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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1170.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на
КП.бр.49/2, КО Кисела Вода 2, на бул.Асном бб во
Скопје и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 75 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 158 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ХС, со
внатрешна површина од 14 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат к1, стан бр. 1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 131 м2,
- зграда 2, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат к1, стан бр.1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 89 м2,
- зграда 3, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 76 м2,
- зграда 4, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 44 м2,
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- зграда 4, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со
внатрешна површина од 30 м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 1, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 44 м2,
- зграда 5, намена на зграда и друг објект Д3-13,
влез 2, кат ПР, стан бр.1, намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 30 м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со
отворена површина од 5234 м2,
- зграда 6, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ТР, со
отворена површина од 235 м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со
отворена површина од 7869 м2,
- зграда 7, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зграда ТР, со
отворена површина од 301 м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со
отворена површина од 8745 м2,
- зграда 8, намена на зграда и друг објект Д3-8, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 314 м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект Д3-8, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 8745 м2,
- зграда 9, намена на зграда и друг објект Д3-8, влез
1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со отворена површина од 288 м2 и
недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП.бр.49/4,
КО Кисела Вода 2, на бул.Асном бб во Скопје и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Д3-8,
влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ТР, со
отворена површина од 325 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-402/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1171.
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 23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАДОТ
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Градот Скопје се дава право на
трајно користење на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија на ГП бр.1.10 кое претставува
КП бр.171/3, КО Чаир со површина од 1.340 м2, запишана во Имотен лист бр.960259, согласно Извод од Детален урбанистички план: Градска четврт С 25, донесен со Одлука бр.08-61/5 од 26.1.2016 година од општина Бутел, заради изградба на објект со намена Е2 Комунална супраструктура - Противпожарен дом.
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.44-1532/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1172.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
23.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип бр.02258/29 од 27.3.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана
на 27.3.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-1577/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1173.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти
и земјиште, кои се наоѓаат на ул. „Димче Мирчев “ бр.
9 во Скопје, на КП бр. 2499/1, КП бр. 2499/2, КП бр.
2499/3, КП бр. 2499/4, КП бр. 2499/6, КП бр. 2499/7,
КП бр. 2499/9, КП бр. 2500/2, КП бр. 2500/3, КП бр.
2500/4, КП бр. 2501/2, КП бр. 2502, КП бр. 2503,
КП бр. 2507/1, КП бр. 2907/3, КП бр. 2499/8, КП бр.
2499/5, КП бр. 2907/2 и КП бр. 2504, КО Центар 2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-1699/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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1174.
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 23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КОЧАНИ
Член 1
Со оваа одлука на Општина Кочани, се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија на ГП.бр.1.1 со вкупна површина од 119.104м2, кое претставува КП бр.797/2, КО
Мојанци, со површина од 274м2, запишана во Имотен
лист бр. 626 и КП бр.802, КО Мојанци, со површина од
118.830м2, запишана во Имотен лист бр. 626, согласно
Извод од Локална урбанистичка планска документација: „Пречистителна станица“ во КО Мојанци, донесена со Решение бр. 22-90/10 од 24.3.2017 година од Општина Кочани, заради изградба на објект со намена Е Пречистителна станица.
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.44-1819/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1175.
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 23.5.2017 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 без надомест
500.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на
Македонски железници Транспорт АД – Скопје и тоа
со следната динамика:

- за мај 2017 година се отстапуваат 150.000 литри
Еуродизел БС гориво,
- за јуни 2017 година се отстапуваат 150.000 литри
Еуродизел БС гориво и
- за јули 2017 година се отстапуваат 200.000 литри
Еуродизел БС гориво.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Македонски железници Транспорт АД-Скопје за извршување на работите од нивната дејност - услуги за превоз на патници и стока со железницата.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати, од член 1 на 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.44-1981/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1176.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM
WOLF 17” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM
WOLF 17” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 12 до 23 јуни 2017 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневниците за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
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3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-2069/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1177.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
23.5.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TORRI 2017” ВО
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
1. За учество во вежбовната активност „TORRI
2017” (во натамошниот текст: вежбовната активност)
која ќе се одржи во Република Италија, во периодот од
10 до 14 јули 2017 година се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст:Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-2073/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1178.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија„ бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 23.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ЗДРУЖЕНА
РЕАКЦИЈА 17“
1. Се одобрува влегување и престојување на 18
(осумнаесет) припадници на вооружените сили на
државите членки на А-5 иницијативата, Соединетите
Американски Држави и Командата на Соединетите
Американски Држави за Европа (USAEUKOM) на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовната активност „Здружена реакција 17“
(во натамошниот текст: вежбовната активност), и тоа:
- 3 (три) припадници на Армијата на Република
Хрватска,
- 3 (три) припадници на Армијата на Република Албанија,
- 3 (три) припадници на Армијата на Црна Гора,
- 3 (три) припадници на Армијата на Босна и Херцеговина,
- 4 (четири) припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави и
- 2 (два) припадника на Командата на Соединетите
Американски Држави за Европа (USAEUKOM).
2. Вежбовната активност ќе се одржи во Република
Македонија, во Центар за обука Пепелиште- Армиски
полигон Криволак, заедно со 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), во периодот од 25 до 29
септември 2017 година.
3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на странските вооружени
сили се на товар на државите од точка 1 на оваа одлука
и на Командата на Соединетите Американски Држави
за Европа (USAEUKOM), а трошоците за сместување и
исхрана на припадниците на Армијата, се на товар на
Канцеларијата за одбранбена соработка при Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република
Македонија.
4. Подготовките и организацијата за учество во
вежбовната активност ги врши Министерството за одбрана.
5. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-2074/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 6 - Бр. 63

30 мај 2017

1179.
Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 23.5.2017 година, донесе

1180.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
„ЛЕТЕН КАМПУС 2017“

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,ЛИТЛ МИ ИНТЕРНЕШНЛ ПРИСКУЛ“
ВО СКОПЈЕ

1. Вежбовната активност „ЛЕТЕН КАМПУС 2017“
(во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се
одржи во Република Македонија, во Центарот за обука
„Пепелиште“ и на Воениот полигон „Криволак“, во периодот од 25.6.2017 до 7.7.2017 година, со цел овозможување на учесниците да се запознаат со теоретските и
практичните постапки за функциите и спроведувањето
на мерките, активностите, постапките и менаџментот
со одбранбени ресурси во услови на мигрантска криза
и мултинационален воен одговор.
2. На вежбовната активност ќе учествуваат вкупно
170 лица и тоа: питомци, студенти, професори и други
лица вработени во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, вработени во Армијата на Република Македонија, претставници од други високообразовни установи од Република Македонија, претставници од соодветните институции на НАТО, од воените
академии и соодветни високообразовни институции од
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република
Косово, Црна Гора, Република Чешка, Република Бугарија, Сојузна Република Германија, Република Романија, Република Турција, Република Полска, Обединето Кралство на Велика Британија и Соединетите Американски Држави.
3. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
на учесниците на вежбовната активност ги обезбедува
Министерството за одбрана, а останатите финансиски
трошоци кои се однесуваат на вежбовната активност
ги обезбедуваат институциите и установите од земјите
од кои доаѓаат учесниците.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај до Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.44-2076/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца - детска градинка ,,Литл ми
интернешнл прискул“ во Скопје, со седиште на ул.,,Георги Димитров“ блок 10 локал 3 во Скопје.
Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното Барање од основачот Друштво
за производство, трговија и услуги СТЕЛЕТА- К ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ЕДБ:4030005576980, со седиште на ул. ,,Водача“ бр.8б во Скопје.
Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст
од девет месеци до шест години живот, односно до
вклучување во основното образование, како и престој и
исхрана и за деца над шест години, односно од поаѓање
во основно училиште до десет години возраст, согласно Законот за заштита на децата.
Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
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Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе биде сместена во објект на ул. ,,Георги
Димитров“ блок 10 локал 3 во Скопје, со површина
од 227м2.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 65 деца, организирани во
три згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за
заштита на децата.

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.292 во КО
Старавина, зграда 1, намена на зграда А1-1, влез 1, кат
ПР, број на посебен дел од зграда-1, намена на посебен
дел СТ, со внатрешна површина од 60 м2, во корист на
Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 8
Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е
македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно
Законот за заштита на децата.
Член 10
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.
Член 11
Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.44-2147/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1181.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година, донесе

Бр. 42-8958/1-16
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
_________

1182.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.5.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.293 во КО
Старавина и тоа:
- зграда 1, намена на зграда А1-1, влез1, кат ПР,
број на посебен дел 1, намена на посебен дел СТ, со
внатрешна површина од 54м2 и
- зграда1, намена на зграда А1-1, влез1, кат ПР,
број на посебен дел 1, намена на посебен дел ПП, со
внатрешна површина од 14м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8960/1-16
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 8 - Бр. 63

30 мај 2017

1183.
Врз основа на член 39 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 191/16), a во врска со член 49 став 1 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13,
147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
23.5.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2017 година („Службен весник на Република Македонија” бр.192/16 ), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачка дејност за 2017 година, се заменува со нова табела, која гласи:
„ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2017 ГОДИНА
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2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 44-1925/1
23 мај 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 10 - Бр. 63

30 мај 2017

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1184.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 12 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16) на седницата одржана на ден 25.5.2017
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА И НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ВОДНА УСЛУГА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна
тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), се уредуваат начинот на утврдување на тарифата за водна услуга, постапката за утврдување на тарифата за водна услуга, критериумите за процена на
барањето и поднесоците за утврдување на тарифата за
водна услуга, роковите за постапување, постапката за
преговарање, како и начинот, постапката, условите и
потребната документација за донесување на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст:
регулаторна тарифа).
Член 2
(1) Одредбите на овој Правилник се однесуваат на
постапките за утврдување на тарифа за водна услуга
односно регулаторна тарифа за даватели на водни услуги кои за своите крајни корисници обезбедуваат една
или повеќе од следните водни услуги:
- снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението;
- снабдување со вода за пиење или водоснабдување;
- собирање и одведување на урбани отпадни води и
- прочистување на отпадни води.
Член 3
(1) Утврдувањето на цените на водните услуги, на
начин и постапка утврдени со овој Правилник има цел
да обезбеди:
- вкупната цена на водните услуги за домаќинство
да биде достапна имајќи ги предвид просечните приходи по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува
водната услуга;
- одржливо користење на инфраструктурата за
вршење на водните услуги;
- подобрување на квалитетот на водните услуги со
цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно со најдобрите достапни практики;
- создавање услови со неопходните инвестиции во
системите за водоснабдување да се обезбеди одржливо
функционирање на истите;

- да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, начелото на корисникот плаќа, начелото на еднаквост и начелото на покривање на трошоците;
- заштита и унапредување на животната средина;
- да се подобри ефикасноста на водните услуги преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги
со најмалку трошоци;
- стабилни и предвидливи услови за работење на
давателите на водни услуги и
- заштита на потрошувачите и корисниците од злоупотреба на доминантна позиција на давателите на водни услуги.
Член 4
(1) Давателот на водната услуга од крајниот корисник на водна услуга наплатува цена на водна услуга
според тарифите за водни услуги односно регулаторни
тарифи утврдени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Регулаторна комисија за енергетика), согласно
овој Правилник и Методологијата за определување на
тарифите за водна услуга, утврдена со Решение за утврдување на тарифа за водна услуга или Решение за утврдување на регулаторна тарифа.
II. РЕГУЛИРАН ПЕРИОД И ВРЕМЕТРАЕЊЕ
НА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
Член 5
(1) Тарифата за водна услуга и регулаторната тарифа се утврдуваат за секоја година од определен регулиран период со Решение за утврдување на тарифа за
водна услуги или Решение за утврдување на регулаторна тарифа.
(2) Под регулиран период се подразбира период од
три до шест календарски години за кои што на давателот на водната услуга му се утврдува тарифа или регулаторна тарифа за секоја водна услуга, согласно одредбите од овој Правилник.
(3) Првиот регулиран период е во времетраење од
три календарски години.
(4) Времетраењето и датумот на отпочнување на регулираниот период за секоја од водните услуги од член
2 на овој Правилник, започнува да важи со денот на отпочнување на примена на Решението за утврдување на
тарифа за водна услуга или Решението за утврдување
на регулаторна тарифа.
III. ПРИМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ
СТАНДАРДИ
Член 6
(1) Давателот на водна услуга, своето сметководство го води во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.
(2) Давателот на водни услуги кој истовремено
обезбедува две или повеќе водни услуги од член 2 на
овој Правилник или покрај нив врши и друга дејност
која во смисла на овој Правилник не се смета за водна
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услуга, во своите интерни пресметки води одвоена
сметководствена евиденција за секоја од дејностите поодделно, изготвува консолидирани биланси за сите дејности и биланс со преглед на приходите, расходите и
резултатите од работењето за секоја дејност поодделно.
(3) Давателот на водни услуги на барање на Регулаторната комисија за енергетика доставува и други податоци и информации потребни за утврдување на тарифата.
(4) Давателот на водни услуги најдоцна до 31 мај
во тековната година, до Регулаторната комисија за
енергетика доставува финансиски извештаи за претходната година како и извештај од ревизијата на финансиските извештаи, доколку за изготвување на истиот е обврзан со закон.
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ
Член 7
(1) Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува тарифите за водни услуги за секој одделен давател на
водна услуга со решение кое го донесува на седница.
(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги,
Регулаторната комисија за енергетика особено ќе ги земе во предвид трошоците направени за водната услуга
и на услугите за поддршка кои се засновани пред се на
оперативните трошоци и трошоците за одржување,
трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и
трошоците за амортизацијата на средствата за вршење
на соодветната водна услуга, надоместоците, даноците
и другите давачки утврдени со закон, како и висината
на прагот на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.
Член 8
(1) Тарифите за водни услуги се утврдуваат од страна на Регулаторната комисија за енергетика врз основа
на доставеното барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи од страна на давателот на
водни услуги и доставен нацрт- План за прилагодување
на тарифите за водни услуги и податоци и извештаи од
Бизнис планот кои се задолжителни за утврдување на
тарифите за водни услуги, подготвени согласно со Методологијата за определување на тарифите за водна услуга, земајќи ги во предвид капацитетите на давателот
на услугите, препораките за прагот на достапност на
ниво на приход на домаќинство и потребните инвестиции во инфраструктура за давање на водни услуги во
подрачјето во кое што се обезбедува водната услуга.
(2) Доставувањето на барањето од став (1) заедно
со нацрт-Планот и другите податоци од барањето се
врши во писмена и електронска форма, во 4 (четири)
примероци.
Член 9
(1) Барањето од член 8 на овој Правилник се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна
во рок од девет месеци пред истекот на важноста на решението за утврдување на тарифата за водна услуга.
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(2) Барањето го доставува управителот на давателот на водни услуги, за секоја водна услуга одделно, по
претходна согласност од органот на управување определен во статутот на друштвото.
(3) Со добивање на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи и документацијата, Регулаторната комисија за енергетика проценува дали барањето и документацијата се потполни и дали давателот на водна услуга го изработил барањето во
согласност со Методологијата за определување на тарифите за водна услуга и Упатството за подготовка на
барањето за утврдување на тарифа на водна услуга,
поднесоците и на критериумите за оцена.
(4) Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга се смета дека е потполно ако е доставено во форма
и содржина како што е определено во Методологијата
за определување на тарифите за водна услуга.
Член 10
(1) Постапката за утврдување на тарифи за водни
услуги започнува со денот на приемот на барањето во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето, Регулаторната комисија за енергетика
го разгледува и го анализира барањето и доколку утврди дека недостасуваат одредени податоци и документи, ќе донесе решение со кој ќе го задолжи давателот на водни услуги во определен временски рок да ги
достави бараните податоци и документи.
(3) Доколку Регулаторната комисија за енергетика
утврди дека барањето е комплетно, истото го објавува
на својата веб-страна и на трошок на давателот на водни услуги го објавува во два дневни весника, од кои во
еден кој што се објавува на македонски јазик и еден кој
што се објавува на јазикот што го говорат најмалку
20% од граѓаните кои говорат службен јазик кој не е
македонски, со цел прибирање на мислења и предлози
од заинтересираните физички и правни лица во рок не
подолг од 5 дена од денот на објавување на барањето.
(4) Во постапката за утврдување на тарифите за
водните услуги, Регулаторната комисија за енергетика
е должна да ги разгледа и забелешките кои се пристигнати од страна на давателот на водната услуга, односно основачот на давателот на водната услуга.
(5) Регулаторната комисија за енергетика може да
започне постапка за преговори со цел усогласување на
висината на тарифите за водни услуги, во согласност
со член 11 од овој Правилник, доколку оцени дека доставените забелешки се од таков карактер што можат да
влијаат значително на утврдување на висината на тарифите за водни услуги, во рок од 15 дена од денот на
прием на забелешките.
(6) Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на доставените
мислења од заинтересираните физички и правни лица,
Регулаторната комисија за енергетика изготвува нацрт
текст на Решението за утврдување на тарифи на водни
услуги со образложение, кое што ќе биде предмет на
расправа на подготвителна седница на Регулаторната
комисија за енергетика.
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Постапка за преговори со цел усогласување
на тарифите за водни услуги

VI. УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА
ВОДНИ УСЛУГИ

Член 11
(1) Постапката за преговори започнува со донесување на решение на Регулаторната комисија за енергетика за отпочнување на постапка за преговори со цел
усогласување на висината на тарифите за водни услуги.
(2) Во решението од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика определува листа на
прашања за кои може да се преговара со давателот на
водната услуга, и тоа особено во однос на:
- висината, видот и структурата на тарифата и
- усогласување на Планот за прилагодување на тарифите со Бизнис планот.

Член 14
(1) Тарифата за водна услуга се утврдува врз основа
на оценка на:
- трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка;
- висината на предложената тарифа за водна услуга
и цената на водната услуга што ќе се постигне со предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за
домаќинствата од подрачјето на кое се дава водната услуга и процентот на домаќинствата за кои ќе биде надминат прагот на финансиска достапност;
- планирани капитални инвестиции за проширување
на инфраструктурата и подобрување на водните услуги;
- ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност и
- постигнувањето на вредностите на целите за клучните индикатори за успешноста.
(2) Тарифата за водна услуга се утврдува со Решение за утврдување на тарифа за водна услуга, кое го донесува Регулаторната комисија за енергетика.
(3) Решението за утврдување на тарифи за водни
услуги особено содржи:
- висина на тарифата за секоја водна услуга што ја
обезбедува давателот;
- минимум и максимум опсег изразен во проценти
на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на
тарифата на водната услуга;
- услови што треба да ги исполни давателот со повикување на прифатен План за прилагодување на тарифите за водните услуги и
- рок на важење на тарифите за водните услуги.
(4) Во случај кога не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водната услуга, Регулаторната комисија за енергетика на седница донесува Решение за отфрлање на барањето за утврдување на
тарифи за водна услуга кое особено содржи:
- основи за отфрлање на барањето;
- промени кои се потребни да ги направи давателот
за повторно поднесување на барањето и
- индикативна процена за тарифите кои Регулаторната комисија за енергетика ги смета за соодветни.
(5) Регулаторната комисија за енергетика решенијата од ставовите (2) и (4) од овој член ќе ги објави во
„Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница и истите ќе ги достави до давателот
на водната услуга и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.
(6) Давателот на водната услуга е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување
на решението од ставот (2) на овој член, да го достави
до органот на управување на давателот на водната услуга заради донесување одлука за утврдување на тарифи за водни услуги.

Член 12
(1) По донесувањето на решението од член 11 став
(1) од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика до давателот на водна услуга доставува покана
во која особено се наведуваат местото, времето и дневниот ред за одржување на состанокот за преговарање и
постигнување согласност.
(2) Преговорите во име на давателот на водната услуга ги води управителот или друго овластено лице од
страна на управителот кое има полномошно да ги води
преговорите во име и за сметка на давателот на водната
услуга. Својството се докажува со документ кој лицето
го доставува до Регулаторната комисија за енергетика.
(3) За секој одржан состанок се составува записник
за текот на преговорите и заклучоците од преговорите.
(4) Постапката за преговори треба да заврши во рок
од 30 дена од денот на нивното отпочнување.
(5) Доколку преговорите немаат успех, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе Решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна
тарифа за водни услуги согласно член 16 од овој Правилник.
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕНКА НА БАРАЊЕТО И
ПОДНЕСОЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА
ВОДНА УСЛУГА
Член 13
(1) Проценката на податоците од барањето и поднесоците за утврдување на тарифи се врши во согласност со:
- Податоците и проекциите доставени со Планот за
прилагодување на тарифите;
- Проекциите за идните трошоци, содржани во Бизнис планот и
- Проекциите за количините/обемот на водната услуга, содржани во Планот за прилагодување на тарифи
и Бизнис планот.
(2) Давателот на водната услуга ги врши пресметките за податоците и проекциите од став (1) од овој
член согласно Упатството за подготовка на барањето
за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците
и на критериумите за оцена, донесено од страна на Регулаторна комисија за енергетика.
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(7) Доколку не е дадена согласност на одлуката за
утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утврдување
на тарифата за водна услуга во „Службен весник на Република Македонија“, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за започнување на постапка
за донесување на Регулаторна тарифа за водна услуга.
(8) Решенијата од ставовите (2) и (4) на овој член се
конечни и против нив не е дозволена жалба. Против решението од ставовите (2) и (4) на овој член давателот
на водната услуга, градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот
Скопје, односно органот на управување на правното
лице основано со Законот за водостопанство или друг
закон има право да заведе управен спор пред Управен
суд.
(9) Органот на управување на давателот на водната
услуга е должен да ги усогласи своите одлуки со решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија
за енергетика.
Член 15
Измена на План за прилагодување
по исклучок
(1) Решението за утврдување на тарифата за водна
услуга е задолжително за давателот на водната услуга
за периодот на кој се однесува.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а во случаите од ставот (3) на овој член, давателот на водната
услуга, со барање, може да покрене постапка за измена
на решението за утврдување на тарифата за водна услуга пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифа за водна услуга.
(3) Постапка за измена на решението за утврдување
на тарифата за водна услуга може да се покрене доколку:
- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на решението за утврдување на тарифите за водни услуги, а која доведува
до потребата за прилагодување на тарифите;
- настанала значителна промена во елементите врз
основа на кои се утврдува тарифата за водни услуги од
членот 13 став (2) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги.
(4) Барањето од ставот (2) на овој член се доставува
до Регулаторната комисија за енергетика во писмена и
електронска форма од страна на управителот на давателот на водни услуги по претходна согласност од органот на управување определен во статутот на друштвото.
(5) Регулаторната комисија за енергетика по барањето од ставот (2) на овој член одлучува со решение.
(6) За донесување на решението од ставот (5) на
овој член соодветно се применува постапката за утврдување на тарифите за водни услуги согласно член
10 од овој Правилник.
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VII. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
Член 16
Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога
има податоци
(1) Во случаите кога преговорите немаат успех, односно не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водна услуга како и кога не е дадена согласност на Одлуката за утврдување на тарифата
за водни услуги од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или градоначалникот на град Скопје, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе Решение за започнување на постапка
за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги.
(2) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе
Решение за утврдување на регулаторна тарифа, во рок
не подолг од 120 дена од денот на донесување на Решение за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа.
(3) Решението од ставот (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го донесува врз основа на
податоците со кои располага како и други податоци
кои дополнително се доставени или добиени од давателот на водната услуга и соодветна примена на одредбите од членот 13 став (2) од Законот за утврдување на
цени на водните услуги.
(4) Решението од ставот (2) на овој член особено
содржи:
- висина на тарифата за водни услуги изразена во
фиксен износ,
- услови што треба да ги примени давателот и
- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување на тарифите, согласно со
членот 8 од овој Правилник и рок за негово доставување.
(5) До донесување на решение за утврдување на тарифи врз основа на доставен План за прилагодување од
ставот (4) алинеја 3 на овој член, давателот на водната
услуга е должен да го применува решението од ставот
(2) на овој член.
Член 17
Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога
нема податоци
(1) Во случаите кога давателот на водната услуга не
достави барање за утврдување на тарифи за водни услуги, како и во случаите кога не постапи по решението
од член 10 став (2) од овој Правилник, Регулаторната
комисија за енергетика е должна во рок не подолг од
180 дена од денот на донесување на решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна
тарифа за водни услуги, односно во рок не подолг од
180 дена од денот на истекот на рокот за доставување
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на барањето, да подготви Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги, врз основа на кој ќе
може да донесе решение за утврдување на регулаторна
тарифа за водна услуга.
(2) Планот од ставот (1) на овој член Регулаторната
комисија за енергетика го подготвува самостојно или
со ангажирање на овластена ревизорска куќа.
(3) Давателот на водната услуга е должен на Регулаторната комисија за енергетика или на ревизорската
куќа од ставот (2) на овој член, да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за
подготовка на планот од ставот (1) на овој член.
(4) Регулаторната комисија за енергетика може во
постапката за подготовка на планот од ставот (1) на
овој член, да побара извршување на надзорна ревизија
или да побара вештачење за утврдување на трошоците
за водните услуги на давателот.
(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот на водната услуга, во
согласност со Законот за утврдување на цени на водните услуги.
(6) Регулаторната комисија за енергетика, во рок не
подолг од 90 дена од денот на изготвувањето на планот
од ставот (1) на овој член, донесува решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга врз основа
на оцената на податоците собрани во согласност со
ставовите (2) и (3) на овој член.
(7) Заради донесување на решение за утврдување на
регулаторна тарифа за водна услуга, Регулаторната комисија за енергетика може да започне постапка за преговори со давателот на водните услуги.
(8) Решението за регулаторна тарифа од ставот (6)
на овој член особено содржи:
- висина на тарифата за водни услуги изразена во
фиксен износ,
- условите што треба да ги исполни давателот и
- рок на важење на тарифите.
(9) Регулаторната комисија за енергетика, решението од ставот (6) на овој член ќе го објави во „Службен
весник на Република Македонија” и на својата веб
страница и истото ќе го достави до давателот на водната услуга и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.
(10) Органот на управување на давателот на водната услуга е должен во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето решението од ставот (6) на овој
член, да започне да ја применува регулаторната тарифа.
(11) Решението од ставот (6) на овој член е конечно
и против истото не е дозволена жалба. Против решението, давателот на водната услуга и градоначалникот на
општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правно лице основано согласно со Законот за водостопанства или друг закон, има право да заведе управен спор пред Управен суд.
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(12) Органот на управување на давателот на водната услуга е должен да ги усогласи своите одлуки кои се
релевантни за спроведување на утврдената тарифа за
водна услуга, со решението од ставот (6) на овој член.
VIII. ПРИМЕНА НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 18
(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика кои се однесуваат на
организирање и одржување на подготвителна седница
и редовна седница на Регулаторната комисија за енергетика, соодветно ќе се применуваат и во постапката за
утврдување на тарифи за водни услуги.
Член 19
Подготвителна седница
(1) По изготвување на текстот на решението од
член 14 од овој Правилник, Регулаторната комисија за
енергетика е должна да свика подготвителна седница,
која треба да се одржи најдоцна до истекот на 50-тиот
ден од денот на отпочнување на постапката.
(2) Кон поканата за присуство на подготвителната
седница се доставуваат текстот на решението и мислењата добиени од заинтересираните правни и физички
лица.
(3) За присуство и учество во расправата на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на подносителот на барањето, на институции и
организации, како и други заинтересирани правни и
физички лица.
Член 20
Редовна седница
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна
најдоцна во рок од 10 дена од завршувањето на подготвителната седница да одржи редовна седница на која ќе
донесе решение по барањето за утврдување на тарифа
за водна услуга.
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 21
(1) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат
водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, како и кои обезбедуваат сурова вода за
водоснабдителни системи се должни да започнат со
примена на тарифи за водни услуги согласно со Законот за утврдување на цени на водните услуги најдоцна
до 1 јануари 2018 година.
(2) Со исклучок на давателите од ставот (1) на овој
член, сите останати даватели на водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги
согласно со Законот за утврдување на цени на водните
услуги најдоцна до 1 јануари 2019 година.
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(3) Давателите на водни услуги се должни првото
Барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно Законот за утврдување на цените за водните услуги да го достават во рок којшто ќе биде објавен од
страна на Регулаторната комисија за енергетика.
Член 22
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-994/1
25 мај 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1185.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 5 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16), на седницата одржана
на 25.5.2017 година, донесе
МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНА
УСЛУГА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Методологијата за определување на тарифите за
водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија)
се донесува со цел утврдување на тарифи со кои давателите на водни услуги ќе го остварат регулираниот
приход потребен за вршење на една од следните водни
услуги:
- снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението;
- снабдување со вода за пиење или водоснабдување;
- собирање и одведување на урбани отпадни води и
- прочистување на отпадни води.
(2) Со оваа Методологија се уредуваат:
- видовите и начинот на пресметка на тарифите за
водна услуга, структурата на тарифите за секоја водна
услуга посебно, видовите на трошоците кои се земаат
во предвид за пресметка на тарифите за водните услуги
и потребните приходи за покривање на тие трошоци,
како и нивните карактеристики и начинот на нивно
прикажување;
- начинот на пресметување и структурата на цената
на водните услуги која ќе се наплатува од крајниот корисник;
- содржината, формата и начинот на подготовка на
Планот за прилагодување на тарифите за водните услуги, како и на регулаторна тарифа за водна услуга и
задолжителните податоци и извештаи кои треба да бидат доставени со Бизнис планот на давателот на водната услуга;
- листата на главни индикатори за успешност, листа
на цели кои треба да ги исполни давателот на водната
услуга во врска со обезбедување на водната услуга,

листа на одредници во врска со обезбедување на водната услуга, како и начинот, постапката, формата и содржината на обрасците на извештаите кои давателите на
водните услуги ги доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика, со цел исполнување на поставените
цели и одредници во врска со обезбедување на водната
услуга;
- формата и содржината на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга со предлог тарифи.
(3) Методологијата ги уредува и другите прашања
кои се од важност за постигнување на целите од член 2
на Законот за утврдување на цени на водни услуги, а
кои се поврзани со спроведувањето на тарифите и цените за водни услуги и работењето на давателите на
водните услуги.
Член 2
(1) Давателот на водната услуга ги формира цените
согласно одредбите од оваа Методологија.
(2) Во случај кога давателот на водната услуга не
постапи согласно член 11 став (1) од Законот за утврдување на цени на водни услуги и/или во случај кога
не е постигната согласност со давателот на водна услуга за висината на тарифата за водна услуга, Регулаторната комисија за енергетика ќе утврди регулаторна тарифа, во согласност со одредбите од оваа Методологија.
(3) За целите на определување на цените на водните
услуги, давателот на водна услуга при поднесување на
барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, до
Регулаторната комисија за енергетика треба да достави
податоци согласно обрасците и табелите дадени во
прилозите кои се составен дел на оваа Методологија.
Притоа, давателот на водната услуга врши групирање
на позициите од сметководствената евиденција за соодветната водна услуга, согласно оваа Методологија.
(4) Давателот на водна услуга, во согласност со Законот за утврдување на цени на водните услуги и оваа
Методологија, по барање на Регулаторната комисија за
енергетика треба да достави податоци и информации за
утврдување на начинот на кој е определена цената односно тарифата за водната услуга и да овозможи увид
во расположливата инвестиционо - техничка документација за проекти од областа на водната услуга.
(5) Пресметките, начинот на собирање и презентирање на податоците за пресметка и формирање на тарифи, детално се утврдени со Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифата на водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена (во понатамошниот текст: Упатство).
Основа за определување на тарифите
за регулираниот период
Член 3
(1) Базна година е секоја претходна фискална година од првата година од регулираниот период, за која
давателот на водната услуга има усвоен финансиски
извештај и претставува основа за определување на тарифите за регулираниот период.
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ЦЕЛИ
Член 4
(1) Регулирањето на цените на водните услуги на
начин и постапка утврдени со оваа Методологија има
за цел да обезбеди:
- вкупната цена на водните услуги за домаќинство
да биде достапна имајќи ги предвид просечните приходи по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува
водната услуга;
- одржливо користење на инфраструктурата за
вршење на водните услуги;
- подобрување на квалитетот на водните услуги со
цел да се обезбеди непречено давање на услуги, согласно со најдобрите достапни практики;
- создавање услови со неопходните инвестиции во
системите за водоснабдување да се обезбеди одржливо
функционирање на истите;
- да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, начелото на корисникот плаќа, начелото на еднаквост и начелото на покривање на трошоците;
- заштита и унапредување на животната средина;
- да се подобри ефикасноста на водните услуги преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги, со најмалку трошоци на ресурсот;
- стабилни и предвидливи услови за работење на
давателите на водни услуги и
- заштита на потрошувачите и корисниците од злоупотреба на доминантна позиција на давателите на водни услуги.
ВИДОВИ ТАРИФИ
Член 5
(1) Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува следните видови на тарифи:
1. Тарифа за услугата снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението;
2. Тарифа за услугата снабдување со вода за пиење
или водоснабдување;
3. Тарифа за услугата собирање и одведување на
урбани отпадни води и
4. Тарифа за услугата прочистување на отпадни
води.
(2) Висината на тарифата на водната услуга зависи
од трошоците за обезбедување на водната услуга и се
пресметува согласно оваа Методологија.
(3) Основа за пресметка на тарифата за водната услуга се следните расходи:
- оперативни трошоци, вклучувајќи ги и трошоците
за одржување,
- трошоци за капитални инвестиции и
- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со
закон.
(4) За висината на тарифата за секоја водна услуга,
освен во случај кога се утврдува регулаторна тарифа,
се определува минимален и максимален опсег, изразен
во проценти од утврдената вредност на тарифата, во

рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука
за утврдување на тарифата за водната услуга, која ќе се
применува во регулираниот период.
(5) Висината на цената на водната услуга зависи од
висината на тарифата на водната услуга, висината на
надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и
даноците утврдени со закон.
СТРУКТУРА НА ТАРИФИТЕ
Член 6
(1) Доколку поинаку не е определено со оваа Методологија за конкретната водна услуга, во случај на определување на тарифа за водна услуга, давателот на
водната услуга може да предложи или во случај на определување на регулаторна тарифа за водна услуга Регулаторната комисија за енергетика да утврди тарифа
со следната структура:
- едноставен волуметриски надоместок изразен во
денари на кубен метар (со или без минимален паушален надоместок) и
- тарифа во два дела што се состои од фиксен надоместок и варијабилен надоместок.
(2) Во случаи на ограничени ресурси или ограничувања на мрежи и поради специфични и оправдани локациски карактеристики на групи на корисници на водните услуги, давателот на водната услуга, во случај на
определување на тарифа за водна услуга може да предложи или во случај на определување на регулаторна тарифа за водна услуга Регулаторната комисија за енергетика да утврди, една од следните тарифи:
- сезонска тарифа, кога стапката по метар кубен вода e повисока во текот на определен годишен период;
- растечка блок тарифа, со цел да се обесхрабри
севкупната потрошувачка на вода над одредено ниво
или
- тарифа за одредена група на корисници, согласно
со специфичните локациски услови.
Тарифа за снабдување со сурова вода наменета за
водоснабдување на населението
Член 7
(1) Тарифата за услугата снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението, која се
обезбедува од страна на водостопанствата и/или други
субјекти кои се даватели на водни услуги, и/или од
страна на други субјекти кои се овластени за снабдување со вода за пиење на давателите на услуги за водоснабдување, се утврдуваат согласно едноставна волуметриска структура.
(2) Едноставната волуметриска структура од став
(1) од овој член значи дека тарифата која се плаќа за
секоја единица на потрошувачка е утврдена за секоја
календарска година и се прикажува како денари за метар кубен вода испорачана во текот на една календарска година.
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Тарифа за снабдување со вода за пиење
или водоснабдување
Член 8
(1) Тарифата за услугата снабдување со вода за пиење или водоснабдување, од страна на давателот на водната услуга до крајните корисници се определува за целото подрачје во кое се обезбедува водната услуга.
(2) Обемот на потрошувачка се заснова на количината измерена со водомерот на крајниот корисник или
на друг начин утврдена потрошувачка.
(3) Во случај кога крајниот корисник нема функционален водомер, се применува паушална тарифа. Паушалната тарифа се заснова на тарифата за снабдување
со вода за пиење или водоснабдување зголемена до
30%, со цел да ги охрабрат крајните корисници кои немаат функционален водомер да го инсталираат истиот.
(4) Во случај од став (2) од овој член кога обемот на
потрошувачка се утврдува на друг начин, давателот на
водната услуга доставува образложение за начинот на
утврдување на потрошувачката.
Тарифа за собирање и одведување на урбани
отпадни води
Член 9
(1) Тарифата за услугата собирање и одведување на
урбани отпадни води од страна на давателот на водната
услуга за крајните корисници се утврдува за целото
подрачје во кое се обезбедува водната услуга. Давателот на водната услуга може да предложи тарифа за
водна услуга во вид на:
- едноставен волуметриски надоместок изразен во
денари на кубен метар (со или без минимален паушален надоместок) или
- тарифа во два дела што се состои од фиксен надоместок и варијабилен надоместок.
(2) Едноставната волуметриска структура за услугата одведување на урбани отпадни води значи дека тарифата која се плаќа за секоја единица отпадна вода е
утврдена за секоја календарска година и се прикажува
како денари за метар кубен отпадна вода одведена во
текот на една календарска година.
(3) Тарифата во два дела може да се примени кога
давателот на водна услуга ќе докаже дека без оглед на
тоа дали услугата се користи или не се користи, давателот на услугата има трошоци за обезбедување на инфраструктура за достапност на услугата.
(4) Обемот на испуштање на урбана отпадна вода се
заснова на количините измерени со водомерот за мерење на испусти на крајниот корисник или на друг начин
утврдена количина.
(5) Во случај кога не е инсталиран водомер за мерење на испусти, количината на испуштена урбана отпадна вода се пресметува како еднаков сооднос на
потрошувачка на вода за тој краен корисник и се засновува на:
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- нивото на потрошувачка на водните услуги за водоснабдување на домаќинствата согласно на природата
на снабдувањето,
- нивото на потрошувачка на услуги за водоснабдување за останатите потрошувачи и
- по исклучок од точка 2 од овој став, останатите
потрошувачи во случај кога се носители на дозвола за
црпење на вода или имаат договор за снабдување со
сурова вода, или некој друг начин за дополнително водоснабдување покрај снабдувањето со вода, како и во
случај кога испуштаат помалку отпадна вода од нивото
на потрошувачка на водните услуги за водоснабдување, вршат мерење или проценка утврдена на друг начин и однапред доставуваат известување за вкупната
количина урбани отпадни води кои ги испуштиле во
претходните години и води кои ќе ги испуштат секоја
година.
Тарифа за прочистување на отпадни води
Член 10
(1) Тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води се утврдува врз основа на едноставна волуметриска тарифа, за количините испуштени од страна
на потрошувачот соодветно третирани согласно со
прописите за отпадни води.
(2) Едноставната волуметриска структура за услугата прочистување на отпадни води значи дека тарифата
која се плаќа за секоја единица прочистена вода е утврдена за секоја календарска година и се прикажува како денари за метар кубен прочистена вода, прочистена
во текот на една календарска година.
НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА И СТРУКТУРА НА
ЦЕНАТА КОЈА ЌЕ СЕ НАПЛАЌА НА
КРАЈНИОТ КОРИСНИК
Член 11
(1) Цената на водната услуга е вкупниот надоместок кој давателот на водната услуга го наплаќа од страна на крајните корисници и го вклучува плаќањето што
произлегува од тарифата, надоместоците поврзани со
користење односно испуштање на водите утврдени со
Законот за водите, како и даноците утврдени со закон.
(2) Цената за водна услуга се утврдува за секоја календарска година од регулираниот период.
(3) Висината на надоместокот за водната услуга се
определува согласно следната формула:
Pt = ΣTt*Qt + (ΣTt*Qt *VAT)+ Ft
каде што:
Pt
Tt
Qt
VAT
Ft

- надоместок за водна услуга
- тарифа за водна услуга
- количина на вода
- данок на додадена вредност
- надоместоци за води, пресметани согласно Закон за води

[денари]
[ден/m3]
[m3]
[%]
[денари]
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(4) При определување на вкупната цена на водните
услуги за категоријата на потрошувачи/корисници индивидуално домаќинство, се зема во предвид прагот
на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое
давателот ја обезбедува водната услуга.
НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТАРИФИ
Тарифа за сурова вода наменета за водоснабдување
на населението
Член 12
(1) Тарифата за сурова вода наменета за водоснабдување на населението се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на услугата кој испорачува сурова вода за
претпријатијата кои вршат снабдување со вода за пиење, да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од
испорака на сурова вода за други намени и други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа
Методологија.
(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што
на давателот на услугата му овозможува да оствари
покривање на оправданите оперативни трошоци и трошоците за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата
на основните средства за вршење на соодветната водна
услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.
(3) Тарифата за сурова вода се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга,
определен во согласност со став 2 од овој член и измерената/проценетата количина на сурова вода наменета
за водоснабдување на населението.
Тарифа за снабдување со вода за пиење
или водоснабдување
Член 13
(1) Тарифата за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување се утврдува преку определување на
регулираниот приход што му се одобрува на давателот
на водната услуга да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.
(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што
на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци
и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на основните средства за вршење на соодветната
водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.
(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги
исклучува приходите кои што давателот на услугата ги
остварува врз основа на помошни услуги при вршење
на водната услуга.
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(4) Тарифата се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во
согласност со став (2) од овој член и измерената/проценетата количина на вода за пиење.
Тарифа за собирање и одведување
на урбани отпадни води
Член 14
(1) Тарифата за собирање и одведување на урбани
отпадни води се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на
водната услуга да го оствари во текот на една календарска година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.
(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што
на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци
и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизацијата на основните средства за вршење на соодветната
водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.
(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги
исклучува приходите кои што давателот на водната услуга ги остварува врз основа на помошни услуги при
вршење на водната услуга.
(4) Тарифата за собирање и одведување на урбани
отпадни води се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во согласност со став (2) од овој член и измерените/проценетите годишни количини на одведени урбани отпадни
води. Годишните количини на одведена отпадна вода
за домаќинства ќе се определуваат врз основа на проценетите количини на доставена вода за пиење, а за останатите корисници количините на одведена урбана отпадна вода ќе се определуваат врз основа на обемот кој
се проценува како процент од количината определена
согласно договорот за снабдување со потрошувачот
и/или врз основа на измерените количини каде има
инсталирано мерач за одведена урбана отпадна вода.

Тарифа за прочистување на отпадни води
Член 15
(1) Тарифата за услугата за прочистување на отпадни води се утврдува преку определување на регулираниот приход што му се одобрува на давателот на водната услуга да го оствари во текот на една календарска
година, притоа исклучувајќи ги приходите остварени
од други дејности кои не се предмет на уредување согласно оваа Методологија.
(2) Регулираниот приход се утврдува на ниво што
на давателот на водната услуга му овозможува да оствари покривање на оправданите оперативни трошоци
и трошоци за одржување, трошоците за капитални инвестиции, вклучувајќи ги и трошоците за амортизација-
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та на основните средства за вршење на соодветната
водна услуга, како и надоместоците, даноците и другите давачки утврдени со закон.
(3) Регулираниот приход од став (1) на овој член ги
исклучува приходите кои што давателот на водната услуга ги остварува врз основа на помошни услуги при
вршење на водната услуга.
(4) Тарифата за услугата за прочистување на отпадни води се пресметува како сооднос помеѓу регулираниот приход за водната услуга, определен во согласност со став (2) од овој член и измерените/проценетите
годишни количини на прочистени води. Годишните количини на прочистени води за домаќинства ќе се определуваат врз основа на проценетите количини на доставена вода за пиење, а за останатите потрошувачи количините на прочистени води ќе се определуваат врз основа на обемот кој се проценува како процент од количината определена согласно договорот за снабдување
со потрошувачот и/или врз основа на измерените количини каде има инсталирано мерач за одведена отпадна
вода.
Регулаторна тарифа
Член 16
(1) Регулаторната комисија за енергетика при определување на начинот на пресметка и структурата на
регулаторната тарифа за секоја водна услуга ќе ги применува одредбите што се однесуваат на начинот на
пресметка и структурата на тарифите за водни услуги
од оваа Методологија.
Сметководствена евиденција за регулаторни
цели
Член 17
(1) Сметките и финансиските извештаи на давателот на водната услуга се подготвуваат во согласност со
важечката законска регулатива во Република Македонија и сметководствените стандарди кои се во примена.
(2) Давателот на водни услуги кој истовремено
врши две или повеќе дејности од член 1 на оваа Методологија или покрај нив врши и друга дејност која во
смисла на оваа Методологија не се смета за водна услуга, во своите интерни пресметки води одвоена сметководствена евиденција за секоја од дејностите поодделно, изготвува консолидирани биланси за сите дејности и биланс со преглед на приходите, расходите и
резултатите од работењето за секоја дејност поодделно.
(3) Финансиските извештаи ќе бидат доставени со
дополнителни податоци и извештаи со кои ќе се потврди усогласеноста на истите со сите одредби од оваа
Методологија.
(4) Одредбите од став (1), (2), и (3) од овој член се
применуваат и во случај на утврдување на регулаторната тарифа согласно Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги.

(5) Регулаторната комисија може во постапката за
подготовка на Регулаторниот план за прилагодување
на тарифи за водни услуги да побара извршување на
независна ревизија или да побара вештачење за утврдување на трошоците на давателот на водната услуга.
(6) Во случајот од став (5) од овој член, давателот
на водната услуга е должен, на Регулаторната комисија за енергетика или на ревизорската куќа да ги стави
на располагање сите податоци и информации кои се
потребни за подготовка на Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги.
НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН
ПРИХОД
Регулиран приход
Член 18
(1) Регулираниот приход на давателот на водната
услуга треба да ги покрие трошоците направени за водната услуга и на услугите за поддршка и да обезбеди
разумен поврат на капиталот.
1. Регулиран приход на давателот на водната услуга
(MAR)
MARt = Ot + Dt + LCt + RAt
каде:
MARt
Ot
Dt
LCt
Rat

- регулиран приход во регулираната година t
- oперативни трошоци во годината t
- амортизација на регулираните основни средства во годината t
- основни средства за ликвидност во годината t
- принос од регулираните основни средства во годината t

[денари]
[денари]
[денари]
[денари]
[денари]

1.1. Оперативни трошоци (O)
(1) Оправдани оперативни трошоци согласно оваа
Методологија се трошоци за работењето на давателот
на услугата и трошоците за одржувањето на регулираните основни средства со кои давателот на водната услуга ја врши водната услуга, во согласност со важечките закони, прописи, стандарди и технички нормативи
кои се применуваат во Република Македонија.
(2) Во регулираниот период за секоја регулирана
дејност, оправдани оперативни трошоци се трошоци
кои се потребни за извршување на водната услуга, детално утврдени со Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифи за водни услуги, кои се
групирани на следниот начин:
- трошоци за материјали, енергија, резервни делови
и ситен инвентар;
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- трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги
за одржување на основните средства;
- трошоци за осигурување на основни средства;
- бруто плати;
- менаџерски плати и награди;
- други услуги;
- останати и вонредни трошоци и
- даноци, придонеси и други давачки кои не зависат
од резултатот.
(3) При предвидувањето на оперативните трошоци
за секоја година од регулираниот период, давателот на
водната услуга ќе ја земе во предвид висината на предвидената инфлација, објавена од страна на Народната
банка на Република Македонија.

1.2. Амортизација (D)
(1) Пресметката на амортизацијата на регулираните
основни средства, во годината t, со кои се врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на амортизација, при
што се вклучува:
- амортизација на регулираните основни средства,
исклучувајќи го земјиштето; и
- амортизација на бесплатно добиените основни
средства.

RA
av
t

RAB

WACC

- принос на регулираните основни средства
- просечна вредност на основните средства со кои се врши
водната услуга
(регулирани
средства)
- пондерирана просечна цена на
капиталот на реална основа
пред оданочување

(1) Средствата за ликвидност за вршење на водната
услуга, во годината t се пресметува со примена на
следнава формула:

RAB tav 

σ

MARt

start
t

RAB

end
t

RAB
[денари]

start

почетокот на регулираната година ( RABt
[%]

каде што:

[денари]

[денари]
[денари]

) претста-

вува збир на поединечните книговодствени вредности
на основните средства на првиот ден од регулираната
година, односно:

RABtstart = RABtend
1

[денари]

(1) Приносот на регулираните основни средства се
пресметува според формулата:
av

- просечна вредност на основните средства со кои се
врши водната услуга (регулирани средства) во годината t;
- почетна вредност на регулираните основни средства во
годината t; и ги исклучува
бесплатно добиените основни средства од претходните
години;
- вредност на основните средства со кои се врши водната
услуга на крајот од година t.

(3) Вредноста на регулираните основни средства на

1.4. Принос на регулирани основни средства (RA)

RA = RABt * WACC

RAB tstart  RAB tend
2

каде што:

каде што:
- средства за ликвидност за вршење на водната услуга во годината
t
- процент за утврдување на средствата за ликвидност, одобрен од
страна на Регулаторната комисија за енергетика
- регулиран приход, дефиниран
во став 1 од овој член, за годината t, исклучувајќи ги средства за
ликвидност (LCt)

[%]

(1) Регулирани основни средства се средствата со
кои се врши водната услуга, при што во пресметката на
вредноста на регулираните основни средства не се земаат во предвид бесплатно добиените средствата и неоправданите инвестиции.
(2) За определување на просечната вредност на регулираните основни средства се користи следната формула:

LCt =σ/100*MARt

LCt

[денари]

1.4.1. Просечна вредност на основните средства
со кои се врши регулираната дејност (регулирани
средства – RABtav )

RABtav

1.3 Средства за ликвидност (LC)

[денари]

каде што:

RABtstart

- почетна вредност на регулираните основни средства во
годината t; и ги исклучува
бесплатно добиените основни средства од претходните
години;

[денари]
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- вредност на регулираните
основни средства на крајот
од година t-1;

RABtend
1

каде што:
[денари]

(4) Вредноста на регулираните основни средства на
крајот на регулираната година (), се пресметува по
следната формула:

RABtend = RABtstart + NIt – CCt – Dt + Dt cc – RABtout
каде што:

RABtend
start
t

RAB

NIt
CCt
Dt
Dt cc

- вредност на регулираните
основни средства на крајот од
година t;
- почетна вредност на регулираните основни средства во
годината t и ги исклучува бесплатно добиените основни
средства од претходните години;
- ново набавени и пуштени во
употреба основни средства во
текот на годината;
- бесплатно добиени основни
средства во годината t;
- вкупна годишна амортизација;
- годишна амортизација на
бесплатно добиените основни
средства;
- вредност на отуѓени и расходувани регулирани основни
средства во годината t кои не
се во употреба .

WACC

Debt

Ke
Kd
Tp

- пондерирана просечна цена на
капиталот на реална основа пред
оданочување
- долгорочен долг како процент од
вкупниот
капитал
(сопствен
капитал + долгорочен долг)
- цена на сопствен капитал;
- цена на долг;
- стапка на данок на добивка.

[%]
[%]
[%]

[денари]

(1) Цената на сопствениот капитал се определува со
примена на моделот на определување на цените на долгогодишните вложувања (CAPM - Capital Asset Prising
Model), и тоа врз основа на приходот на неризични
вложувања, просечниот приход на ризични вложувања
[денари] и систематските ризици изразени со коефициентот β,
според следната формула:
[денари]

Ke = Rf + (MRP) * 

[денари]
каде што:
[денари]

1.4.2. Пондерирана просечна цена на капитал
(WACC)
(1) Пондерираната просечна цена на капиталот
(WACC) се пресметува за давателот на водната услуга
на реална основа со примена на следната формула:

(1  Debt) * Ke
 Debt * Kd
(1  Tp )

[%]

1.4.2.1. Цена на сопствен капитал (Ke)

- цена на сопствен капитал;
- стапка на поврат без ризик, која се
[денари]
утврдува како еднаква на приносот
RABtout
на хартиите од вредност издадени од
Владата на Република Македонија;
- бета на сопствен капитал (пазарно

[денари]
портфолио) се утврдува дека е
еднаква на 1 (еден);
Оправданост на инвестициите
MRP - премија за ризик која се определува
(MRP= Rm како разлика меѓу “просечен приход
(1) Давателот на водната услуга треба да достави
на ризични вложувања (Rm) и приход
- Rf)
резиме за приоритет на инвестицијата. Инвестицијата
на неризични вложувања (Rf)“;
треба да обезбеди поголема безбедност, сигурност во
- просечени каматни стапки на
R
m
снабдувањето, како и да обезбеди квалитет на водната
долгорочните кредити (во евра, САД
услуга, согласно важечките стандарди.
долари и денари) одобрени на
(2) По барање на Регулаторната комисија за енергедавателот на услугата во Република
тика, давателот на услугата е должен да достави дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска
Македонија, а објавени од Народна
со придобивките од планираната инвестиција.
банка на Република Македонија;

WACC

[%]

Ke
Rf

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

1.4.2.2. Цена на долг (Kd)
Цената на долгот на давателот на водната услугата
се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените долгорочни кредити од страна на давателот на водната услугата за вршење на водната услуга, а контролата се врши врз основа на условите за
кредитирање и каматните стапки, објавени од страна
на Народна банка на Република Македонија.
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2. Минимум и максимум опсег на висината
на тарифата на водната услуга

2.3. Определување на минимална просечна дозволена тарифа

(1) Решението за утврдување на водната услуга содржи минимум и максимум опсег изразен во проценти
на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот на водна услуга да донесе одлука за утврдување на висината на тарифата на водната услуга.
(2) Минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата на водната услуга се пресметува на
следниот начин:

(1) Минималната просечна дозволена тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со
примена на следната формула:

2.1. Определување на просечна тарифа
(1) Просечната тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со примена на следната
формула:

Tt average 

Tt min 
каде што:
Tt min

- минимална просечна дозволена
тарифа

[ден/m3]

MARt min

- минимален регулиран приход за
водната услуга

[денари]

- вкупна планирана количина во
годината t од регулираниот
период

[m3]

Qt

( MARt min  MARt max ) / 2
Qt

MARt min
Qt

каде што:
2.4 Определување на дозволениот опсег
Tt average

- просечна тарифа

Qt

- вкупна планирана количина
во годината t од регулираниот
период
- минимален регулиран приход
за водната услуга
- максимален регулиран приход
за водната услуга

MARt min
MARt max

[ден/m3]

[m3]
[денари]

(1) Дозволениот опсег изразен во проценти од утврдената вредност на тарифата во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на
тарифата за водната услуга, која ќе се применува во регулираниот период за секоја година од регулираниот
период се пресметува со примена на следнава формула:

[денари]

2.2. Определување на максимална просечна дозволена тарифа
(1) Максималната просечна дозволена тарифа за секоја година од регулираниот период се пресметува со
примена на следната формула:

Tt max

MARt max

Qt

максимална
дозволена тарифа

MARt max

- максимален регулиран приход
за водната услуга

Qt

просечна

- вкупна планирана количина во
годината t од регулираниот
период

p

-

дозволен опсег

%

Ttmin

-

минимална просечна
дозволена тарифа

[ден/m3]

Ttaverage

-

просечна тарифа

[ден/m3]

2.5 Определување на минимум и максимум опсег на висината на тарифата на водната услуга

каде што:
Tt max

каде што:

[ден/m3]

(1) Минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата на водната услуга за секоја година од
регулираниот период се пресметува со примена на
следнава формула:
n

[денари]

Ttaverage * (1  p) 
[m3]

каде што:

T
i 1

i

t

Qt

*qti

 Ttaverage * (1  p)
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Ttaverage

-

q ti

-

Qt

-

p

-
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просечна тарифа
тарифа за водна услуга во
годината t од регулираниот
период за категорија на
потрошувачи (i), определена
од давателот на водната
услуга
количина и/или број на
корисници во годината t од
регулираниот период за
категорија на потрошувачи (i)
вкупна планирана количина
во годината t од
регулираниот период
дозволен опсег

[ден/m3]

[ден/m3]
[m3] и/или
број на
корисници
[m3]
%

КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ И АЛОКАЦИЈА
НА ОДОБРЕНИОТ ПРИХОД ПО КАТЕГОРИИ НА
ПОТРОШУВАЧИ
Категории на потрошувачи
Член 19
(1) Користењето на водните услуги се определува
врз основа на следните категории:
- категорија на потрошувачи/корисници-индивидуално домаќинство и
- категорија на потрошувачи/корисници-останати
корисници.
(2) Давателите на водни услуги може да достават на
одобрување до Регулаторната комисија предлог-тарифи за водни услуги за определените категории на потрошувачи, во зависност од:
1. испорачани, одведени и прочистени количини на
вода, фактурирана до потрошувачите;
2. проценетите приходи по категории на потрошувачи;
3. техничко - технолошки и локациски предуслови
за испорака, одведување и прочистување на вода;
4. тарифната структура која е применета за категориите на потрошувачи согласно член 6 од оваа Методологија.
(3) Тарифите на водните услуги се определени по
категории на потрошувачи согласно став 1 од овој
член, а во согласност со оваа Методологија, и постепено ќе се усогласат за различните категории на потрошувачи/крајни корисници согласно целта за постигнување на начелото на еднаквост на корисниците од член
4 од оваа Методологија. За да се оствари оваа цел, давателите на водните услуги треба да предложат етапно
усогласување на тарифите во рамки на регулираниот
период.
(4) Регулаторната комисија ги применува став 1, 2 и
3 од овој член за определување на категории на потрошувачи и во случај на утврдување на регулаторна тарифа.

СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА
ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОТ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ВОДНИТЕ УСЛУГИ
И РЕГУЛАТОРЕН ПЛАН
Член 20
(1) Нацрт Планот за прилагодување на тарифите односно Регулаторен план (во понатамошниот текст:
План за прилагодување на тарифи) се доставува со секое барање за утврдување на тарифа за водна услуга и
во постапката за определување на регулаторна тарифа.
(2) Планот за прилагодување на тарифите ги содржи следните податоци и информации:
- податоци за број на потрошувачи/корисници во
еквивалент жители, категории на потрошувачи/корисници, број на крајни корисници на услугата и процент
на наплата, во базната година и за регулираниот период;
- оперативни трошоци за вршење на водната услуга,
во базната година и планирани за регулираниот период;
- начинот на распределба на заедничките трошоци
за секоја водна услуга одделно;
- инвестициски план за регулираниот период и инвестициска програма за реализација на планот за инвестиции за изградба на нови водостопански објекти,
реконструкција и ревитализација на постојни водостопански објекти во тек на регулираниот период за секоја година одделно;
- определување на вредноста на основните средства
со кои се врши водната услуга, во базната година и
планирани за регулираниот период;
- определување на регулиран приход и предлог –
тарифа во базната година и за регулираниот период;
- неприходувана вода (технички и комерцијални загуби) во базната година и за регулираниот период,
пресметана согласно методологијата на Меѓународната
асоцијација за води;
- количини на вода во систем за снабдување, одведување и/или прочистување, во базната година и проценети за регулираниот период;
- структурата на тарифите, согласно член 6 од оваа
Методологија;
- пополнета листа на главни индикатори на успешност и листа на индикатори на успешност согласно
Прилог 4 од оваа Методологија.
(3) Податоците и информациите од став 2 од овој
член се прикажуваат за секоја планска година за времетраење на Планот за прилагодување на тарифите, кој
се подготвува во согласност со регулираниот период.
(4) При подготовка на Планот за прилагодување на
тарифите, давателот на водната услуга покрај другото,
особено ќе ги земе предвид следните цели:
- надоместување на трошоците;
- финансиска достапност на тарифата на водната
услуга;
- хармонизацијата на тарифите и
- подобрување на работата и ефикасноста на давателите на водни услуги.
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(4) Кога давателот на водната услуга предлага примена на различни тарифни структури во различни општини, податоците во планот се прикажуваат за секоја
општина поединечно.
(5) Давателот на водната услуга ги доставува податоците и информациите од став (2) од овој член на образецот од Прилог 3 кој е составен дел од оваа Методологија.
(6) Давателот на водната услуга ги изготвува податоците и информациите од став (2) од овој член на начин утврден со Упатството за подготовка на план за
прилагодување на тарифи односно регулаторен план,
донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Покрај тоа, давателот на водна услуга може да
избере дополнителни индикатори кои се соодветни и се
од значење за водните услуги во овој регулиран период.
(5) При постапување по барањето за утврдување на
тарифата за водна услуга, Регулаторната комисија за
енергетика ќе ги разгледа индикаторите и може да побара давателот на водната услуга да го дополни Планот
за прилагодување на тарифите за водни услугите и Бизнис планот, со цел да се обезбеди постигнување на целите определени преку овие индикатори.
(6) Листата на главните индикатори за успешност и
листата на индикаторите се дадени во Прилог 4 од оваа
Методологија.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАИ
КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ДОСТАВЕНИ ОД БИЗНИС ПЛАНОТ НА ДАВАТЕЛОТ НА ВОДНАТА
УСЛУГА

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГОДИШНИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
УТВРДЕНИТЕ ТАРИФИ

Член 21
(1) Извештаите кои треба да бидат доставени од
Бизнис планот на давателот на водната услуга, треба да
содржат податоци за трошоците и инвестициите од
базната година и проектирани трошоци и инвестиции
за регулираниот период.
(2) Давателот на водната услуга задолжително доставува образложение за методот по кој заедничките
трошоци кои настануваат доколку давателот на услугата врши две или повеќе водни услуги или некоја друга
дејност која во смисла на Законот за утврдување на цени на водните услуги не е водна услуга, се распределени по дејности.
(3) Задолжителните податоци и извештаи од Бизнис
планот треба да се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за
водните услуги.
ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ И ЦЕЛИ
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ДАВАТЕЛОТ НА
ВОДНАТА УСЛУГА
Член 22
(1) Давателите на водни услуги до Регулаторната
комисија за енергетика доставуваат пополнета листа на
главни индикатори за успешност и листа на индикатори за успешност, со цел да се изврши нивна проценка и
да се утврди нивната усогласеност со целите кои треба
да ги исполнат давателите на водни услуги.
(2) Регулаторната комисија за енергетика по завршувањето на првиот регулиран период, на предлог на
давателите на водните услуги ќе ги одобри целите кои
треба да ги исполни давателот на водната услуга а кои
произлегуваат од главните индикатори за успешноста
за секоја водна услуга поединечно.
(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе наведе
минимална листа на индикатори за успешност кои давателот на водна услуга ќе ги вклучи во својот Бизнис
план.

Член 23
(1) Годишниот извештај што давателот на водната
услуга го доставува до Регулаторната комисија за енергетика содржи:
1) ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА
ВОДНАТА УСЛУГА
- Статут;
- Решение од Централен регистар;
- Управување и организациона структура и
- Кадровска структура.
2) КОЛИЧИНА НА ВОДА
а) произведена количина на вода
- произведена вода (m³);
- трошок за произведена вода (ден);
- продажба на вода (m³) и
- цена на продадена вода (ден/m³).
б) преземена и испорачана количина на вода
- произведена вода (m³);
- трошок за произведена вода (ден);
- преземена вода (m³);
- трошок за преземена вода (ден);
- испорачана количина на вода по категорија на
потрошувачи (m³) и
- цена на продадена вода по категорија на потрошувачи (ден/m³).
в) собрана и одведена количина на вода
- собрана и одведена вода (m³) и
- трошок за собрана и одведена вода (ден)
г) прочистена на вода
- прочистена вода (m³) и
- трошок за прочистена вода (ден)
3) ВОДОВОДНА МРЕЖА
- Воден баланс;
- Приклучен конзум;
- Одржување на водоводната мрежа;
- Опис на реализирани инвестиции.

30 мај 2017

4) ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ
- Барања за приклучување, одобрени и реализирани
приклучоци и просечно време за реализација на приклучокот по категорија на потрошувач
- Број на примени приговори за квалитетот на водата, континуитетот во снабдувањето со вода, мерењето и приклучувањето во мрежа по категорија на потрошувач
- Број на одобрени приговори и просечно време на
одговор на одобрените приговори по вид на приговор и
по категорија на потрошувач
- Број на поднесени барања за исклучување од страна на потрошувач, реализирани исклучувања и време
на реализација по категорија на потрошувач
- Број на поднесени барања за исклучување од страна на вршителот на дејноста, реализирани исклучувања
и време на реализација по категорија на потрошувач
- Број на планирани прекини и времетраење на прекините и
- Број на непланирани прекини и времетраење на
прекините.
5) ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
- Биланс на состојба и биланс на успех;
- Извештај за промените во главнината;
- Извештај за паричните текови;
- Извештај за применети сметководствени политики и
- Други извештаи во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија.
6) ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БИЗНИС
ПЛАНОТ
- Информации во врска со спроведувањето на тарифите и надоместоците;
- Вредностите на клучните индикатори на успешноста и
- Детален опис на напредокот во спроведувањето на
бизнис планот.
7) ЛИСТА НА ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ И ЦЕЛИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ
- Пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели за исполнување согласно Прилог 4, точка 1
од оваа Методологија.
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(3) Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга се смета дека е потполно ако содржи:
- пополнет образец БТВУ – Прилог 1 на оваа Методологија;
- пропратно писмо со образложение на барањето;
- изјава за веродостојност на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од одговорното
лице на давателот на водни услуги. Содржината на изјавата е дадена во Прилог 2, кој што е составен дел на
оваа Методологија;
- План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги, согласно Прилог 3 од оваа Методологија;
- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
- пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои
треба да ги исполни давателот на водната услуга, кои
се составен дел на Прилог 4 од оваа Методологија;
- решение за упис во Централен регистар на Република Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги во оригинал или фотокопија заверена кај нотар;
- финансиски извештаи и бруто биланси за три
претходни години, со сите прилози во согласност со
важечката законска регулатива во Република Македонија и Извештај од ревизијата на финансиските извештаи, доколку за изготвување на истиот давателите на
водни услуги се обврзани со закон;
- други релевантни податоци за вршење на водната
услуга, по барање на Регулаторната комисија за енергетика во текот на постапката, до донесувањето на Решението.
Член 25
Оваа Методологија влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-995/1
25 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО
Член 24
(1) Доставувањето на барањето заедно со нацрт Планот за прилагодување на тарифите за водни услугите и другите податоци од барањето се врши во писмена
и електронска форма, во 4 (четири) примероци.
(2) Со добивање на барањето за утврдување на тарифи за водни услуги со предлог тарифи, Регулаторната комисија за енергетика оценува дали барањето и
приложената документацијата се потполни согласно
Правилникот за начинот и постапката за утврдување на
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и оваа Методологија.

ПРИЛОЗИ:
Прилог 1 – Образец БТВУ
Прилог 2 – Изјава за веродостојност за барањето и
податоците дадени во врска со него
Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за
водните услуги
Прилог 4 - Листа на главни индикатори за успешност и цели за исполнување

Стр. 26 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 63

30 мај 2017

30 мај 2017

Бр. 63 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 63

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

30 мај 2017

contact@slvesnik.com.mk

