето на Јавниот повик и
- Печатените медиуми последните три години до
денот на објавувањето на Јавниот повик во континуитет да се продавале на пазарот по цена од минимум 10
денари за националните дневни весници, минимум 10
денари за локалните неделници и минимум 50 денари
за националните неделници.
(3) Комисијата по пристигнувањето на сите барања
доставени за времетраење на Јавниот повик, со записник за евалуација за исполнетите критериуми ќе го утврди бројот на пристигнати барања и ќе изготви Листа
на баратели кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите барања и доставената документација од печатените медиуми, Комисијата ќе изготви Записник за евалуација и
Извештај на одобрени барања на корисници на средства согласно оваа програма.
(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата
на баратели.
(5) По изготвениот извештај од став (3) од овој дел,
Генералниот секретаријат ќе ги извести барателите по
писмен пат за денот на потпишување на Договор за
поддршка помеѓу корисникот на средствата и Генералниот секретаријат.
VII
Генералниот секретаријат заклучно до 31 јануари
2019 година до Владата на Република Македонија ќе
достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.
VIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-10393/1
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

28 ноември 2018
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3907.
Врз основа на член 9, член 12 и член 16 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008,
бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013,
бр.43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015,
бр.23/2016 и бр.83/2018 година), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија постапувајќи по
Барањето на Фруктал Мак АД с.Моране Скопје за
одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на
јавна понуда – трета емисија на акции, поднесено на
ден 28.9.2018 година и дополнето на ден 24.10.2018 година и на ден 2.11.2018 година, на седницата одржана
на ден 22.11.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
1. На Фруктал Мак АД с.Моране Скопје се дава
одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на
јавна понуда – трета емисија на 783.000 обични акции
со поединечна номинална вредност од 5,11 евра по акција, со минимална продажна цена од 315 денари по
акција и со вкупна продажна вредност на емисијата од
246.645.000 денари.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр.02-20 од 25.6.2018
година за зголемување на основната главнина на Фруктал Мак АД с. Моране - Скопје со издавање на обични
акции по пат на јавна понуда III-та емисија на акции
донесена на Собранието на акционери на Друштвото.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 дена од
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на
уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1Број 10-53
22 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

3908.
Врз основа на член 190, член 199 став 1 и член 203
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на 22.11.2018 година
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НАДЗОР НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Член 1
Во членот 4 од Правилникот за начинот и постапката за вршење надзор на правни и физички лица
(„Службен весник на Република Македонија“ број
80/2014 и 93/2015), се додава нов став (2) кој гласи:
“Заради спроведување на надлежностите определени со закон или заради постапување по барање за заштита на акционерски права, Комисијата врши надзор
над општите акти, деловните книги, изводите од сметките, деловната преписка и други документи вклучувајќи и електронски медиум, други облици на кореспонденција и други податоци и евиденција кои се
должни да ги водат субјектите на надзор“.
Ставот (2) станува став (3).
Член 2
Во член 5 ставот (1) се менува и гласи:
“Комисијата врши надзор над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, а заради обезбедување на заштита на правата и интересите
на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и заради покренување на постапка
пред надлежен орган доколку заклучи дека постои сомнение дека физичкото или правното лице ги прекршило одредбите на законите во надлежност на Комисијата
или прописите донесени врз основа на закон“.
Член 3
Во член 10 став (1) зборот “контрола” се заменува
со зборот “надзор”.
Член 4
Во член 21 став 4 зборовите: “15 работни дена” се
заменуваат со зборовите: “30 дена”.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 03-810/3
22 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Стр. 10 - Бр. 218
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3909.
Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 4 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на
седницата одржана на 22.11.2018 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА
ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во членот 7 од Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на
пазарот на хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 171/2013 и 128/2017), се додава нов став (3) кој гласи:
“Непосредната контрола ја вршат најмалку две овластени лица”.
Во член 7 ставовите (3) и (4), стануваат ставови (4)
и (5).
Член 2
Во член 19 став 4 зборовите “15 работни дена” се
заменуваат со зборовите “30 дена”.
Член 3
Во член 22 ставот (3) се брише.
Ставот (4) станува став (3).
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 03-811/3
22 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
3910.
Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87
од Законот за задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011,
98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016
и 21/2018) и член 124 став (3), 125 став (1) и (2) и 128
од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013),
Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување на ден
26.11.2018 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ
ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
138/2008 и 55/2013) во членот 6 став (5) зборовите: „кој
на предлог на пензиското друштво е одобрен“се замeнуваат со зборовите: „по насоки дадени“.
Член 2
Во член 8 став (1) во точката а) се менува и гласи:
„отворените инвестициони фондови се проценуваат
според вредноста на уделот утврдена за датумот на проценка, а објавена од страна на Комисијата за хартии од
вредност или Македонска берза на хартии од вредност;
Во точката б) зборовите: „нето средствата по акција“ се заменуваат со зборовите: „акцијата“.
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) По исклучок од став (1) точката а) од овој член
друштвото може да ја користи последно објавената
вредност по удел во инвестиционен фонд. Во ваков
случај друштвото треба веднаш, по електронски пат, да
ја извести Агенцијата за преземените активности.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1259/5
27 ноември 2018 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3911.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување
со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца бр.03-796/1 од
14.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-80/18 од 17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД „ДЕБРЦА“ ДЕБРЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 21,57 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 22,11 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 22,43 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 21,52 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,63 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 22,05 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,16 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 22,38 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,49 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-80/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3912.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите

Бр. 218 - Стр. 11

за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на
ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца бр.03-796/1 од 14.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-81/18 од 17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈПКД „ДЕБРЦА“ ДЕБРЦА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „ДЕБРЦА“ Дебрца се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 3,70 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 3,81 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 3,89 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 3,69 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,71 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 3,80 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,82 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 3,88 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 3,90 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 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-81/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 218

3913.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на
ЈПКД „Тополка“ Чашка, бр.03-161/1 од 17.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-86/18 од 17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „Тополка“ Чашка се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 28,30 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 28,08 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 28,14 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 10,92%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 10,85%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 11,00%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 25,21 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,39 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 25,04 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,13 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 25,04 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,23 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 снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-86/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3914.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран
период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „Тополка“ Чашка,
бр.03-161/1 од 17.9.2018 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-87/18 од
17.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „Тополка“ Чашка се утврдува просечна
тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 4,30 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 11,95 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 11,92 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,26%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 63,16%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 63,14%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 4,29 ден/m³;
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- максимална просечна тарифа 4,31 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 4,40 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 19,50 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 4,39 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 19,45 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 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-87/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3915.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и бр.172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување
со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП
„Шари“ Боговиње бр.03-181/1 од 17.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под
УП1 бр.08-88/18 од 17.9.2018 година, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „ШАРИ“ БОГОВИЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Шари“ Боговиње се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 8,54 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 8,82 ден/m³;
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• за 2021 година во износ од 9,05 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,30%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,33%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,31%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 8,51 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,57 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 8,79 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,85 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 9,02 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 9,08 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-88/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3916.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на
РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен
весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата
за определување на тарифите за водна услуга („Службен
весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1
од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период
2019 – 2021 година, на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“
Стар Дојран бр.03-742/1 од 19.9.2018 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08100/18 од 20.9.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија на
седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ СТАР ДОЈРАН
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран
се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 36,42 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 38,33 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 39,04 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 8,98%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 8,84%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 8,48%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 33,15 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 39,69 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 34,94 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 41,72 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 35,73 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 42,35 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-100/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3917.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
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за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на
ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран бр.03742/1 од 19.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Македонија под УП1 бр.08-101/18 од
20.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ СТАР ДОЈРАН
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран
се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 13,62 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 13,87 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 14,05 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 23,65%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 23,22%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 22,76%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 10,40 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,85 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 10,65 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 17,09 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 10,93 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 17,37 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 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-101/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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3918.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и бр.172/18) и Упатството за подготовка на
барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа
за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран бр.03-742/1 од
19.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-102/18 од 20.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на ден
21.11.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „КОМУНАЛЕЦПОЛИН“ СТАР ДОЈРАН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран
се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 4,44 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 4,55 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 4,67 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година, изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 4,43 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,45 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 4,54 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,56 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 4,66 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,68 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
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5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води важи за регулиран период 2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2020 година.
УП1 бр. 08-103/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3919.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Пехчево,
бр.10-408/1 од 17.9.2018 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-105/18 од
20.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ПЕХЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Комуналец“ Пехчево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 37,25 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 38,27 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 39,85 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,72%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 2,24%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 4,02%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 36,61 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 37,89 ден/m³;
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• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 37,41 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 39,13 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 38,25 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 41,45 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-105/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3920.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани
отпадни води со предлог тарифа за регулиран период
2019 – 2021 година, на ЈКП „Комуналец“ Пехчево,
бр.10-408/1 од 17.9.2018 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-106/18 од
20.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ПЕХЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Комуналец“ Пехчево се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 11,51 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 11,57 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 11,70 ден/m³.
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2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,44%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,26%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 11,46 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,56 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 11,54 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,60 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 11,67 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,72 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 собирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-106/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3921.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП
„КАЛЕ“ Центар Жупа бр.02-716/1 од 20.9.2018 година,
заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-112/18 од 21.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП „КАЛЕ“ ЦЕНТАР ЖУПА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП „КАЛЕ“ Центар Жупа се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 20,51 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 20,95 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 21,44 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 20,46 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 20,56 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 20,90 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,01 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 21,39 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,50 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-112/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3922.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
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година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод, бр.03-236/2 од
21.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-116/18 од 25.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и
тоа:
• за 2019 година во износ од 22,12 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 25,73 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 25,81 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 7,95%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 11,26%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 10,63%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 20,36 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 23,88 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 22,83 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 28,63 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 23,07 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 28,55 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-116/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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3923.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани
отпадни води со предлог тарифа за регулиран период
2019 – 2021 година, на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод, бр.03-236/3 од 21.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-117/18 од 25.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021
ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и
тоа:
• за 2019 година во износ од 14,08 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 15,61 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 15,56 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 35,69%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 41,12%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 40,54%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 9,06 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 19,11 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 9,19 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 22,03 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 9,25 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 21,87 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 собирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-117/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3924.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за прочистување на отпадни води со
предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод, бр.03-236/4 од 21.9.2018 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08118/18 од 25.9.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА МАКЕДОНСКИ БРОД ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Македонски Брод се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 9,18 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 9,08 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 9,10 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 23,07%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 22,37%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 21,21%.
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3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 7,06 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,29 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 7,05 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,11 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 7,17 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,03 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 2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-118/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3925.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „КЛЕПА“
Градско, бр.03-81/1 од 14.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-121/18 од
26.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „КЛЕПА“ ГРАДСКО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „КЛЕПА“ Градско се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 23,83 ден/m³;

Бр. 218 - Стр. 19

• за 2020 година во износ од 24,50 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 25,26 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,29%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,26%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 23,76 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 23,90 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 24,43 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 24,56 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 25,19 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 25,32 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 снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-121/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3926.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „Клепа“ Градско, бр.03-81/1 од 14.9.2018 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Македонија под УП1 бр.08-122/18 од
26.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП „КЛЕПА“ ГРАДСКО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Клепа“ Градско се утврдува просечна
тарифа за водната услуга собирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 3,99 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 4,10 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 4,22 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 3,98 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,00 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 4,09 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,11 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 4,21 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 4,23 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 собирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-122/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3927.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-
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ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „Комуналец“
Демир Хисар, бр.0307-315/1 од 12.9.2018 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08123/18 од 27.9.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија на
седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ДЕМИР ХИСАР ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 30,45 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 31,76 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 32,85 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,56%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,91%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,97%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 30,28 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 30,62 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 31,47 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 32,05 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 32,53 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 33,17 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-123/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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3928.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „Комуналец“
Демир Хисар, бр.0307-315/1 од 12.9.2018 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08124/18 од 27.9.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија на
седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП „КОМУНАЛЕЦ” ДЕМИР ХИСАР ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Комуналец” Демир Хисар се утврдува
просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 8,12 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 8,29 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 8,47 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,06%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,88%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,72%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 7,95 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,28 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 8,13 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,44 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 8,32 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 8,62 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 собирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-124/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3929.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „Гази Баба-2007“ - Гази
Баба, бр.09-140/1 од 26.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08125/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „ГАЗИ БАБА-2007“ - ГАЗИ БАБА ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „Гази Баба-2007“ - Гази Баба се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 15,62 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 15,91 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 16,22 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,75%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,70%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,65%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 15,50 ден/m³;
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- максимална просечна тарифа 15,73 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 15,80 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,02 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 16,11 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 16,32 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 снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-125/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3930.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на
ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман бр.03-765-1-2 од
13.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија под УП1 бр.08-128/18 од 28.9.2018 година,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Македонија на седницата одржана на
21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД „РОСОМАН“ РОСОМАН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 17,09 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 17,74 ден/m³;
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• за 2021 година во износ од 17,82 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 2,92%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 2,92%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 17,05 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 17,13 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 17,22 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 18,26 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 17,30 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 18,34 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-128/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3931.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води
со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман бр.03-765-1-2 од
13.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-129/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈПКД „РОСОМАН“ РОСОМАН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈПКД „РОСОМАН“ Росоман се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 5,86 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 5,81 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 5,77 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,98%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 3,01%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 3,03%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 5,68 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 6,03 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 5,64 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,99 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 5,60 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 5,95 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 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-129/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3932.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесо-
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ците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води
со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила бр.03-87/2 од
27.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-132/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ МОГИЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила се утврдува
просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 12,26 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 12,25 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 12,25 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 12,23 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 12,29 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 12,22 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 12,28 ден/m³;
• за 2021 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 сoбирање и одведување на
урбани отпадни води важи за регулиран период 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-132/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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3933.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување
со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила бр.03-87/2 од
27.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-131/18 од 28.9.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ МОГИЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „ПЕЛА ХИГИЕНА“ Могила се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 24,47 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 24,47 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 24,45 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 24,41 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 24,53 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 24,41 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 24,53 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 24,39 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 24,52 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 снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-131/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3934.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“
бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17 и 172/18) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017
година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „КОЗЈАК“
Старо Нагоричане, бр.03-110/5 од 28.9.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08134/18 од 02.10.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија на
седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „КОЗЈАК“ СТАРО НАГОРИЧАНЕ
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „КОЗЈАК“ Старо Нагоричане се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 40,86 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 42,65 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 44,09 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 40,76 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 40,96 ден/m³;
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• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 42,55 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 42,76 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 43,98 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 44,20 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-134/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3935.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр. 01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година на ЈП
„ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани од 3.10.2018 година,
заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-139/18 од 8.10.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ КРИВОГАШТАНИ
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување
со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 32,62 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 29,58 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 29,09 ден/m³.
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2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 25,08%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 24,61%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 23,97%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 24,44 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 40,80 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 22,30 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,86 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 22,11 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 36,06 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
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-139/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3936.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води со предлог
тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП
„ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани од 3.10.2018 година,
заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
под УП1 бр.08-140/18 од 8.10.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018
година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ КРИВОГАШТАНИ ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и
одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 11,37 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 12,73 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 12,96 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 39,60%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 42,13%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 41,32%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 6,87 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 15,87 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 7,37 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 18,09 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 7,60 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 18,31 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 20192021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2019 година.
УП1 бр. 08-140/18
21 ноември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3937.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17) член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и бр.172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
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на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
за оцена бр.01-1421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“
Кривогаштани од 3.10.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија под УП1 бр.08-141/18
од 8.10.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 21.11.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП “ПЕЛАГОНИЈА“ КРИВОГАШТАНИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈП „ПЕЛАГОНИЈА“ Кривогаштани се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
• за 2019 година во износ од 8,75 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 10,18 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 11,12 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година, изнесува 36,83%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 36,32%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 35,50%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 5,53 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 11,97 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 6,48 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 13,87 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 7,17 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 15,07 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 2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2020 година.
УП1 бр. 08-141/18
21 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3938.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член
2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштиска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09),
Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Сопиште и општина Чучер Сандево
донесена од Советот на општина Сопиште бр. 02-623/1
од 1.3.2018 година и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Чучер Сандево и општина Сопиште донесена од Советот на општина Чучер Сандево бр. 08-595/7 од 27.4.2018 година, се
склучува следниот
ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Склучен на ден 24.10.2018 година, помеѓу:
1. Општина Чучер Сандево, претставувана од Градоначалникот Јован Пејковски од една страна како давател на услугата ( во понатамошниот текст на договорот давател) и
2. Општина Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски од друга страна како корисник на услугата (во понатамошниот текст на договорот корисник).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини
за вршење на услуга во делот на урбанизмот-градежната инспекција од страна на општина Чучер Сандево во
корист на општина Сопиште.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува градежниот инспектор во општина Чучер Сандево да ги извршува и во
име и за сметка на општина Сопиште.
Вредност на договорот
Член 3
Договорните страни се согласни надоместокот за
извршената услуга да изнесува 10.000,00 денари месечно кои општина Сопиште како корисник на услугата ќе
ги исплаќа на сметка на општина Чучер Сандево како
давател на услугата.
Рок, место и начин на извршување.
Член 4
Извршувањето на услугата ќе се врши по потпишувањето на договорот во период од 1 (една) години.
Извршувањето на услугите мора да бидат во рамките на законските прописи, професионално, ефикасно,
уредно, навремено.

Член 5
Со овој договор градежниот инспектор вработен
во општина Чучер Сандево за извршување на работите што се предмет на овој договор во општина Сопиште ќе ги користи опремата и објектите на двете
општини.
Права и обврски на договорните страни
Член 6
Градежниот инспектор за својата работа во општина Сопиште непосредно му одговара на Градоначалникот на општина Сопиште.
Член 7
Општина Сопиште како корисник на услугата се
обврзува навремено да ја достави документацијата за
извршување на градежната инспекција.
Корисникот на услугата има право во секое време
да се информира и да врши увид во документацијата со
која се води целокупната постапка.
Преодни и завршни одредби
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 9
Измени и дополнувања на одредбите на овој договор ќе се вршат со Анекс кон овој договор.
Член 10
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши
спогдбено, ќе се решава пред надлежениот суд Скопје 2.
Член 11
Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 (два ) се за давателот на услугата, 2 (два)
за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во
„Службен весник на РМ“ и 1 (еден) за Министерство за
локална самоуправа.
Член 12
Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
Бр. 03-1057/4
19 ноември 2018 година
Општина Чучер Сандево
Градоначалник,
Јован Пејковски, с.р.

Бр. 08-2576/2
31 октомври 2018 година
Општина Сопиште
Градоначалник,
Стефче Трпковски, с.р.
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