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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3283. 
Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 
35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД  ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
17.000 литри еуродизел бс на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сооб-
раќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корис-
ници на услугата од проектот за користење бесплатна 
услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со 
социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и 
други права за зима 2018 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на 
Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-7083/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3284. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 6) и 7), а во 

врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Зако-
нот за трговските друштва („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 
87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 
119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 
138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) 
и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Република 
Македонија во својство на Собрание на акционери на 
Акционерско друштво за вршење на енергетски дејнос-
ти МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје 
во државна сопственост, на седницата, одржана на 
28.11.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-

НА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ MАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВА-

ЊЕ  НА НОВИ  АКЦИИ ОД ПЕТТА ЕМИСИЈА ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

Фирма и седиште на издавачот 

 

Член 1 

Акционерското друштво за вршење на енергетски 

дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, Ул. 

„Максим Горки“ бр.11/1-3 Скопје, (во понатамошен 

текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со 

влогови преку издавање  нови акции од петта емисија, 

по пат на приватна понуда. 

 

Предмет на регулирање 

 

Член 2 

Друштвото ја зголемува основната главнина со вло-

гови преку издавање на нови 10.390 обични акции од 

петта емисија, по пат на приватна понуда, во соглас-

ност со Законот за трговските друштва, Законот за хар-

тии од вредност и подзаконските прописи. 

 

Начин на издавање на хартиите од вредност 

 

Член 3 

Зголемувањето на основната главнина се врши со 

парични влогови преку издавање нови акции од петта 

емисија, по пат на приватна понуда, за познати купу-

вачи. 

 

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност 

 

Член 4 

 Друштвото издава хартии од вредност заради зго-

лемување на основната главнина на Друштвото, однос-

но заради создавање услови за непречено функциони-

рање. 

 

Број, род и класа на хартиите од вредност кои  

се издаваат 

 

Член 5 

Друштвото издава 10.390 обични акции.  

 

Номинална вредност на хартиите од вредност 

 

Член 6 

Номиналната вредност на една обична акција е 100 

ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови из-

дадени обични акции изнесува 1.039.000 ЕВРА, во де-

нарска противвредност по среден курс на Народна бан-

ка на Република Македонија објавен на денот пред де-

нот на донесување на одлуката за зголемување на ос-

новната главнина. 
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Продажна цена на хартиите од вредност 

 

Член 7 

Продажната цена на хартиите од вредност кои се 

емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во 

денарска противвредност по среден курс на Народна 

банка на Република Македонија објавен на денот пред 

денот на донесување на одлуката за зголемување на ос-

новната главнина. 

 

Вкупна вредност на емисијата 

 

Член 8 

Друштвото издава обични акции во вкупна вред-

ност од 1.039.000 ЕВРА, во денарска противвредност 

по среден курс на НБРМ на Република Македонија об-

јавен на денот пред денот на донесување на одлуката 

за зголемување на основната главнина. 

 

Права кои произлегуваат од обичните акции 

 

Член 9 

Имателите на обичните акции имаат право на глас 

на тој начин што секоја обична акција обезбедува пра-

во на еден глас во Собранието на Друштвото. 

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните ак-

ции ги даваат следниве права: 

- право на исплата на дел од добивката – дивиден-

дата; 

- право на исплата на дел од остатокот од ликвида-

ционата, односно стечајната маса на Друштвото; 

- други права во согласност со Законот и Статутот 

на Друштвото. 

 

Начин на исплата на дивиденда 

 

Член 10 

Новите издадени акции од зголемената основна 

главнина учествуваат во распределбата на добивката 

во годината во која е извршено зголемувањето на ос-

новната главнина, сметано на номиналната вредност на 

акциите. 

 

Начин, време и место на запишување на хартии од 

вредност 

 

Член 11 

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат 

во рок од 15 дена од конечноста на решението за дава-

ње одобрение за издавањето на хартиите од вредност 

од Комисијата за хартии од вредност. 

По реализација на петтата емисија за зголемување 

на основната главнина се поднесува пријава за упис во 

Централниот регистар на Република Македонија, во 

рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната 

главнина. 

Новоиздадените акции се евидентираат во демате-

ријализирана форма во Централниот Депозитар за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по упи-

сот во трговскиот регистар. 

Начин  и краен рок на уплата на хартиите  

од вредност 

 

Член 12 

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната 

понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од 

конечноста на решението на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, на сметката на 

Друштвото. 

 

Начин на објавување на издавањето на хартиите од 

вредност 

 

Член 13 

Друштвото ја известува јавноста за петтата емисија 

на хартии од вредност првиот ден по конечноста на ре-

шението за давање одобрение за издавањето на хартии-

те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со 

објавување на соопштение на македонски јазик во еден 

дневен весник што излегува на територијата на Репуб-

лика Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност, како и јавноста, за запишаните и платени 

хартии од вредност, односно за процентот на реализа-

ција на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од 

завршување на приватната понуда. Известувањето во 

пропишана форма се поднесува до Комисијата за хар-

тии од вредност и се објавува во еден дневен весник 

што излегува на територија на Република Македонија. 

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од 

вредност за уписот на зголемувањето на основната 

главнина во трговскиот регистар и за регистрација на 

новоиздадените акции во депозитарот за хартии од 

вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот 

во Централниот депозитар за хартии од вредност. 

 

Постапка за распределба на хартиите од вредност 

помеѓу одделните купувачи во случај на приватна 

понуда 

 

Член 14 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден 

познат купувач – институционален инвеститор, кој во-

едно е и постоечки акционер во Друштвото. 

 

Идентитет  на познати  купувачи при приватна  

понуда 

 

Член 15 

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за 

запишување и уплата од страна на Влада на Република 

Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар 

Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674. 

Висината на паричниот влог изнесува 1.039.000 

ЕВРА. 

По уплатата и запишувањето на новоиздадените 

хартии од вредност, Владата на Република Македонија 

се стекнува со 10.390 обични акции. 
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Извори на средства 

 

Член 16 

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министер-

ството за транспорт и врски за 2017 година на сметка 

130010025663718, Подпрограма 3Д-Гасификација, 

ставка 489-3Д - Капитални субвенции за претпријатија 

и невладини организации. 

 

Останати одредби 

 

Член 17 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести јавноста за петтата емисија на хартии од 

вредност со објавување на соопштение во еден дневен 

весник што излегува на територија на Република Маке-

донија. 

Се задолжува извршниот директор на Друштвото 

да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јав-

носта за реализацијата на хартиите од вредност, да из-

врши упис на емисијата во Централниот регистар на 

Република Македонија, упис на новоиздадените акции 

во Централниот депозитарот за хартии од вредност, ка-

ко и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за 

уписите, во законски предвидените рокови за секое по-

единечно дејствие. 

 

Член 18 

Се овластува Одборот на директори на Друштвото 

по завршување на емисијата да изготви пречистен тек-

ст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усог-

ласување на одредбите кои ја уредуваат основната 

главнина и бројот на акциите. 

 

Член 19 

За се што не е уредено со оваа одлука важат одред-

бите од Законот за хартии од вредност,  Законот за тр-

говските друштва и подзаконските прописи од Коми-

сија за хартии од вредност. 

 

Член 20 

Рокот за спроведување на оваа одлука е 1 (една) го-

дина сметано од денот на нејзиното влегување во сила. 

 

Член 21 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-7348/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3285. 

Врз основа на член 70-в, став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 

23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 

28.11.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА 
ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ 
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА  

КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за 

изменување на Програмата за изградба на нови објекти 
и за реконструкција, санација и адаптација на постој-
ните објекти што ги користат националните установи 
од областа на културата за 2017 година, бр.49-8637/1 
од 2.10.2017 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-7616/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3286. 
Врз основа на член 20 став (5) од Деловникот за ра-

бота на Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр.38/01, 98/02, 9/03, 
47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 
86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 
166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 
62/15, 41/16, 153/16 и 113/17), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 28.11.2017 го-
дина, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕ-
ТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО  

НА РЕГУЛАТИВАТА 
 
1. Во Методологијата за проценка на влијанието на 

регулативата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.107/13) во точка 1. „Вовед“ во потточката 1.2 
,,Опсег на Методологијата“ по зборовите: „предлог Бу-
џетот на Република Македонија“ сврзникот „и“ се за-
менува со запирка, а по зборовите: ,,Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија” точката се 
заменува со запирка и се додаваат зборовите: „закони-
те за задолжување на Република Македонија и закони-
те за гаранција на Република Македонија“.  

2. Во точка 3. „Подготвување на Извештај за ПВР“ 
во потточката 3.2. „Обезбедување на мислење од Ми-
нистерство за информатичко општество и администра-
ција и објавување на Извештајот за ПВР“ во ставот 1 
по зборот ,,ЕНЕР“ се додаваат зборовите ,,преку е-сед-
ници на Владата на Република Македонија“, а зборот 
,,десет“ се заменува со бројот ,,20“. 

3. Во точка 4. „Консултации со засегнатите страни“ 
во потточката 4.2. ,,Начин на спроведување на консул-
тации со засегнатите страни“, Шемата 2. ,,Преглед на 
процесот и роковите за ПВР“ се заменува со нова Ше-
ма 2., која гласи: 
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4. Оваа методологија се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

      Бр. 44-6856/1                                                                 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година                                                              на Владата на Република 

             Скопје                                                            Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

3287. 

О Б Ј А В А 

 

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за заемна зашита на класифи-

цирани информации, склучена во Букурешт на 4 август 2016 година, ратификувана од Собранието на Репуб-

лика Македонија и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 191/2016, која што е ратифи-

кувана и од страна на Романија, согласно со член 13 од предметната Спогодба, стапила во сила на 13 ноември 

2017 година. 

 

 Министер 

17 ноември 2017 година за надворешни работи, 

             Скопје Никола Димитров, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

3288. 

Врз основа на член 25, став 2  од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-

ќај („Службен весник на Република Македонија“ бр 92/07,  161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 

116/15, 193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАTA  

НА ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на писмените инструкции („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 126/10, 15/11, 43/15 и 204/15) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

           

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

            Бр. 01-9943 Министер 

25 октомври 2017 година за транспорт и врски, 

                Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3289. 

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 

Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 20.11.2017 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Глуво Бразда, која е во надлеж-

ност на одржување на  Центар за катастар на недвиж-

ности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Глуво Бразда, престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската оп-

штина  Глуво Бразда. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 0916-29282/1  

20 ноември 2017 година        в.д. Директор, 

                 Скопје       м-р Борис Тунџев с.р. 

   

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3290. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИН-

СКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВА-

ЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО  

ОД ШВАЈЦАРИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во 

Република Македонија на живи животни, производи и 

нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат 

од регионот Тицино/Ticino во Швајцарија.  

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,  

6) семе за вештачко осеменување од живина и пер-

нат дивеч,  

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

8) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч и 

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.  
 

Член 2 

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од јајца од 

живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) цело јајце доколку било подложено на еден од 

следните третмани: 

- 42 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 27 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 12 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 

2) течна белка од јајце доколку била подложена на 

еден од следните третмани: 

- 38 минути на температура од 55°C во средината на 

производот, 

- 17 минути на температура од 57°C во средината на 

производот или 

- 5 минути на температура од 59°C во средината на 

производот, 
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3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 

минути на температура од 55°C во средината на произ-

водот и 

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 

24 минути на температура од 57°C во средината на 

производот. 

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова 

решение, може да се увезуваат производи од месо кои 

се состојат од или содржат месо од живина и пернат 

дивеч, доколку биле подложени на еден од следните 

третмани: 

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината 

на производот, 

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината 

на производот, 

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината 

на производот или 

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината 

на производот. 

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова 

решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи 

од живина и пернат дивеч, и тоа:   

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различ-

ни од брашно од пердуви и брашно од живина, намене-

ти за исхрана на животни, земјоделска или индустрис-

ка употреба, доколку биле подложени на еден од след-

ните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 65°C 

во времетраење од 30 минути или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени 

на еден од следните третмани: 

- фабрички измиени и третирани со топла пареа на 

100°C во период од најмалку 30 минути, 

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во 

период од 8 часа,  

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или 

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи виру-

сот на Њукастелска болест, 

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку 

биле подложени на еден од следните третмани: 

- влажен термички третман на температура од 

118°C во времетраење од најмалку 40 минути, 

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 

бара (bar) добиен со заситена пареа од најмалку 122°C 

во времетраење од најмалку 15 минути или 

- алтернативен процес на топење кој обезбедува 

температура во внатрешноста на производот од 74°C 

во времетраење од најмалку 280 секунди и 

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на 

третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска бо-

лест. 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-4105/1 Агенција за храна 

24 ноември 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3291. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД 

ПЛАВАЈА ПО Радовиш бр.0302-434/2 од 13.09.2017 

година, заведено во архивата на Регулаторната комиси-

ја за енергетика под УП1 бр.08-103/17 од 14.09.2017 го-

дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-

несе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈПКД ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 

за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 28,22 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 29,38 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 30,63 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 0,94%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  1,03%; 
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• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 1,10%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                                

УП1 Бр. 08-103/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3292. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКД ПЛА-

ВАЈА ПО Радовиш бр.0302-435/2 од 13.09.2017 го-

дина,заведено во архивата на Регулаторната комисија 

за енергетика под УП1 бр.08-104/17 од 14.09.2017 го-

дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈПКД ПЛАВАЈА ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 5,68 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 6,35 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 7,02 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 22,97 %; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  21,62%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 20,47%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-104/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                               

3293. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2018 – 2020 година, на ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш 

бр.0302-436/2 од 13.09.2017 година, заведено во архи-

вата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 

бр.08-105/17 од 14.09.2017 година, на седницата одржа-

на на 24.11.2017 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-

ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД ПЛАВАЈА 

ПО РАДОВИШ ЗА РЕГУЛИРАН  ПЕРИОД 2018-2020  

ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД ПЛАВАЈА ПО Радовиш се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга прочистување на 

отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 14,90 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 14,93 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 14,98 ден/m³. 
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2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 10,47%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  10,45%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 10,41%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 

води со предлог тарифа важи за    регулиран период 

2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-105/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                    

3294. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2018 – 2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица 

бр.10-5863/1 од 15.09.2017 година година, заведено во 

архивата на Регулаторната комисија за енергетика под 

УП1 бр.08-114/17 од 15.09.2017 година, на седницата 

одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-

ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 

СТРУМИЦА ЗА  РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020  

ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга прочистување на 

отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 12,83 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 12,38 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 11,56 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 50,70%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019 годи-

на изнесува 50,56%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 50,40%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 

води со предлог тарифа важи за    регулиран период 

2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-114/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                    

3295. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД КО-

МУНАЛЕЦ Струмица, бр.10-5863/1 од 15.09.2017 го-

дина, заведено во архивата на Регулаторната комисија 

за енергетика под УП1 бр.08-115/17 од 15.09.2017 го-

дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-

несе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ  НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 

за пиење или водоснабдување и тоа: 



 Стр. 16 - Бр. 173                                                                                    30 ноември 2017 
 

• за 2018 година во износ од 39,96 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 41,68 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 43,45 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 8,47%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  8,88%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 9,20%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-115/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                    

3296. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018-2020 година, на ЈПКД КОМУ-

НАЛЕЦ Струмица бр.10-5863/1 од 15.09.2017 година, 

заведено во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика под УП1 бр.08-116/17 од 15.09.2017 година, 

на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ СТРУМИЦА ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 10,40 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 11,57 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 11,36 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 6,86%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  12,14%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 13,18%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                   

УП1 Бр. 08-116/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                          

3297. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКР УС-

ЛУГА Берово бр.03-469/2 од 12.09.2017 година, заведе-

но во архивата на Регулаторната комисија за енергети-

ка под УП1 бр.08-122/17 од 15.09.2017 година, на сед-

ницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 32,57 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 32,59 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 34,66 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 2,44%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  3,42%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 4,27%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                           

УП1 Бр. 08-122/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3298. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКР УСЛУ-

ГА Берово бр.03-470/2 од 12.09.2017 година,заведено 

во архивата на Регулаторната комисија за енергетика 

под УП1 бр.08-123/17 од 15.09.2017 година, на седни-

цата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈПКР УСЛУГА БЕРОВО ЗА  РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 

2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 6,45 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 5,73 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 6,31 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 8,30%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  11,79%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 14,35%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-123/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                           

3299. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2018 – 2020 година, на ЈПКР УСЛУГА Берово бр.03-

471/2 од 12.09.2017 година, заведено во архивата на Ре-

гулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-

123/17-1 од 15.09.2017 година, на седницата одржана 

на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-

ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКР УСЛУГА 

БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКР УСЛУГА Берово се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга прочистување на отпадни во-

ди и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 12,59 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 11,45 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 11,90 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 0,30%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  0,46%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 1,05%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 

води со предлог тарифа важи за регулиран период 

2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                                

УП1 Бр. 08-123/17-1  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3300. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД КО-

МУНАЛЕЦ Гевгелија бр.03-1288/1 од 15.09.2017 го-

дина, заведено во архивата на Регулаторната комисија 

за енергетика под УП1 бр.08-141/17 од 15.09.2017 го-

дина, на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ  ГЕВГЕЛИЈА ЗА  

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 

за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 17,57 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 19,46 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 20,07 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 2,80%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  6,93%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 6,69%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-141/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                        

3301. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на ЈПКД КОМУ-

НАЛЕЦ Гевгелија бр.03-1289/1 од 15.09.2017 година, 

заведено во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика под УП1 бр.08-142/17 од 15.09.2017 година, 

на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈПКД  КОМУНАЛЕЦ  ГЕВГЕЛИЈА ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга собирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 3,84 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 4,29 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 4,61 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 5,14%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  7,55%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 9,08%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-142/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                          

3302. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2018 – 2020 година, на ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија 

бр.03-1290/1 од 15.09.2017 година, заведено во архива-

та на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 

бр.08-143/17 од 15.09.2017 година, на седницата одржа-

на на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-

ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД КОМУНАЛЕЦ 

ГЕВГЕЛИЈА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 

ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга прочистување на 

отпадни води и тоа: 

• за 2018 година во износ од 12,24 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 12,50 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 14,61 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 41,62%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  40,80%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 34,98%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 

води со предлог тарифа важи за    регулиран период 

2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-143/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                            

3303. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на ЈКП НИКОЛА 

КАРЕВ Пробиштип бр.03-583/1 од 15.09.2017 година, 

заведено во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика под УП1 бр.08-144/17 од 15.09.2017 година, 

на седницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈКП НИКОЛА  КАРЕВ ПРОБИШТИП ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга сoбирање и одве-

дување на урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 3,98 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 3,95 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 3,91 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 5,31%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  5,33%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 5,39%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-144/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                        

3304. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈКП НИ-

КОЛА КАРЕВ Пробиштип бр.03-583/1 од 15.09.2017 

година, заведено во архивата на Регулаторната комиси-

ја за енергетика под УП1 бр.08-145/17 од 15.09.2017 го-

дина, на седницата одржана на 24.11.2017 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА ЈКП НИКОЛА КАРЕВ  ПРОБИШТИП ЗА 

РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип се утврду-

ва просечна тарифа за водната услуга снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 36,98 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 35,61 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 34,36 ден/m³. 

2.  Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 10,28%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  9,51%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 8,77%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                             

УП1 Бр. 08-145/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________  

3305. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈПКД ОГ-

РАЖДЕН Босилово бр. 09-261/1од 15.09.2017 година, 

заведено во архивата на Регулаторната комисија за 

енергетика под УП1 бр.08-149/17 од 18.09.2017 година, 

на седницата одржана на ден 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈПКД  ОГРАЖДЕН  БОСИЛОВО ЗА  РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 17,01 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 16,97 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 18,08 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 1,70%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  3,80%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 5,36%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-149/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                      

3306. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на ЈП СОЛИ-

ДАРНОСТ Виница, заведено во архивата на Регулатор-

ната комисија за енергетика под УП1 бр.08-150/17 од 

18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 

година, донесе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈП СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за 

пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 27,78 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 27,81 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 28,20 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 1,65%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  3,72%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 3,71%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-150/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                        

3307. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на ЈП СОЛИ-

ДАРНОСТ Виница, заведено во архивата на Регулатор-

ната комисија за енергетика под УП1 бр.08-151/17 од 

18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

НА ЈП  СОЛИДАРНОСТ ВИНИЦА ЗА  РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница се утврдува про-

сечна тарифа за водната услуга сoбирање и одведување 

на урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 6,16 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 6,17 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 6,37 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 1,72 %; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  2,76 %; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 го-

дина, изнесува 5,11%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-151/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3308. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на 

отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 

2018 – 2020 година, на КЈП ВОДОВОД Кочани, заведе-

но во архивата на Регулаторната комисија за енергети-

ка под УП1 бр.08-160/17 од 18.09.2017 година, на сед-

ницата одржана на 24.11.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУ-

ВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА КЈП ВОДОВОД 

КОЧАНИ ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ 

ПЕРИОД 

 

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга прочистување на отпадни во-

ди и тоа: 

• за 2019 година во износ од 24,52 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 24,57 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  50,22%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 50,21%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни 

води со предлог тарифа важи за 2019 и 2020 од година 

регулираниот период. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2019 година. 

 

УП1 Бр. 08-160/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________                                                          

3309. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за сoбирање и одве-

дување на урбани отпадни води со предлог тарифа за 

регулиран период 2018 – 2020 година на КЈП ВОДО-

ВОД Кочани, заведено во архивата на Регулаторната 

комисија за енергетика под УП1 бр.08-161/17 од 

18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СOБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 

2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води и тоа: 
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• за 2018 година во износ од 14,11 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 15,14 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 15,66 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 15,10%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  17,50%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 17,88%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за сoбирање и одведување на 

урбани отпадни води со предлог тарифа важи за регу-

лиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

                                                         

УП1 Бр. 08-161/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3310. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) од Законот 

за утврдување на цени на водните услуги („Службен 

весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилни-

кот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услу-

га („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од 

Методологијата за определување на тарифите за водна 

услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17) и Упатство-

то за подготовка на барањето за утврдување на тарифа 

за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена 

бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по 

Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа 

за регулиран период 2018 – 2020 година, на КЈП ВО-

ДОВОД Кочани заведено во архивата на Регулаторната 

комисија за енергетика под УП1 бр.08-162/17 од 

18.09.2017 година, на седницата одржана на 24.11.2017 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА КЈП ВОДОВОД КОЧАНИ ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На КЈП ВОДОВОД Кочани се утврдува просечна 

тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење 

или водоснабдување и тоа: 

• за 2018 година во износ од 44,88 ден/m³; 

• за 2019 година во износ од 46,19 ден/m³; 

• за 2020 година во износ од 47,62 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 21,03%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  22,36%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 22,86%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од 

Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и макси-

малниот опсег на висината на тарифата за водната 

услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 

ќе се применува од 01.01.2018 година. 

 

УП1 Бр. 08-162/17  

24 ноември 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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