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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  АД ВОДОСТОПАНСТВО Подружница  
Берово , на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување 
на тарифа за снабдување со сурова  вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 
2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-163/17 од 
18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барање АД ВОДОСТОПАНСТВО Подружница  Берово бара регулираниот максимален 
приход за секоја година од регулираниот период  и соодветната  тарифа  са секоја водна услуга да 
изнесуваат:  

 

1. За снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 5.769.442 6.372.000 6.880.000 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 
900.000 900.000 900.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 5,3458 6,0300 6,5944 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 
 

Скопје, 20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
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                   Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат  • 1000 Скопје, Република Македонија 

                        Централа 02 3233-580 • Факс: 02 2556 004 / 02 3233-586  • www.erc.org.mk  • e-mail: erc@erc.org.mk 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  АД ВОДОСТОПАНСТВО Подружница  
Кумановско Липковско Поле, на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе 
Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова  вода наменета за водоснабдување на 
населението за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под 
број УП1 бр.08-164/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барање, АД ВОДОСТОПАНСТВО Подружница  Кумановско Липковско Поле бара 
регулираниот максимален приход за секоја година од регулираниот период  и соодветната  тарифа  са секоја 
водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
73.980.390 73.980.390 73.980.390 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 10.000.000 10.000.0000 10.000.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 7,4 7,4 7,4 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 
 

Скопје, 20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  АД ВОДОСТОПАНСТВО Подружница  
Струмичко Поле , на ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за 
утврдување на тарифа за снабдување со сурова  вода наменета за водоснабдување на населението за 
регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-
165/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барање, АД ВОДОСТОПАНСТВО  Подружница Струмичко Поле бара регулираниот 
максимален приход за секоја година од регулираниот период  и соодветната  тарифа  са секоја водна услуга 
да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

87.455.451 
 

85.631.401 
 

83.807.353 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  6.000.000 
 

  6.000.000 
 

6.000.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 5,00 5,00 5,00 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 
 

Скопје, 20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈКП ДЕРВЕН Велес, на ден 18.09.2017 
година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување 
со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во архивата на 
Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-166/17 од 18.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа 
за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната комисија под 
број УП1 бр.08-167/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП ДЕРВЕН Велес бара регулираниот максимален приход за секоја година од 
регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

116.059.462 
 

 120.155.291 
 

122.054.882 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 
 2.367.171 

 
 2.363.844 

 
 2.429.413 

Просечна тарифа  ден/nm3 44,35 45,97 45,66 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
27.954.702 

 
28.244.043 

 
28.626.234 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  2.274.966 
 

12.271.885 
 

 2.286.544 

Просечна тарифа ден/nm3 9,14 9,26 9,34 

      
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 

 
Скопје, 20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
mailto:erc@erc.org.mk
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈКП  ДОЛНЕНИ Долнени, на ден 
18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08- 148/17 од 18.09.2017година,  

Со поднесенoто  Барање, ЈКП ДОЛНЕНИ Долнени бара регулираниот максимален приход за секоја година 
од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

14.755.154 
 

15.795.099 
 

17.266.100 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

  575.000  
 

 595.000 
 

 
  668.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 25,66 26,55 25,85 

 
 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 

 
Скопје, 20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
mailto:erc@erc.org.mk
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе, на 
ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-146/17 од 18.09.2017година и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-147/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП КОМУНАЛЕЦ Свети Николе, бара регулираниот максимален приход за 
секоја година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

26.201.691 
 

  27.345.134 
 

  28.568.067 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 630.427 
 

636.732 
 

 643.099 

Просечна тарифа  ден/nm3 41,56 42,95 44,42 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
5.501.065 

 
5.604.982 

 

 
5.736.368 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3    609.657 
 

640.140 
 

 672.147 

Просечна тарифа ден/nm3 9,02 8,76 8,53 

      
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
 

Скопје,20.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈП КОМУНАЛЕЦ Неготино на ден 
18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-158/17 од 18.09.2017година и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-157/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања,  ЈП КОМУНАЛЕЦ  Неготино бара регулираниот максимален приход за секоја 
година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

25.635.992 
 

28.805.084 
 

31.572.730 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

    928.000 
 

 929.000 
 

 
930.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 27,75 31,14 34,09 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
5.176.267 

 
7.320.372 

 

 
9.011.722 

 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3     928.000 
 

929.000 
 

 
930.000 

Просечна тарифа ден/nm3 8,89 10,76 11,68 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за 

водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈПКД ОГРАЖДЕН Босилово, на ден 
18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-149/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барањe, ЈКД ОГРАЖДЕН Босилово бара регулираниот максимален приход за секоја 
година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

8.803.431 
 

10.807.156 
 

11.823.995 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

  561.819 
 

 655.419 
 

663.430 

Просечна тарифа  ден/nm3 15,67 16,49 17,82 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница, на ден 
18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-150/17 од 18.09.2017година  и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-151/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП СОЛИДАРНОСТ Виница бара регулираниот максимален приход за секоја 
година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

33.314.645 
 
35.677.370 

 
  36.868.795 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 867.216 
 

903.299 
 

902.406 

Просечна тарифа  ден/nm3 36,47 36,97 38,28 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  денари 6.891.341 
 

7.188.248 
 

 
    7.581.168 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  792.715 
 

815.877 
 

 815.069 

Просечна тарифа ден/nm3 8,56 8,61  7,8,95 

      
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип , на 
ден 18.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со сурова  вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018-2020 
година, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-169/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барање, ЈП ХС ЗЛЕТОВИЦА Пробиштип бара регулираниот максимален приход за 
секоја година од регулираниот период  и соодветната  тарифа  са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

176.674.163 
 

176.674.847 
 

176.514.419 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 4.405.000 
 

  5.405.000 
 

5.405.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 40,00 32,00 32,00 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
-  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 

за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес , на ден 18.09.2017 
година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување 
со сурова  вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2018-2020 година, 
заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-159/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесенoто  Барање, ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес бара регулираниот максимален приход за секоја година од 
регулираниот период  и соодветната  тарифа  са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 98.612.972 99.297.773 99.721.685 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 5.600.000 
 

  5.700.000 
 

5.800.000 

Просечна тарифа  ден/nm3 11,8228 11,7574 11,6442 

 
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 10 став 3 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа 
за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го објавува следното 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека  КПКД ПЛАВАЈА Радовиш, на ден 
14.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење или водоснабдување  за регулиран период 2018-2020 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-103/17 од 14.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-104/17 од 14.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-105/17 од 
14.09.2017година.  

Со поднесените  Барања,КПКД ПЛАВАЈА Радовиш бара регулираниот максимален приход за секоја 
година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За снабдување со вода за пиење или водоснабдување: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

31.166.831 
 

  32.525.752 
 

34.004.335 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  1.093.969 
 

 1.095.964 
 

 1.097.963 

Просечна тарифа  ден/nm3 35,92 37,02 38,22 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
5.159.375 

 
6.040.365 

 

 
6.934.532 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  1.076.086 
 

1.078.022 
 

 1.079.961 

Просечна тарифа ден/nm3 5,92 6,61 7,27 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 15.476.020 15.657.568 15.884.176 

Количина на прочистена 
вода 

nm3      730.045      731.321     732.599 

Просечна тарифа ден/nm3            24,9           25,03          25,24 

      
Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното 

Барање може да ги достават најдоцна до 26.10.2017 година, до 12.00 часот во Регулаторната 
комисија за енергетика, преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 

- Адреса: Ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 
-  
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