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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 ВРАПЧИШТЕ Врапчиште, 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.08-133/17 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.08-134/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП ВРАПЧИШТЕ Врапчиште ,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 
 

5.034.463 
 

    7.541.511 
 

  10.166.309 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 
 450.386 

 
 454.271 

 
 456.229 

Просечна тарифа  ден/nm3 11,50 13,44 13,57 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
4.335.065 

 
4.360.351 

 

 
4.954.279 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  75.985 
 

82.273 
 

 93.686 

Просечна тарифа ден/nm3 33,85 31,57 34,06 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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


                        
 

                   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  ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип, 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.08-145/17 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.08-144/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања,  ЈКП НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип 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 
41.825.167 43.257.112 44.823.078 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  737.367 
 

 759.488 
 

 782.273 

Просечна тарифа  ден/nm3          45,00 45,00 45,00 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
9.357.929 

 
9.415.915 

 

 
9.556.974 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  597.220 
 

615.137 
 

633.591 

Просечна тарифа ден/nm3 8,00 8,00 9,00 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 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  ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен, 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.08-130/17 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.08-131/17 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.08-132/17 од 
15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП ПРОЛЕТЕР Ресен 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 
 

22.773.152 
 

  24.213.941 
 

25.881.928 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  649.356 
 

 650.507 
 

 651.625 

Просечна тарифа  ден/nm3 34,70 36,42 38,33 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
3.648.144 

 
3.700.877 

 

 
3.862.141 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  472.133 
 

472.133 
 

 472.133 

Просечна тарифа ден/nm3 7,69 7,79 8,11 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари    6.194.871   6.423.558   6.867.089 

Количина на прочистена 
вода 

nm3       430.997      430.997      430.997 

Просечна тарифа ден/nm3            14,30           14,76          15,77 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 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  ЈКП СТАНДАРД Дебар, 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.08-109/17 од 14.09.2017година и Барање за утврдување 
на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води  заведено во архивата на Регулаторната 
комисија под број УП1 бр.08-110/17 од 14.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП СТАНДАРД  Дебар 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 
 

17.472.330 
 

  18.738.671 
 

20.119.431 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 876.966 
 

 878.238 
 

 879.512 

Просечна тарифа  ден/nm3 13,83 14,63    15,57 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
2.518.579 

 
2.590.862 

 

 
2.676.448 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  876.966 
 

878.238 
 

 879.512 

Просечна тарифа ден/nm3 2,84 2,92 3,01 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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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 И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Прилеп, 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.08-128/17 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.08-126/17 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-
127/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  Прилеп 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 
 

144.927.999 
 

146.724.410 
 

144.970.324 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 3.612.467 
 

 3.605.089 
 

 
 3.597.834 

Просечна тарифа  ден/nm3 36,02 36,38 35,86 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
28.564.754 

 
43.611.121 

 

 
43.433.225 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  3.380.284 
 

3.373.555 
 

 
 3.366.827 

Просечна тарифа ден/nm3 6,63 9,20 9,00 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 0 0 60.899.201 

Количина на прочистена 
вода 

nm3 0    2.751.127   3.366.827 

Просечна тарифа ден/nm3 0 0            12,62 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 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  ОЈП ВАРДАР Брвеница, 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.08-137/17 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.08-138/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ОЈП ВАРДАР Брвеница, 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 
 

8.194.580 
 

8.491.556 
 

8.847.156 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

    454.394 
 

  455.114 
 

 
455.834 

Просечна тарифа  ден/nm3 17,88 18,47 19,19 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
1.634.118 

 
3.026.874 

 

 
3.410.115 

 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3   158.418 
 

236.263 
 

 
330.863 

Просечна тарифа ден/nm3 10,29 11,24 9,18 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 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  JП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
Скопје 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.08-111/17 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.08-112/17 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-
113/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје 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 
 

 930.999.700 
 

990.218.894 
 

   1.044.184.077 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

   41.071.759 
 

  41.132.704 
 

 
  41.193.771 

Просечна тарифа  ден/nm3 21,50 22,79 23,98 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
 

424.241.961 
 

437.040.507 
 

448.981.161 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3    35.588.484 
 

35.639.228 
 

 35.690.074 

Просечна тарифа ден/nm3 11,21 11,55 11,87 

3. За прочистување на отпадни води: 
  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход денари 88.854.027 88.280.308 87.487.254 

Количина на прочистена 
вода 

nm3 35.499.112   35.549.726   35.600.442 

Просечна тарифа ден/nm3            2,27             2,27         2,26 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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, 19.10.2017 година                                                             РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                                  
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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 Кавадарци, 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.08-118/17 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.08-117/17 од 15.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП КОМУНАЛЕЦ Кавадарци 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 
 

70.278.631 
 

 71.459.500 
 

 72.895.389 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

 
 2.924.449 

 
 2.928.497 

 
 2.932.554 

Просечна тарифа  ден/nm3 22,54 22,96 23,48 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
11.142.934 

 
12.546.157 

 

 
13.923.908 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3  2.550.643 
 

2.554.551 
 

 2.558.466 

Просечна тарифа ден/nm3 4,13 4,56 4,97 

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

Барање може да ги достават најдоцна до  25.10.2017 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 НИСКОГРАДБА Охрид, на ден 
18.09.2017 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.08-153/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесеното  Барање,ЈП НИСКОГРАДБА Охрид 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 
35.581.075 

 
39.138.802 

 

 
41.052.736 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3    2.855.077 
 

2.827.030 
 

2.798.934 

Просечна тарифа ден/nm3 10,75 11,80 12,48 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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 ПРОАКВА Струга, 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.08-152/17 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.08-154/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања, ЈП ПРОАКВА Струга 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 
 

80.312.432 
 

  82.928.403 
 

87.246.715 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  1.684.817 
 

 1.689.116 
 

 1.693.436 

Просечна тарифа  ден/nm3 37,67 38,98 41,12 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
15.526.675 21.343.030 21.880.891 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3 1.068.490 1.205.242 1.354.191 

Просечна тарифа ден/nm3 13,00 14,43 13,22 

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

Барање може да ги достават најдоцна до  25.10.2017 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  ЈКП ТЕТОВО Тетово 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.08-155/17 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.08-156/17 од 18.09.2017година.  

Со поднесените  Барања,  ЈКП ТЕТОВО Тетово  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 
 

59.153.377 
 

61.881.041 
 

64.459.872 

Количина на испорачана  
вода  

 
nm3 

   3.176.144 
 

3.181.315 
 

 
3.186.497 

Просечна тарифа  ден/nm3 17,54 18,31 19,03 

2. За собирање и одведување на урбани отпадни води: 

  2018 2019 2020 

Регулиран максимален приход  
 

денари 
8.486.948 

 
9.771.977 

 

 
11.099.211 

 

Количина на собрана и 
одведена урбана отпадна   
вода  

nm3    2.208.105 
 

2.211.418 
 

2.214.737 

Просечна тарифа ден/nm3 3,53 3,95 4,38 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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  МЈП ПРОАКВА Струга РЕ Водовод 
Охрид , на ден 11.09.2017 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- 102/17 од 11.09.2017година.  

Со поднесеното  Барање, МЈП ПРОАКВА Струга РЕ Водовод Охрид ,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 
 

125.570.905 
 

127.096.046 
 

130.283.376 

Количина на испорачана  
вода  

nm3  2.863.276 
 

 2.835.041 
 

 2.806.745 

Просечна тарифа  ден/nm3 42,36 43,33 44,84 

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

Барање може да ги достават најдоцна до 25.10.2017 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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