
Врз основа на член 40 став (7) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 124/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 22 мај 2020 година донесе 

 
 
  Р Е Ш Е Н И Е 

за отфрлање на приговор поради ненадлежност 

 
1. Со ова решение приговорот од Светломира Петреска Јовановска, од Скопје кој е доставен 

по електронска пошта до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија на 13 мај 2020 година, СЕ ОТФРЛА поради ненадлежност. 

 
2. Приговорот од точка 1 на ова Решение се отфрла со оглед на тоа што се работи за 

прашање за кое Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија нема надлежност да постапува согласно ингеренциите утврдени во 
член 9 од Законот за утврдување на цени на водните услуги. 
 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави на веб страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија.    

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Светломира Петроска Јованоска од Скопје на 13 мај 2020 година до Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, достави електронска пошта насловена 
како приговор за закочен водомер-корисник 0829754. Приговорот е доставен до Регулаторната комисија 
за енергетика поради неможност да се надмине проблемот со ЈК Водовод и канализација - Скопје. 

. 
Имено, се работи за приговор поради закочен водомер и испорачани сметки од страна на давателот 

на водната услуга. 
 
Член 9 од Законот за  утврдување на цените на водни услуги ( „ Службен весник на Република 

Македонија“ бр.7/16) гласи: 
„ (1) Заради ефикасно спроведување на своите обврски утврдени во овој закон, Регулаторната 
комисија ги има следниве надлежности и одговорности: 
1)       определува тарифи  за водни услуги и ја следи нивната примена; 
2)       пропишува и спроведува постапка за одобрување на тарифи за водни услуги; 
3)       пропишува и спроведува постапка за утврдување на регулаторна тарифа и ја 
          следи  нејзината примена; 
4)       го следи начинот на пресметување и примена на цените за водните услуги; 
5)       ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги; 
6)       ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги со спроведувањето  
          на  бизнис планот на давателот; 
7)       обезбедува консултации со давателите на водни услуги и нивните здруженија, со здруженија  
          на крајните корисници и со органите на државната управа кои имаат надлежности во 
          управувањето со водите, комуналните работи и водостопанство; 
8)       ги оценува Планот за прилагодување на тарифите и бизнис плановите во поглед на нивната  
          усогласеност со одредбите на овој и на посебниот закон; 
9)       утврдува клучни индикатори за успешност, цели кои треба да ги исполни давателот на водна  
          услуга во врска со обезбедувањето на водната услуга, одредници за главните индикатори на  
          успешноста на давателите на водни услуги; 
10)     врши увид во работењето на давателот на водни услуги заради спроведување на овој закон; 
11)     врши надзор и следење на примената на законските барања и актите што ги донела; 



 

12)     дава насоки во спроведувањето на тарифите за водни услуги и регулаторната тарифа за  
          водни услуги и соодветно на спроведувањето на бизнис планот на давателот; 
13)     предлага активности за подобрување на ефикасноста во областа на водните услуги, градење  
         на капацитетите во областа на обезбедувањето водни услуги, за финансиски менаџмент и 
         бизнис планирање; 
14)    дава препорака за прагот на достапност на цените на водните услуги и 
15)    други надлежности и одговорности определени со овој закон. 
 
Видно од горенаведеното е дека предметот не може да биде воден согласно член 9 од Законот за 

утврдување на цени на водните услуги. 
 
Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на 

Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
 
 
 
УПП Бр. 09-26/20                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22 мај 2020 година                                                                                           Марко Бислимоски 
                           
 
 
 
 
                                                                                                     
 
  


