
Врз основа на член 97 став (2) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на Рeпублика 
Македонија” бр.124/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на седница одржана на 15 март 2021 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за исправка на Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на 
урбани отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 

година  
 

1.    Во Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани 
отпадни води на ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 
година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21), во точката 4 
зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023 “ се заменуваат со 
зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година“.  
 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, се објавува и 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 
 

        Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија донесе  
Решението за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на 
ЈКП „НИКОЛА КАРЕВ“ Пробиштип за регулиран период од 2021-2023 година УП1 бр.08-154 /20 од 4 март  
2021 година и истото го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/21. 
       Поради техничка грешка во диспозитивот на решението со ова решение се врши исправка во точката 4 
од диспозитивот на решението и зборовите: „ а се применува за регулираниот период 2021-2023“ се 
заменуваат со зборовите: „ а ќе се применува од 1 април 2021 година “.  

 
 Имајќи го во 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. 
 
 
                

УП1 бр. 08 - 154/20                                                                          Претседател  на 
15 март 2021 година                        Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
Скопје       на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
                           
                                                                                    


