
                        
 

                   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  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 
 

   2.691.469.606 
 

   2.667.505.775 
 

   2.643.068.741 

Количина на испорачана  
вода  

nm3 2.328.216 
 

  2.344.272 
 

2.590.742 

Просечна тарифа  ден/nm3 10,4925 10,3553 9,6121 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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 ВОДОВОД Битола, на ден 
25.09.2017 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.08-178/17 од 25.09.2017година.  

Со поднесеното  Барање, ЈКП ВОДОВОД Битола, 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 
 

219.936.816 
                                                                                                                                             

 
 229.212.442 

 
238.487.129 

Количина на испорачана  
вода  

nm3    6.186.051 
 

 6.194.983 
 

 6.203.934 

Просечна тарифа  ден/nm3 32,63 33,95 35,29 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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 ВОДОВОД Илинден, на ден 
15.09.2017 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.08-119/17 од 15.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-120/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-121/17 од 
15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП ВОДОВОД Илинден 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 
 

46.487.444 
 

 48.310.964 
 

 49.999.929 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  1.396.971 
 

 1.412.379 
 

 1.431.562 

Просечна тарифа  ден/nm3 32,33 33,01 3,61 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  денари 2.732.448 
 

5.436.9945 
 

 
6.409.369 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3       229.551 
 

298.800 
 

338.077 

Просечна тарифа ден/nm3 10,30 12,83 13,15 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари   2.345.548  3.648.637  4.491.537 

Количина на прочистена 
вода 

nm3      229.551     298.800      338.077 

Просечна тарифа ден/nm3            8,90          9.76          10,23 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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  JКП КОМУНАЛЕЦ Кичево, на ден 
25.09.2017 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.08-175/17 од 25.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-173/17 од 25.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-174/17 од 
25.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, KЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево 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 
 

  49.267.967 
 

50.952.744 
 

53.218.175 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 1.827.488 
 

 1.829.990 
 

 
 1.832.498 

Просечна тарифа  ден/nm3 26,51 27,38 28,55 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

9.714.088 
 

9.791.649 
 

9.889.405 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  1.276.425 
 

1.278.234 
 

 
 1.280.047 

Просечна тарифа ден/nm3 6,85 6,94 7,04 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари  22.689.194  22.980.310  23.286.541 

Количина на прочистена 
вода 

nm3     1.126.227    1.127.831     1.129.437 

Просечна тарифа ден/nm3            20,15             20,37           20,62 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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  КЈП  ВОДОВОД Кочани, 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.08-162/17 од 18.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-161/17 од 18.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-160/17 од 
18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, КЈП ВОДОВОД Кочани 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 
 

96.746.343 
 

100.256.770 
 

105.752.733 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 1.582.693 
 

 1.580.120 
 

 
 1.577.648 

Просечна тарифа  ден/nm3 55,49 57,55 61,09 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
29.591.847 

 
32.455.657 

 

 
34.979.714 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  1.582.693 
 

1.580.120 
 

 
 1.577.648 

Просечна тарифа ден/nm3 23,93 18,11 19,63 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 1.094.537 61.753.701 62.454.872 

Количина на прочистена 
вода 

nm3 0   1.203.644   1.260.136 

Просечна тарифа ден/nm3 0 34,49 33,49 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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  ЈП ВОДОВОД Куманово, 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.08-108/17 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.08-106/17 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.08-107/17 од 
14.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП ВОДОВОД Куманово  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 
 

 141.875.816 
 

147.626.855 
 

154.323.237 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 3.700.745 
 

 3.706.548 
 

 
 3.712.362 

Просечна тарифа  ден/nm3 37,81 39,25 40,94 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

18.631.424 
 

20.523.114 
 

22.571.464 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  3.731.945 
 

3.737.748 
 

 
 3.743.562 

Просечна тарифа ден/nm3 4,37 5,23 5,71 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 33.707.743 34.384.849 35.127.428 

Количина на прочистена 
вода 

nm3 3.731.945   3.737.748   3.743.562 

Просечна тарифа ден/nm3            9,0             9,16         9,35 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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 Гостивар, на ден 
15.09.2017 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.08-136/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-135/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП КОМУНАЛЕЦ К Гостивар  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 
 

  52.590.238 
 

56.556.853 
 

71.676.269 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 2.083.568 
 

   2.087.112 
 

 
  2.090.664 

Просечна тарифа  ден/nm3 23,20 23,20 23,20 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

33.758.115 
 

35.592.990 
 

37.725.175 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  2.269.050 
 

2.272.595 
 

 
 2.276.147 

Просечна тарифа ден/nm3 13,18 12,78 12,78 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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,18.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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                        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  ЈП МИРМБАЈТЈА Желино, на ден 
15.09.2017 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.08-125/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-1241/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП МИРМБАЈТЈА  Желино 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 
 

8.003.177 
 

10.285.419 
 

12.179.314 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  359.269 
 

 380.070 
 

 
 402.054 

Просечна тарифа  ден/nm3 21,62 23,95 25,25 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
4.901.230 

 
5.509.621 

 

 
5.863.367 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  449.993 
 

451.650 
 

 
 453.738 

Просечна тарифа ден/nm3 10,55 11,79 12,50 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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                        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  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија, на ден 
15.09.2017 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.08-141/17 од 15.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-142/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-143/17 од 
15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија 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 
 

43.393.100 
 

  50.956.160 
 

51.757.229 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 1.996.146 
 

 1.992.946 
 

 1.989.685 

Просечна тарифа  ден/nm3 20,07 22,45 23,31 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
12.195.826 

 
13.417.027 

 

 
14.496.428 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  1.818.983 
 

1.839.580 
 

 1.844.353 

Просечна тарифа ден/nm3 6,14 6,64 7,13 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 32.067.402 32.525.413 36.406.381 

Количина на прочистена 
вода 

nm3     1.617.028     1.615.038     1.612.997 

Просечна тарифа ден/nm3           13,49           13,77         16,04 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица, на ден 
15.09.2017 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.08-115/17  од 15.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-116/17 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.08-114/17 од 
15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица 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 
 

108.407.610 
 

 114.677.339 
 

120.771.891 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 2.460.897 
 

 2.464.947 
 

 2.469.006 

Просечна тарифа  ден/nm3 40,76 42,92 45,02 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
21.378.865 

 
25.218.983 

 

 
 27.016.021 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  1.893.864 
 

1.965.942 
 

 2.106.641 

Просечна тарифа ден/nm3 10,60 11,71 11,59 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 28.411.843 28.584.162 28.843.062 

Количина на прочистена 
вода 

nm3      1.808.744     1.880.652     2.021.181 

Просечна тарифа ден/nm3           15,71           15,20          14,27 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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 ЈПКР УСЛУГА Берово, на ден 
15.09.2017 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.08-122/17 од 15.09.2017година, Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-123/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување 
на отпадни води, заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-122-1/17 од 
15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈПКР  УСЛУГА Берово  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 
 

18.686.882 
 

  20.121.190 
 

21.612.348 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  458.746 
 

 488.951 
 

 489.833 

Просечна тарифа  ден/nm3 39,86 39,89 42,42 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
2.559.079 

 
2.869.412 

 

 
3.199.405 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  299.544 
 

349.568 
 

 350.195 

Просечна тарифа ден/nm3 7,99 7,45 8,12 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари    4.046.158   4.585.405  4.803.933 

Количина на прочистена 
вода 

nm3       299.544      349.568      350.195 

Просечна тарифа ден/nm3            13,50           13,09          13,61 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 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  КЈП НИСКОГРАДБА Битола, на ден 
15.09.2017 година до Регулаторната комисија за енергетика поднесе Барање за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната комисија под број 
УП1 бр.08-139/17 од 15.09.2017година и Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води, 
заведено во архивата на Регулаторната комисија под број УП1 бр.08-140/17 од 15.09.2017година   
 за регулиран период 2018-2020 година.  

Со поднесените  Барања, КЈП НИСКОГРАДБА Битола бара регулираниот максимален приход за секоја 
година од регулираниот период  и соодветните тарифи са секоја водна услуга да изнесуваат:  

 

1. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
89.347.387 

 
95.151.148 

 

 
101.237.379 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  5.207.105 
 

5.214.805 
 

 5.222.521 

Просечна тарифа ден/nm3 15,37 16,26 17,22 

2. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари     243.234        249.609     257.467 

Количина на прочистена 
вода 

nm3        36.087         36.153       36.220 

Просечна тарифа ден/nm3            6,69           6,85          7,06 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 24.10.2017 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, 18.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
mailto:erc@erc.org.mk

	.ЈП СТРЕЖЕВО Битола .pdf
	ЈКП ВОДОВОД Битола
	ЈКП ВОДОВОД Илинден
	ЈКП КОМУНАЛЕЦ Кичево
	ЈКПВОДОВОД Кочани
	ЈП ВОДОВОД Куманово
	ЈП КОМУНАЛЕЦ Гостивар
	ЈП МИРМБАЈТЈА Желино
	ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Гевгелија
	ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Струмица
	ЈПКР УСЛУГА Берово
	КЈП НИСКОГРАДБА Битола

