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 СООПШТЕНИЕ  
 

       Почитувани, 
 
           Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, ќе одржи подготвителна седница на 
26.10.2018 година (петок), во сала за состаноци во Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Македонија, на ул. Македонијa, палата “Лазар Поп Трајков” 6-ти кат, Скопје. 
 
            На подготвителната седница ќе се разгледува: 
 
со почеток во 09:00 часот 
- Предлог - Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП „Бошава“ Демир 
Капија за регулиран период 2019-2020 година; 
- Предлог - Решение за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Бошава“ Демир 
Капија за регулиран период 2019-2021 година;  
 
со почеток во 09:30 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Брегалница“ 
Делчево за регулиран период 2019-2021 година; 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на н ЈПКД „Брегалница“ 
Делчево за регулиран период 2019-2021 година; 
 
со почеток во 10:00 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДУ Чистота 
Јегуновце ДООЕЛ за регулиран период 2019-2021 година; 
 
со почеток во 10:30 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД МАВРОВО 
Маврови Анови за регулиран период 2019-2021 година; 
 
со почеток во 11:00 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на КЈП ВОДНА КУЛА 
Зрновци за регулиран период 2019-2021 година; 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП ВОДНА КУЛА 
Зрновци за регулиран период 2019-2021 година; 
 
со почеток во 11:30 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД ‘’Облешево’’ 
Чешиново – Облешево за регулиран период 2019-2021 година; 
   - Предлог - Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Облешево“ 
Чешиново - Облешево за регулиран период 2019-2021 година. 
 
со почеток во 12:00 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КАМЕНА РЕКА 
Македонска Каменица за регулиран период 2019-2021 година; 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП КАМЕНА РЕКА 
Македонска Каменица за регулиран период 2019-2021 година;  
 
со почеток во 12:30 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење  или водоснабдување на ЈП ХИЃИЕНА 
Теарце за регулиран период 2019-2021 година; 
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со почеток во 13:00 часот 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП ПЛАЧКОВИЦА 
Карбинци за регулиран период 2019-2021 година; 
- Предлог - Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ПЛАЧКОВИЦА 
Карбинци за регулиран период 2019-2021 година; 
- Предлог -Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП ПЛАЧКОВИЦА Карбинци за 
регулиран период 2018-2020 година; 
 
 
Со почит, 
 

24.10.2018 година,                                    Регулаторна комисија за енергетика         
Скопје                                                                              на Република Македонија 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


