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Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 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 

Република Македонија“ бр.63/17),  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 2 март 2023 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за измена на Решението за  утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани 

отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 

година 

 

1. Во Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води 

на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/20) во точката 1 алинеја 3 се менува и 

гласи: 

• „за 2023 година во износ од 14,32 ден/m³.“ 

 

2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи: 

• „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 4,85%.“ 

 

3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:  

 

•   „за 2023 година: 

-     минимална просечна тарифа 13,63 ден/m³; 

-     максимална просечна тарифа 15,02 ден/m³.“ 

 

4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да ги 

исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги 

согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за 

водната услуга.  

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 март 2023 година. 
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