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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3237.
Врз основа на член 9-а, став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски
железници Транспорт АД – Скопје, без надомест
500.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната
динамика:
- за декември 2017 година се отстапуваат 170.000
литри Еуродизел БС гориво;
- за јануари 2018 година се отстапуваат 170.000
литри Еуродизел БС гориво;
- за февруари 2018 година се отстапуваат 160.000
литри Еуродизел БС гориво.
Нафтените деривати од став 1 на овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АДСкопје за извршување на работите од нивната дејност –
превоз на патници и стока со железницата.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат
на товар на Македонски железници Транспорт АД Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7008/1
28 ноември 2017 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
3238.
Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за формирање Комисија за чување, одржување, обновување и
обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.118/09),
министерот за надворешни работи донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И СЕКРЕТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА
ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ
1. За претседател на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии
и граничните ознаки на Република Македонија со соседните држави се именува г-дин Виктор Димовски,
државен секретар во Министерството за надворешни
работи.
За заменик претседател на Комисијата за чување,
одржување, обновување и обележување на граничните
линии и граничните ознаки на Република Македонија
со соседните земји се именува г-дин Звонимир Поповиќ, директор во Министерството за надворешни работи.
2. За членови на Комисијата за чување, одржување,
обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните
земји се именуваат:
- г-дин Саше Димески, државен советник во
Агенцијата за катастар на недвижности;
- г-дин Кузман Цилков, началник на одделение во
Министерството за финансии - Царинска управа;
- г-дин Киро Митрев, началник на сектор во Министерството за внатрешни работи;
- г-дин Златко Соколовски, советник во Министерството за финансии.
3. За секретар на Комисијата за чување, одржување,
обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните
земји се именува г-ѓа Елена Атанасова Марковска, самостоен соработник во Министерството за надворешни
работи.
4. Времетраењето на мандатот на претседателот,заменик претседателот, членовите и секретарот на Комисијата за чување, одржување, обновување и обележување на граничните линии и граничните ознаки на Република Македонија со соседните земји е три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.
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5. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за чување,
одржување, обновување и обележување на граничните
линии и граничните ознаки на Република Македонија
со соседните држави (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/15).
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 40-21480/8
27 ноември 2017 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3239.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение за унапредување на превенцијата, третманот и социјалното вклучување на лица кои употребуваат дроги и други психоактивни супстанции ДОВЕРБА Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението за унапредување на превенцијата,
третманот и социјалното вклучување на лица кои употребуваат дроги и други психоактивни супстанции ДОВЕРБА Скопје, со седиште на ул. „Булевар Илинден“
бр. 94, Скопје – Карпош се впишува во Регистарот на
здруженија од областа на социјалната заштита, што се
води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението за унапредување на превенцијата, третманот и социјалното вклучување на лица кои употребуваат дроги и други психоактивни супстанции ДОВЕРБА Скопје, со седиште
на ул. „Булевар Илинден“ бр. 94, Скопје – Карпош
ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-6131/4
15 ноември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

3240.
Врз основа на член 155, став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15 и
30/16 ) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на
граѓани од областа на социјалната заштита („Службен
весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение „Сојуз на дефектолози на
Република Македонија“ СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението „Сојуз на дефектолози на Република Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“
бр. 42, Скопје – Центар, се впишува во Регистарот
на здруженија од областа на социјалната заштита,
што се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението „Сојуз на дефектолози на Република Македонија“, со седиште на
ул. „11 Октомври“ бр. 42, Скопје – Центар ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на
Решението во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-6215/4
15 ноември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3241.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ТЕТОВО
1. За претседател на Основен суд Тетово е избран:
Хасан Асани - судија на Основен суд Тетово.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1580/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3242.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНЕН
СУД ШТИП
1. За претседател на Апелационен суд Штип е избран:
Наке Георгиев - судија на Апелационен суд Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1581/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3243.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од
Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД РЕСЕН
1. За претседател на Основен суд Ресен е избранa:
Емељ Кранли Али - судија на Основен суд Ресен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1582/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3244.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од
Законот за судовите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44
од Законот за Судски совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КУМАНОВО
1. За претседател на Основен суд Куманово е
избранa:
Снежана Манев - судија на Основен суд Куманово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-1583/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3245.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ВРХОВНИОТ СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- За судија на Врховниот суд на Република Македонија за кривична област е избран:
- Африм Фидани - судија на Апелационен суд
Скопје.
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1584/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3246.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015),
Судскиот совет на Република Македонија на седницата
одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА AПЕЛАЦИОНИОТ
СУД СКОПЈЕ
- За судија на Апелациониот суд Скопје за кривична област е избрана:
- Тања Милева - судија на Основен суд Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1585/6
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3247.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА AПЕЛАЦИОНИОТ
СУД СКОПЈЕ
- За судии на Апелациониот суд Скопје за граѓанска
област се избрани:
- Зоран Герасимовски - судија на Основен суд Тетово и
- Мелек Алија Елези - судија на Основен суд Скопје
2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1585/7
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3248.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
23.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
БИТОЛА
- За судија на Апелационен суд Битола за кривична
област е избран:
- Александар Камбовски - судија на Основен суд
Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-1586/4
23 ноември 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
__________

3249.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.107/2005),
член 42, 43 и 48 од Законот за судовите („Сл. весник на
РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 19 и член 47 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за судовите
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на
Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.
60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015) и член
26 став 3 од Деловникот за работа на Судскиот совет
на Република Македонија („Сл. весник на РМ“
бр.197/2015), Судскиот совет на Република Македонија на 267-та седница одржана на ден 23.11.2017 година,
ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП
За судии поротници на Апелационен суд Штип се
избрани:
1. Драгана Кнежевиќ
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2. Марија Штерјова

РЕШЕНИЕ

3. Зорица Шуманска

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА

4. Шенај Демурша

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

5. Иван Николов и
6. Бобан Ристов.

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен

Оваа одлука влегува во сила 24.11.2017 година.

советник на лицето Татјана Бојковска од Куманово.
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

Бр. 02-1594/2

Судски совет

24 ноември 2017 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

ник на лицето Татјана Бојковска се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Татјана Бојковска престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-

__________

ние во случаите предвидени со Закон.

3250.
Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

лика Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 23.11.2017 година, го
донесе следното

Број УП 1 08-116

Комисија за хартии од вредност

20 ноември 2017 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,

РЕШЕНИЕ

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

Се утврдува престанок на судиската функција на

3252.

Милка Ангеловска Васевска, судија на Основен суд

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од

Скопје 1 Скопје, поради исполнување на услови за ста-

вредност („Службен весник на Република Македонија“

росна пензија.

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,

Решението влегува во сила од 23.11.2017 година.

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

Бр. 02-1593/1

Судски совет

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-

24 ноември 2017 година

на Република Македонија

117 од 01.11.2017 година на седницата одржана на ден

Скопје

Претседател,

20.11.2017 година, го донесе следното

Зоран Караџовски, с.р.
РЕШЕНИЕ

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава дозвола за работење на инвестицио-

3251.
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013,

188/2013,

43/2014,

15/2015,

154/2015,

192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вред-

нен советник на лицето Василка Николовска од Битола.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Василка Николовска се дава за период
од 5 (пет) години од денот на издавањето.

ност на Република Македонија постапувајќи по ба-

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

рањето бр.УП1 08-116 од 26.10.2017 година на сед-

ник на лицето Василка Николовска престанува да важи

ницата одржана на ден 20.11.2017 година, го донесе

и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова ре-

следното

шение во случаите предвидени со Закон.
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4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП 1 08-117
20 ноември 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3253.
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-118 од 1.11.2017 година на седницата одржана на ден 20.11.2017 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето
Василка Николовска од Битола.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Василка Николовска се дава за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Василка Николовска престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП 1 08-118
20 ноември 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

3254.
Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) 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 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 036127/6 од 15.11.2017 година на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје за добивање на сог-

ласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за однесување и дисциплина на Централниот
депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 20.11.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени
и дополнувања на Правилата за однесување и дисциплина на Централниот депозитар за хартии од вредност
АД Скопје број 02-6127/5 од 15.11.2017 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 15.11.2017 година.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП 1 08-119
20 ноември 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3255.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година, на МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод Охрид бр.03-890/1 од 6.9.2017
година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-102/17 од 11.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

29 ноември 2017

Бр. 172 - Стр. 9

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА МЈП ПРОАКВА СТРУГА, Р.Е ВОДОВОД ОХРИД
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПК СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод Охрид
се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 36,02 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 36,73 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 37,50 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 4,31%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 4,22%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 4,29%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.

1. На ЈПК СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 18,25 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 19,23 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 20,32 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 6,44%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 7,70%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 8,76%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.

УП1 Бр. 08-102/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3256.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година, на ЈПК СТАНДАРД Дебар бр.03-246/3 од 14.9.2017 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика
под УП1 бр.08-109/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе

УП1 Бр. 08-109/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3257.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година на ЈПК СТАНДАРД Дебар бр.03-246/3 од 14.9.2017 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика
под УП1 бр.08-110/17 од 14.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈПК СТАНДАРД ДЕБАР ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈПК СТАНДАРД Дебар се утврдува просечна
тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 2,75 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 2,80 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 2,87 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,43%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,34%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,21%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-110/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3258.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година, на ЈП ВОДОВОД

29 ноември 2017

И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08111/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на
ден 24.11.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се
утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 21,50 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 22,66 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 23,70 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 6,45%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,61%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 6,71%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-111/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3259.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа
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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 2018 – 2020 година на ЈП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје бр. 03-160/3 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија
за енергетика под УП1 бр.08-112/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се
утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање
и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 11,18 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 11,48 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 11,75 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 6,63%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,47%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 6,28%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-112/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3260.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-
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кот 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 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
2018 – 2020 година, на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје, заведено во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика под УП1 бр.08-113/17 од
15.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје се
утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 2,27 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 2,26 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 2,25 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 10,30%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 9,76%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 9,20%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-113/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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3261.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година, на ЈКП „Водовод“
Илинден бр.03-160/2 од 15.9.2017 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под
УП1 бр.08-119/17 од 15.9.2017 година, на седницата
одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП „ВОДОВОД“ ИЛИНДЕН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП „Водовод“ Илинден се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 30,41 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 30,94 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 31,38 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 3,09%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 3,86%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 4,17%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
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5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-119/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3262.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година на ЈКП „Водовод“
Илинден бр. 03-160/3 од 15.9.2017 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под
УП1 бр. 08-120/17 од 15.9.2017 година, на седницата
одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „ВОДОВОД“ ИЛИНДЕН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП „Водовод“ Илинден се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на
урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 10,30 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 12,83 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 13,15 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 15,54%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 41,77%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 44,22%.
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3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-120/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3263.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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
2018 – 2020 година, на ЈКП „Водовод“ Илинден бр.03160/2 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08121/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на
24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП „ВОДОВОД“
ИЛИНДЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020
ГОДИНА
1. На ЈКП „Водовод“ Илинден се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни
води и тоа:
- за 2018 година во износ од 8,90 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 9,76 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 10,23 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 14,83%;
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- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 25,12%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 29,81%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-121/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3264.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година на ЈКП ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп бр.03-234/1 од 15.9.2017
година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-126/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп
се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 5,88 ден/m³;
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- за 2019 година во износ од 7,96 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 8,17 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 30,92%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 46,80%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 47,69%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-126/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3265.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6)
од 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 Упатството за подготовка
на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.011421/1 од 21.8.2017 година, а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на
отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп бр.03-234/1 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-127/17 од
15.9.2017 година, на седницата одржана на
24.11.2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА ОД
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп се утврдува просечна тарифа за водната услуга
прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2020 година во износ од 12,62 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 43,32%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за 2020 година од регулираниот период 2018-2020 година.
5. 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. 08-127/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3266.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година, на ЈКП ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп бр.03-234/1 од 15.9.2017
година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-128/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп
се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 33,51 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 34,24 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 34,65 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 12,16%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 12,52%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 12,68%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-128/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3267.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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
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за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП Пролетер
Ресен бр.05-224 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1
бр.08-130/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 30,82 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 32,05 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 33,43 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,18%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,49%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 4,10%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-130/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3268.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-
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га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од
Методологијата за определување на тарифите за водна
услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и 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 2018 – 2020 година на ЈКП Пролетер
Ресен бр.05-224 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1
бр.08-131/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 5,20 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 5,36 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 5,57 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,65%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,74%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 1,23%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-131/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3269.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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
2018 – 2020 година, на ЈKП ПРОЛЕТЕР Ресен бр.05224 од 15.9.2017 година,заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08132/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на
ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈKП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈKП ПРОЛЕТЕР Ресен се утврдува просечна
тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 11,63 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 12,17 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 13,01 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,60%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,13%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 1,17%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
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5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-132/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3270.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6)
од 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 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 со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година на КЈП НИСКОГРАДБА Битола бр.01-749/1 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика под УП1 бр.08-139/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА КЈП НИСКОГРАДБА БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На КЈП НИСКОГРАДБА Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 15,11 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 15,92 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 16,78 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 12,09%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 12,67%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 13,09%.
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3. 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.
4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-139/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3271.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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
2018 – 2020 година, на КЈП НИСКОГРАДБА Битола
бр.01-749/1 од 15.9.2017 година, заведено во архивата
на Регулаторната комисија за енергетика под УП1
бр.08-140/17 од 15.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА КЈП НИСКОГРАДБА БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020
ГОДИНА
1. На КЈП НИСКОГРАДБА Битола се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 6,61 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 6,73 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 6,87 ден/m³.
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2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,05%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,00%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 0,94%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-140/17
24 ноември 2017 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
__________

3272.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6)
од 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 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 2018 – 2020 година, на ЈКП ДОЛНЕНИ
с. Долнени бр.03-269/1 од 15.9.2017 година, заведено
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика
под УП1 бр.08-148/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП ДОЛНЕНИ С. ДОЛНЕНИ ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ДОЛНЕНИ с .Долнени се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 23,34 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 23,69 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 22,47 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 3,26%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 5,84%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 9,59%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-148/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3273.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 Ба-
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рањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода
за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, на МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга бр.03721/1 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08152/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на
24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА МЈП ПРОАКВА СТРУГА, Р.Е ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА СТРУГА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

3274.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 со предлог тарифа за регулиран период 2018–2020 година на МЈП ПРОАКВА
Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга бр.03-721/1
од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-152/17
од 18.9.2017 година, на седницата одржана на
24.11.2017 година, донесе

- за 2018 година во износ од 35,73 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 36,86 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 38,25 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 2,28%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 2,80%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 3,52%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-152/17
24 ноември 2017 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА МЈП ПРОАКВА СТРУГА, Р.Е ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СТРУГА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА
1. На МЈП ПРОАКВА Струга, Р.Е Водовод и канализација Струга се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни
води и тоа:
- за 2018 година во износ од 11,28 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 11,97 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 10,79 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 7,94%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 20,91%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 20,65%.
3. 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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4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-152/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3275.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 2018 – 2020 година на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД бр.03-726/2 од 15.9.2017 година,заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-153/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 8,86 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 9,72 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 10,23 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 5,73%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 6,33%;
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- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 6,38%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-153/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3276.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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
2018 – 2020 година, на МЈП ПРОАКВА Струга Р.Е Колектор Струга бр.03-722/1 од 15.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-154/17 од 18.9.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА МЈП ПРОАКВА
СТРУГА Р.Е КОЛЕКТОР СТРУГА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На МЈП ПРОАКВА Струга Р.Е Колектор Струга
се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 16,58 ден/m³;

29 ноември 2017

- за 2019 година во износ од 16,79 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 16,90 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 14,21%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 13,50%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 12,89%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-154/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3277.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6)
од 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 Упатството за подготовка
на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.011421/1 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 2018 – 2020 година на ЈПКД
КОМУНАЛЕЦ Кичево бр.03-1839/1 од 14.9.2017
година,заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1. бр.08-173/17 од
25.9.2017 година, на седницата одржана на ден
24.11.2017 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување
на урбани отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 6,83 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 6,91 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 7,01 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 11,30%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 10,67%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 10,02%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на
урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-173/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3278.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од 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 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 Ба-
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рањето за утврдување на тарифа за прочистување на
отпадни води со предлог тарифа за регулиран период
2018 – 2020 година година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
Кичево бр.03-1840/1 од 14.9.2017 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под
УП1 бр.08-174/17 од 25.9.2017 година, на седницата
одржана на 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020
ГОДИНА
1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
- за 2018 година во износ од 13,11 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 13,15 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 13,21 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,27%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,27%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни
води со предлог тарифа важи за регулиран период
2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-174/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3279.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот
за утврдување на цени на водните услуги („Службен
весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа
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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 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 2018 – 2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево бр.03-1838/1 од 14.9.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-175/17 од 25.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ КИЧЕВО ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за
пиење или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 26,45 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 27,31 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 28,48 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 1,93%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 1,95%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 1,96%.
3. 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.
4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-175/17
24 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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3280.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) од
Законот за утврдување на цени на водните услуги
(„Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6)
од 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 Упатството за подготовка
на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.011421/1 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 2018 – 2020 година, на ЈКП
ВОДОВОД Битола бр.05-626/1 од 15.9.2017 година,
заведено во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика под УП1 бр.08-178/17 од 25.9.2017 година, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ
НА ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На ЈКП ВОДОВОД Битола се утврдува просечна
тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење
или водоснабдување и тоа:
- за 2018 година во износ од 34,41 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 35,51 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 36,67 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 4,75%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 4,79%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година, изнесува 4,80%.
3. 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.

Бр. 172 - Стр. 23

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 1.1.2018 година.
УП1 Бр. 08-178/17
24 ноември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3281.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 27 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16),
на седницата одржана на ден 28 ноември 2017 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14,
42/14, 57/14, 194/14, 190/16 и 80/17), во членот 28, точката 4, се менува и гласи:
„со отпочнување на постапка за ликвидација на
учесникот на пазарот,“
Член 2
(2) Во Правилата за пазар на електрична енергија,
во членот 28, по ставот 1, се додава нов став 2, кој
гласи:
„Учесникот на пазарот е должен без одлагање да го
извести ОПЕЕ кога врз него е отворена постапка за
стечај.“
Член 3
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на
Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат
во сила со денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
Бр. 01-1972/1
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
3282.
Врз основа на члeн 56, став 1 точка 3, а во врска со член 54, став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014,
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и
142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на
17 октомври 2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ
ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се
на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (број 028019/1 од 29 мај 2017 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 71 од 2017 година), се поништува.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се објави по добивањето согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-14091/1
18 октомври 2017 година
Скопје
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