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                      ПРЕДЛОГ          

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.7/16), член 16 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 и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на  хх април 

2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

за утврдување на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води 

 на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од регулиран период 2021-2023 година 

 

1. На ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга сoбирање и 

одведување на урбани отпадни води и тоа: 

 

• за 2022 година  

- за категорија домаќинства во износ од 6,73 ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 7,35 ден/m³. 

 

• за 2023 година   

- за категорија домаќинства во износ од 8,08 ден/m³; 

- за категорија останати во износ од 8,12 ден/m³. 

 

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:  

• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и 

• да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план 

согласно ова решение. 

  

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на 

тарифите за водни услуги за регулираниот период 2024-2026 година најдоцна во рок од девет 

месеци пред истекот на важноста на ова решение.  

4.   Решението 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, а се применува од 1 мај 2022 

година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 
тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: 
Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: 
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Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга 
поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и 
водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани 
отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-119/20 од 12 
јуни 2020 година (во понатамошниот текст: Барање). 
 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги по спроведување на постапката утврдена 
во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 
2021-2023 година, УП1 бр. 08-119/20 од 23 јули 2020 година. 
             Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга сoбирање и 
одведување на урбани отпадни води да изнесува 13,39 ден/m3 за 2022 година и 19,51 ден/m3 за 2023 
година.  
 Решението за утврдување на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на 
ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за регулиран период 2021-2023 година беше објавено во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.192 од 27 јули 2020 година. 
            Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот 
на услугата ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот 
на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави 
до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за 
водна услуга. 
            Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот 
на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот 
на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во 
рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, 
градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за 
давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги. 
             Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 
став (7) од Правилникот, давателот на водната услуга е должен до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги, во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување 
на тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 
регулиран период 2021-2023 година во Службен Весник на Република Северна Македонија, да 
достави согласност од Советот на општината во утврдениот рок. 
 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги согласно член 13 став (14) од Законот 
за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување 
на регулаторна тарифа за сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ 
Кичево за регулиран период 2021-2023 година УП1 бр. 08-75/22 од 24 март 2022 година, и го објави 
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/22 од 30 март 2022 година. 
             Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на 
донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за 
сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево, да донесе решение за 
утврдување на регулаторна тарифа. 
 Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги со Решение од хх.хх.2022 година свика подготвителна седница 
со предмет на разгледување предлог текст на Решение за утврдување на регулаторна тарифа  за 
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сoбирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево за 2022-2023 година од 
регулиран период 2021-2023 година. 
           На хх.хх.2022 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната сеница беа 
поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ 
Кичево, претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за 
економски прашања, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, Градоначалникот на општина Кичево, Државниот 
инспекторат за животна средина, Заедницата на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС, 
Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански 
комори на Македонија, Здружението на даватели на комунални услуги - АДКОМ, Организацијата на 
потрошувачи на Македонија, како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите. 
 
           На подготвителната седница покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги, присуствуваа претставници на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево…. 
 
 
 
Анализа од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
 
 

По направената анализа на доставените податоци, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги го утврди следното: 

 

Опис Ед.мерка 2022 2023 

РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR) денари 25.865.368 41.359.048 

Количина денари 1.302.345 1.304.227 

Домаќинства тарифа денари 6,73  7,35  

Останати тарифа денари 8,08  8,12  

 
Оперативните трошоци за регулираниот период 2022 – 2023 година утврдено е да изнесуваат: 
 
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за базната 2019 

година се утврдени согласно процентуалното учество на остварениот приход од водната 
услуга собирање и одведување на урбани отпадни води во вкупно остварениот приход на 
претпријатието во 2019 година. Вака утврдените трошоци, за секоја година од 
регулираниот период се зголемени за стапката на инфлација и истите се утврдени да 
изнесуваат 1.346.084 денари за 2022 година и 1.378.390 денари за 2023 година; 

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства 
се утврдени да изнесуваат 261.745 денари за 2022 година и 311.492 денари за 2023 
година;  

3. Трошоците за осигурување на основни средства се утврдени да изнесуваат 44.883 
денари за 2022 година и 67.608  денари за 2023 година;  

4. Трошоците за бруто плати за базната 2019 година се утврдени согласно процентуалното 
учество на бројот на вработени кои работат за водната услуга собирање и одведување 
на урбани отпадни води во вкупниот број на вработени во претпријатието во 2019 година. 
Вака утврдените трошоци за секоја година од регулираниот период се зголемени за 
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стапката на инфлација и истите се утврдени да изнесуваат 5.007.363 денари за 2022 
година и 5.127.539 денари за 2023 година;  

5. Другите услуги се утврдени да изнесуваат 207.734  денари за 2022 година и 300.434 
денари за 2023 година;  

6. Останатите и вонредните трошоци за двете години од регулираниот период се утврдени 
на ниво на утврдените за 2020 година од страна Регулаторна комисија за енергетика и 
водни услуги и истите изнесуваат 98.234 денари; 

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се утврдени да 
изнесуваат 102.272 денари за 2022 година и 154.056 денари за 2023 година. 

 

Амортизацијата на сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена да 
изнесува 2.201.156  денари за 2022 година и 2.474.137 денари за 2023 година.  

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е 
утврдена да изнесува 14.890.030 денари за 2022 година и 29.775.607 денари за 2023 година.  

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин 
утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 129.388 денари за 2022 година и 
206.488 денари за 2023 година. 

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води за 2022 година изнесува 1.718.068 денари и за 2023 година изнесува 1.610.049 
денари.  

Количините се утврдени да изнесуваат 1.302.345 m3  за 2022 година и 304.227 m3 за 2023 година.  

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници –  
домаќинства од Кичево изнесува 6,73 ден/m3 за 2022 година и 7,33 ден/m3 за 2023 година, додека пак 
за категоријата на корисници – останати регулаторната тарифа изнесува 8,08 ден/m3 за 2022 година 
и 8,12 ден/m3 за 2023 година.  

 При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга сoбирање и одведување на 
урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната 
услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот 
приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга 
ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени 
со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон. 

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ Кичево да води 
одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја 
врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.  
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Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка. 

 
 Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред 
Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 
 
 
УП1 бр. 08-75/22   
хх април 2021 година 
Скопје   
 

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски 

 


