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Në bazë të nenit 13 paragrafi (1), ndërsa në lidhje me nenin 17 paragrafi (5) të Ligjit të Përcaktimit të 

Çmimeve të Shërbimeve të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.7/16), nenit 10, paragrafi 

(6) të Rregullores së Mënyrës dhe të Procedurës së Përcaktimit të Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të 

Tarifës Rregullatore të Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas 

kërkesës për ndryshimin e Aktvendimit të përcaktimit të tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm apo të 

furnizimit me ujë të NPK-së "VARDAR", Bërvenicë, për periudhën e rregulluar 2021 - 2023, të regjistruar në 

arkivin e Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut nën PA1 nr. 08-73/20 datë 22 janar 2021, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të 

Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 19 prill 2021, miratoi 

A K T V E N D I M 

për përcaktimin e tarifës së furnizimit me ujë të pijshëm 

apo të furnizimit me ujë të NPK "VARDAR" Bërvenicë për periudhën e rregulluar 2021-2023 

 

1. NPK-së "VARDAR" Bërvenicë i përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, furnizim me ujë të 

pijshëm apo furnizim me ujë si më poshtë: 

• për vitin 2021 në shumë prej 18,83 den/m³; 

• për vitin 2022 në shumë prej 19,27 den/m³; 

• për vitin 2023 në shumë prej 19,77 den/m³. 

 

2.   Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës: 

• kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2021, ka vlerë prej 1,00%; 

• kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë prej 1,19%; 

• kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë prej 2,14%. 

 

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe 

maksimal sipas pikës 2 të këtij aktvendimi: 

• për vitin 2021: 

- tarifa mesatare minimale 18,64 den/m³;  

- tarifa mesatare maksimale 19,02 den/m³; 

• për vitin 2022: 

- tarifa mesatare minimale 19,04 den/m³; 

- tarifa mesatare maksimale 19,50 den/m³; 

• për vitin 2023: 

- tarifa mesatare minimale 19,35 den/m³; 

- tarifa mesatare maksimale 20,19 den/m³. 

 

4. Ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij aktvendimi detyrohet që t’i plotësojë kushtet sipas Planit 

të Përshtatjes së Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat përllogaritet kufiri 

minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës së shërbimit të ujit.  
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5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë vlen për periudhën e 

rregulluar 2021-2023. 

6. Aktvendimi hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut”, publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 

të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga data 1 maj 2021. 
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