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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА 
ВОДНИТE УСЛУГИ

Се прогласува Законот за утврдување на цени на воднитe услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 

јануари 2016 година.

         Бр. 08-325/1                               Претседател
 15 јануари 2016 година                               на Република Македонија,
             Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТE УСЛУГИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1
Со овој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со 

сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање, 
одведување и прочистување на отпадните води (во натамошниот текст: водни услуги), 
воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги, 
начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните 
услуги, структурата на тарифите за водните услуги, како и надлежностите на 
Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на 
водните услуги. 

Цели на законот

Член 2
(1) Општата цел на овој закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски 

самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги 
со пристапна цена во согласност со целите на Националната стратегија за води на 
Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.

(2) Посебните цели на овој закон се: 
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- да се обезбеди вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде 
достапна имајќи ги предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачејто во кое се 
обезбедува водната услуга,

- да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните 
услуги, со крајна цел постигнување на целосен поврат на трошоците,

- да се подобри квалитетот на водните услуги со цел да се обезбеди непречено давање 
на услуги согласно со најдобрите достапни практики,

- да се озбезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на 
загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот согласно Законот 
за водите и

- да се подобри ефикасноста на водните услуги, преку обезбедување на најдобри по 
квалитет водни услуги со најмалку трошоци.

Дефиниции

Член 3
Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „1 е.ж. (еквивалент жител)” e органско биоразградливо оптоварување на отпадните 

води кое што има петдневна биохемиска побарувачка на кислород (БПК5) од 60 gr 
кислород дневно;

2. „Праг на достапност" е горната граница изразена во проценти на финансиска 
достапност  на водните услуги пресметана на ниво на Република Македонија во која 
цената на водната услуга не го надминува одредениот процент од просекот на вкупниот 
приход по домаќинство во подрачејто во кое се обезбедува водната услуга;

3. „Помошни услуги" се активности за директна поддршка на основните услуги и 
вклучуваат поврзување со водоснабдителниот или канализационен систем, одржување на 
водомери, празнење септичка јама и слични активности;

4. „Снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението” е 
зафаќање, црпење, каптирање, складирање, заштита на извориштето, третман и 
дистрибуција на површинските или подземните води, со или без преработка и нејзина 
дистрибуција до водоснабдителен систем кој обезбедува водоснабдување на населението; 

5. „Пресметка за капитално одржување" е процентот или дел од процентот на 
амортизација кој е утврден како прифатлив за целите на утврдувањето на тарифата на 
водната услуга за секој посебен давател на водна услуга;

6. „Заедничка потрошувачка" е користење на водни услуги кои се извршуваат во објект 
кој е во заедничка сопственост (станбени, станбено деловни и деловни објекти), при што 
користењето на водната услуга не се смета како користење на водната услуга од 
индивидуално домаќинство;

7. „Амортизација" е редовно годишно намалување на проценетата вредност на 
средството во согласност со стапките и постапките утврдени со закон;

8. „Снабдување со вода за пиење или водоснабдување” е зафаќање, црпење, каптирање, 
складирање, третман и/или дистрибуција на површинските или подземните води и/или 
заштита на извориштето, преработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот 
систем до главниот водомер на корисникот на водната услуга;

9. „Потрошувачка на индивидуално домаќинство” е користење на водни услуги од 
страна на индивидуално домаќинство во кое не е вклучена заедничката потрошувачка на 
домаќинствата во случај кога домаќинството се наоѓа во објект во кој постојат повеќе 
сопственици или е во владение на повеќе лица, како на пример станбена или станбено 
деловна зграда;
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10. „Услуги за поддршка или режиски услуги” се услуги кои не се директно поврзани 
со основните услуги но придонесуваат кон остварувањето на водните услуги 
(сметководствени услуги, административни, односи со корисници, правни услуги, човечки 
ресурси и слично) чии трошоци сразмерно на придонесот во остварувањето на водните 
услуги влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;

11. „Други услуги” се услуги кои се остваруваат од страна на давателот на водните 
услуги, а кои не се поврзани на кој било начин со обезбедување на водните услуги 
(чистење на улици, одржување на паркови и слични други услуги), поради што не 
влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;

12. „Норма на личната потрошувачка на вода" е количината на вода потрошена од едно 
лице пресметана за одреден временски период врз основа на вкупната количина на вода 
потрошена од индивидуалните домаќинства во подрачјето за кое се обезбедува водната 
услуга за истиот временски период поделена со вкупниот број на жители на тоа подрачје;

13. „Цена на водната услуга” е вкупниот надоместок кој се бара од давателот на 
водната услуга за плаќање од страна на крајните корисници на водната услуга и го 
вклучува плаќањето што произлегува од тарифата за водната услуга на давателот на 
водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за 
водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон;

14. „Краен корисник на водна услуга“ е правно или физичко лице кое може да се јави 
како институционален потрошувач, комерцијален и индустриски потрошувач или 
индивидуално домаќинство, како и јавните  комунални  претпријатија  приклучени  на 
регионалните водоснабдителни системи кои се управуваат од вршител на водостопанска 
дејности;

15. „Индивидуално домаќинство” е физичко лице кое користи водна услуга за лични 
или за потреби на своето домаќинството;

16. „Комерцијален и индустриски потрошувач” е секое правно лице кое самостојно 
трајно во вид на занимање врши трговска и друга дејност заради остварување на добивка 
со производство, трговија и давање услуги на пазарот, коешто е регистрирано за вршење 
на трговска и друга дејност, а кое е приклучено на систем за користење на водната услуга;

17. „Институционален потрошувач" е правно лице орган на државната и на локалната 
власт и други државни органи основани согласно со Уставот и/или со закон и  
институциите  кои  вршат  дејности  од  областа  на  образованието,  науката, здравството,  
културата,  трудот,  социјалната  заштита  и  заштитата  на  детето, спортот,  како  и  во  
други  дејности  од  јавен  интерес  утврден  со  закон,  а организирани  како  агенции,  
фондови,  јавни  установи  и  јавни  претпријатија основани од Владата на Република 
Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје 
кое е приклучено за користење  на водната услуга;

18. „Регулаторна тарифа” е тарифа задолжителна за примена за водните услуги 
определна во фиксна вредност согласно со членовите 13 став (23), 15 и 16  од овој закон 
од страна на Регулаторната комисија за енергетика која давателот на водните услуги мора 
да ја применува;

19. „План за прилагодување на тарифите" е план подготвен во согласност со 
Методологијата за утврдување на тарифи за водни услуги кој служи како основа за 
утврдување на тарифите за водните услуги за посебен давател на водна услуга;

20. „Тарифа за водна услуга" е паричната вредност на услугата, која како дел од цената 
за дадените водни услуги, ја бара давателот на водните услуги од крајните корисниците на 
водните услуги, која ги вклучуваат водните услуги и услугите за поддршка, а ги исклучува 
помошните услуги, другите услуги, надоместоците и даноците, а која е формирана 
согласно со Методологијата за определување на цена на водна услуга и одобрена од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика;
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21. „Регулаторната комисија за енергетика" е правно лице основано согласно со 
Законот за енергетика;

22. „Одведување на урбани отпадни води" е собирање на отпадните води од станбените, 
деловните, станбено-деловни и други објекти кои постојат на подрачјето на кое се 
обезбедува водната услуга, од приклучокот на дворната мрежа, одведување во уличен 
примарен и секундарен канализационен систем и/или во пречистителна станица за 
отпадни води и/или испуштање  во реципиентот;

23. „Давател на водна услуга" е правно лице кое е основано или определено од страна 
на орган на државната или локалната власт за да се обезбеди една или повеќе водни 
услуги на подрачјето на една или повеќе општини, општините во градот Скопје или во 
град Скопје;

24. „Водни услуги" или „основни услуги” се услуги кои ги обезбедува Давателот на 
водни услуги како основни услуги за своите крајни корисници и кои опфаќаат снабдување 
со сурова вода и/или вода за пиење и собирање и одведување на урбани отпадни води 
и/или пречистување на отпадни води;

25. „Структура на тарифата за водна услуга” е модел за пресметка кој содржи 
комбинација од еден или повеќе елементи кои се користат за утврдување на начинот и 
висината на пресметување на приходите што се наплаќаат преку тарифата за водна услуга 
од крајниот корисник на водната услуга;

26. „Прочистување на отпадни води" е третман на урбани отпадни води со физички и 
биолошки и/или хемиски процеси со цел значително да се намали загаденоста на 
отпадните води и на тој начин е допуштено испуштање во животната средина и

27. „Подрачејто во кое се обезбедува водната услуга” е подрачјето на една општина, 
нејзин дел или подрачје на две или повеќе општини, односно градот Скопје, на кој 
давателот на водната услугата обезбедува водни услуги до крајниот корисник.

Начела

Член 4
Примената на овој закон се заснова на следниве начела: 
1. начело корисникот плаќа, значи дека корисникот на водните услуги ќе ги 

надоместува трошоците за обезбедената водна услуга и дека цената за добиената водна 
услуга ќе се зголемува со зголемување на количината на искористена вода;

2. начело загадувачот плаќа, значи дека создавачот на отпадни води ќе ги надомести 
трошоците за обезбедените водни услуги за одведување и прочистување на отпадните 
води, како и за загадувањето што го предизвикува со испуштањето на отпадната вода;

3. начело на покривање на трошоците, значи дека цената за водните услуги треба да 
овозможи за давателот на водната услугата, услугата да ја дава на долгорочен и 
финансиски одржлив начин;

4. начело на еднаквост, значи дека цената за водните услуги, постепено, ќе се усогласи 
во поглед на примената на тарифите и квалитетот на водната услуга, без разлика на 
категоријата на крајниот корисникот на водната услуга и

5. начело на ефикасност, значи дека давателот на водните услуги ќе обезбеди водни 
услуги со висок квалитет со најмалку трошоци за крајниот корисник на водната услуга. 

II. ТАРИФИ ЗА ВОДНА УСЛУГА

Методологија за определување на тарифите за водна услуга

Член 5
(1) За вршење на водна услуга, давателот на водната услуга има право на наплата на 

цена за обезбедената водна услуга од крајниот корисник на водната услуга.
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(2) Висината на цената на водната услуга зависи од висината на тарифата на водната 
услуга, висината на надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот 
за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон. 

(3) Висината на тарифата на водната услуга зависи од трошоците што ги има направено 
давателот на водната услуга за да ја обезбеди водната услуга, вклучувајќи ги трошоците за 
услугите за поддршка, а која се пресметува согласно со Методологијата за утврдување на 
тарифа на водна услуга.  

(4) Во пресметувањето на тарифата за водната услуга се вклучуваат трошоците 
направени за водната услуга и на услуги за поддршка кои се засновани пред се на:

- оперативни трошоци и трошоци за одржување,
- трошоци за капитални инвестиции  и
- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон.
(5) Видовите на трошоците кои се вклучуваат во тарифата за водната услуга од ставот 

(4) од овој член се утврдуваат во Планот за прилагодување на тарифи.
(6) Видовите и начин за пресметка на тарифите за водна услуга, структурата на 

тарифите  за секоја водна услуга посебно, видовите на трошоците кои се земаат во 
предвид за пресметка на тарифата за водната услуга и потребните приходи за покривање 
на тие трошоци, како и нивните карактеристики и начинот на нивно прикажување, се 
определуваат со Методологијата за утврдување на тарифите за водната услугата која ја 
донесува  Регулаторната комисија за енергетика (во натамошниот текст: Регулаторна 
комисија). 

(7) Во Методологијата за утврдување на тарифите за водната услуга од ставот (6) од 
овој член (во натамошниот текст: Методологија за тарифи) се утврдува и начинот на 
пресметување и структурата на цената на водните услуги које ќе се наплатува од крајниот 
корисник. 

(8) Во Методолгијата за тарифи се утврдува и содржината, формата и начинот на 
подготовка на Планот за прилагодување на тарифите за водните услуги, како и на 
Регулаторна тарифа за водна услуга и задолжителните податоци и извештаи кои треба да 
бидат доставени од Бизнис планот на давателот на водната услуга.

(9) Во Методологијата за тарифи се утврдува и листата на главни индикатори за 
успешност, листа на цели кои треба да ги исполни давателот на водната услуга во врска со 
обезбедување на водната услуга, листа на одредници во врска со обезбедување на водната 
услуга, како и начинот, постапката, формата и содржината на обрасците на извештаите за 
известување на Регулаторната комисија од давателите на услуги за исполнување на за нив 
поставените цели и одредници во врска со обезбедување на водната услуга. 

(10) Во Методологијата се уредуваат и други прашања кои се од важност за 
постигнување на целите од член 2 на овој закон, а кои се поврзани со спроведувањето на 
тарифите и цените за водни услуги и работењето на давателите на водните услуги.

Наплата на тарифите за давање на водна услуга

Член 6
(1) Давателот на водната услуга (во натамошниот текст: давателот) е должен да наплати 

од крајниот корисник на водната услуга цена за водната услуга според тарифата за 
водната услуга чија висина е пресметана согласно со Методологијата за тарифи и која е 
одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена во решение за утврдување на 
тарифи за водни услуги или решение за регулаторна тарифа. 

(2) Давателот не смее да наплати цена за водна услуга од крајниот корисник во која 
тарифата за водна услуга не е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена 
во решението за утврдување на тарифи за водни услуги, односно решение за регулаторна 
тарифа. 
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(3) Давателот сметката за наплата на цената за водната услуга од крајниот корисник кој 
е правно лице ја доставува само по електронски пат на неговата електронска адреса, а 
само на барање на крајниот корисник кој е физичко лице сметката може да ја доставуви на 
неговата електронска адреса.

 
III. РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Регулаторната комисија за енергетика

Член 7
 Постапката за утврдување на терифи на водни услуи ја врши Регулаторната комисија 

за енергетика на Република Македонија. 

Член 8
 (1) Работата на Регулаторната комисија за утврдување на тарифите за водни услуги ќе 

се финансира од наплата на: 
1. посебен годишен надоместок кој го плаќаат давателите утврден како процент на 

зафаќање од годишниот приход на давателите остварен од давањето на водните услуги и 
2. надоместоци од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги, односно 

регулаторна тарифа за водни услуги.
(2) Процентот на зафаќање од годишниот приход на давателите од ставот (1) точка 1 од 

овој член го утврдува Собранието на Република Македонија со одлука, при што процентот 
неможе да биде повисок од 0,1 %.

(3) Давателот е должен да го уплати надоместокот од ставот (2) на овој член на сметка 
на Регулаторната комисија на два еднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април во 
тековната година врз основа на приходот остварен во последното шестмесечје од 
претходната година, а вториот дел најкасно до 30 септември во тековната година врз 
основа на приходот остварен во првото шестмесечје од тековната година. 

(4)  Надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги се 
определува за секој давател поединечно, врз основа на видот на услугите за кои се бара 
определување на тарифа за водна услуга, односно за кои се определува регулаторна 
тарифа за водна услуга, и кој не може да изнесува помалку од 5.000 денари ниту повеќе од 
50.000 денари, односно помалку од 60.000 денари, а ниту повеќе од 300.000 денари во 
случаите од членот 15 од овој закон кога се определува регулаторна тарифа за водна 
услуга. 

(5) Регулаторната комисија со одлука ја утврдува висината на надоместокот од 
постапката за утврдување на тарифите за водни услуги, односно регулаторната тарифа за 
водна услуга. 

Надлежност на Регулаторната комисија

Член 9
(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;



Службен весник на РМ, бр. 7 од 18.1.2016 година 

7 од 18

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. 

IV. ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ

Рамка за утврдување на тарифите

Член 10
(1) Тарифите за водните услуги се определуваат од страна на Регулаторната комисија за 

секој одделен давател на водна услуга врз основа на доставен План за прилагодување на 
тарифите за водни услуги или со Регулаторна тарифа за водни услуги согласно со 
условите и постапката утврдени со овој закон.

(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги или Регулаторните тарифи за водни 
услуги, Регулаторната комисија ќе го земе предвид прагот на достапност на 
домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.

(3) Регулаторната комисија, најмалку еднаш на секои три години, во период на 
спроведување на интензивни инвестиции во инфраструктура за давање на водна услуга, ќе 
донесе препорака за праг на достапност на ниво на приход по домаќинство во Република 
Македонија, а на секои седум години во период кога постојат помали инвестиции, а 
постојат повеќе оперативни инфраструктурни објекти за давање на водна услуга. 

Утврдување на тарифата на водната услуга

Член 11
(1) Давателот, со цел утврдување на тарифата на водната услуга што ја дава на крајните 

корисници, а заради постигнување на целите од членот 2 од овој закон е должен да 
подготви барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи и истото да 
го достави до Регулаторната комисија.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, давателот доставува и:
-  нацрт-План за прилагодување на тарифите за водни услуги и 
- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите 

за водните услуги. 
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(3) Барањето од ставот (1) на овој член и документацијата од ставот (2) на овој член е 
должен да ги достави до Регулаторната комисија најдоцна во рок од девет месеци пред 
истекот на важноста на решението за утврдување на тарифата за водната услуга, односно 
на решението за утврдување на регулаторна тарифа за водната услуга. 

(4) Подготовката на барањето од ставот (1) на овој член и на нацрт-Планот од ставот (2) 
на овој член, како и доставувањето на податоците од ставот (2) алинеја 2 се врши согласно 
со Методологијата за тарифи. 

(5) Нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за водни услуги од ставот (2) на овој 
член (во натамошниот текст: План за прилагодување) се подготвува за период од три до 
шест години.

(6) Задолжителните податоците и извештаи од Бизнис планот од ставот (2) алинеја 2 на 
овој член треба да се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацрт-Планот за 
прилагодување. 

(7) Доставувањето на Барањето од ставот (1) на овој член заедно со нацрт-Планот за 
прилагодување и другите податоци се врши во писмена и електронска форма.

(8) Заради подготовка на нацрт-Планот за прилагодување, давателот е должен да 
направи реална процена на постојната инфраструктура која ја користи за давање на 
водните услуги и податоците од процената задолжително да ги прикаже како основа за 
пресметување на трошоците за капиталното одржување и за идните инвестиции. 

(9) Давателот е должен, кон нацрт-Планот за прилагодување, да приложи податоци по 
главните индикатори за успешноста со предлог цели/таргети кои планира да ги исполни 
давателот, а во врска со обезбедување на водната услуга со реализацијата на Планот за 
прилагодување и со бизнис планот. 

(10) Давателот е должен, за подготовка на барањето од ставот (1) на овој член и 
поднесоците кон барањето да користи точни и веродостојни податоци кои се во 
согласност со сметководствената и друга документација на давателот.

(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член го утврдува 
Регулаторната комисија со донесувањето на Методологијата за тарифи.

Постапување по барањето

Член 12
(1) Регулаторната комисија донесува правилник за начинот и постапката за утврдување 

на тарифа за водна услуга и на регулаторната тарифа за водна услуга, Планот за 
прилагодување, како и за другите податоци (во натамошниот текст: поднесоци) кои се 
потребни од давателот. 

(2) Регулаторната комисија со актот од ставот (1) на овој член ги утврдува и 
критериумите за процена на барањето и поднесоците за утврдување на тарифите за водна 
услуга, начинот на подготовка на потребните документи за утврдување на регулаторната 
тарифа за водна услуга, земајќи ги предвид капацитетите на давателот, роковите за 
постапување, постапката за преговарање, како и постапката и условите кога Регулаторната 
комисија е должна да донесе Регулаторна тарифа за водна услуга.

(3) Регулаторната комисија е должна да донесе посебно упатство за подготовка на 
Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за 
оцена. 

Постапка за утврдување на тарифите за водни услуги

Член 13
 (1) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за водните услуги за секој давател 

одделно со Решението за утврдување на тарифи на водни услуги кое го донесува на 
седница. 
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(2) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за водни услуги врз основа на оцена 
на:

1. трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка;
2. висината на предложената тарифа за водна услуга и цената на водната услуга што ќе 

се постигне со предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за домаќинствата 
од подрачјето на кое се дава водната услуга и процентот на домаќинства за кои ќе биде 
надминат прагот на финансиска достапност;

3. планирани капитални инвестиции за подобрување и проширување на водните услуги;
4. ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност и
5. постигнувањето на вредностите на целите за клучните индикатори за следење на 

успешноста.
(3) На седницата на која се донесува решението за утврдување на тарифите за водните 

услуги, Регулаторната комисија е должна да ги разгледа и забелешките кои се 
пристигнати од страна на давателот, односно основачот на давателот на водната услуга.  

(4) Доколку оцени дека доставените забелешки се од таков карактер што можат да 
влијаат значително на утврдување на висината на тарифите за водни услуги, 
Регулаторната комисија може да започне постапка за преговори со цел усогласување на 
висината на тарифите за водни услуги во рок од 15 дена од денот на прием на 
забелешките. 

(5) Постапката за преговори од ставот (4) на овој член треба да заврши во рок од 30 
дена од денот на нивното отпочнување. 

(6) Во случај доколку преговорите немаат успех, Регулаторната комисија ќе донесе 
решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа за водни 
услуги согласно со членот 16 од овој закон.  

(7) Решението за утврдување на тарифи за водни услуги особено содржи: 
- висина на тарифата за секоја водна услуга што ја обезбедува давателот;
- минимум и максимум опсег изразен во проценти на утврдена вредност во рамките на 

кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на тарифата на 
водната услуга;

- услови што треба да ги исполни давателот со повикување на прифатен План за 
прилагодување на тарифите за водни услуги и 

- рок на важење на тарифите за водните услуги.  
(8) Во случај кога не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за 

водната услуга, Регулаторната комисија на седница донесува Решение за отфрлање на 
барањето за утврдување на тарифи за водна услуга кое особено содржи: 

- основите за отфрлање на барањето;
- промените кои се потребни да ги направи давателот за повторно поднесување на 

барањето и  
- индикативна процена за тарифите кои Регулаторната комисија ги смета за соодветни. 
(9) Регулаторната комисија е должна решенијата од ставовите (7) и (8) од овој член да 

ги објави во „Службен весник на Република Македонија” и на својата веб страница и 
истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот на водната услуга, без 
одлагање. 

(10) Давателот е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување 
на решението од ставот (7) на овој член, да го достави до органот на управување на 
давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифи за води. 

(11) Органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката од ставот (10) 
на овој член во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до 
градоначалникот на општината или на градот Скопје која е основач на давателот, заради 
давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување. 
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 (12) Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или градоначалникот 
на град Скопје е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање 
согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги. 

(13) Во случаите од ставот (10) на овој член, кога решението се однесува на водна 
услуга за обезбедување на сурова вода наменета за водоснабдување на насeлението преку 
јавен водоснабдителен систем за давател на услуга кој е подружница на правно лице 
основано согласно со Законот за водостопанства, органот на управување е должен во рок 
не подолг од 60 дена да донесе одлука за утврдување на тарифата за водната услуга. 

(14)  Доколку не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа за водна 
услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утвдрување на тарифата 
за водна услуга во „Службен Весник на Република Македонија”, Регулаторнта комисија ќе 
донесе решение за започнување на постапка за донесување на Регулаторна тарифа за 
водна услуга. 

 (15)  Решенијата од ставовите (7), (8) и (14) на овој член се конечни и против нив не е 
дозволена жалба. Против решението од ставовите (7), (8) и (14) на овој член давателот и 
градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот 
Скопје, односно органот на управување на правното лице основано согласно со Законот за 
водостопанства, има право да заведе управен спор пред надлежниот суд. 

 
Примена на тарифата за водна услуга

Член 14
(1) Органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од 45 дена од денот 

на донесувањето на согласноста од членот 13 став (12) и одлуката од ставот (13) од овој 
закон, да започне да ја применува одобрената тарифа за водни услуги од Советот на 
општината, односно на градот Скопје, односно од органот на управување на правното 
лице основано согласно со Законот за водостопанства.  

(2) Во случаите кога Советот на општината, односно на градот Скопје, како и  органот 
на управување на правното лице основано согласно со Законот за водостопанства не 
донесат согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги, органот на 
управување на давателот е должен да започне да го применува решението за утврдување 
на висината на Регулаторната тарифа за водна услуга од членот 13 став (14) од овој закон 
во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето на истото.  

(3) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки со 
решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија кои се релевантни за 
спроведување на утврдената тарифа за водна услуга. 

(4) Давателот е должен да ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни 
услуги, како и да ги исполнува целите поврзани со клучните индикатори за успешност во 
врска со обезбедувањето на водната услуга.

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога нема податоци

Член 15
(1) Во случаите кога давателот не достави барање за утврдување на тарифи за водни 

услуги, како и во случаите кога не постапи по барањата на Регулаторната комисија за 
доставување на дополнителни податоци по барањето, Регулаторната комисија е должна во 
рок не подолг од 180 дена од денот на донесување на решението за започнување на 
постапка за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги, односно во рок не подолг 
од 180 дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето, да подготви 
Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги за давателот на водната 
услугата врз основа на кој ќе може да донесе решение за утврдување на регулаторна 
тарифа за водна услуга.
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(2) Планот од ставот (1) на овој член Регулаторната комисија го подготвува самостојно 
или со ангажирање на овластена ревизорска куќа од областа на економијата.  

(3) Давателот на водната услуга е должен, на Регулаторната комисија или на 
ревизорската куќа од ставот (2) на овој член да ги стави на располагање сите податоци и 
информации кои се потребни за подготовка на планот од ставот (1) на овој член. 

(4) Регулаторната комисија може во постапката за подготовка на планот од ставот (1) 
на овој член, да побара извршување на надзорна ревизија или да побара вештачење за 
утврдување на трошоците за водните услуги за давателот. 

(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот. 
(6) Регулаторна комисија, во рок не подолг од 90 дена од денот на изготвувањето на 

планот од ставот (1) на овој член, донесува решение за утврдување на Регулаторна тарифа 
за водна услуга за давателот врз основа на оцената на податоците собрани во согласност 
со ставовите (2) и (3) на овој член на која соодветно се применуваат одредбите од членот 
13 став (2) од овој закон.

(7) Заради донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна 
услуга (во натамошниот текст: Регулаторна тарифа), Регулаторната комисија може да 
започне постапка за преговори со давателот.

(8) Решението за регулаторна тарифа од ставот (6) на овој член особено содржи: 
- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ, 
- условите што треба да ги исполни давателот и  
- рок на важење на тарифите.  
(9) Регулаторната комисија е должна решението од ставот (6) на овој член да го објави 

во „Службен весник на Република Македонија” и на својата веб страница и истите да ги 
достави до давателот и до основачот на давателот, без одлагање. 

(10) Органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од 45 дена од денот 
на донесувањето решението од ставот (6) на овој член, да започне да ја применува 
регулаторната тарифа за водни услуга. 

(11) Решението од ставот (6) на овој член е конечно и против истото не е дозволена 
жалба. Против решението давателот и градоначалникот на општината, општините во 
градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на 
правно лице основано согласно со Законот за водостопанства, има право да заведе управен 
спор пред надлежниот суд. 

(12) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки кои се 
релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга, со решението од 
ставот (6) на овој член. 

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога има податоци

Член 16
(1) Во случаите од членот 13 ставови (8) и (14) од овој закон, Регулаторната комисија е 

должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесување на решение за започнување 
на постапка за утврдување на регулаторна тарифа, да донесе решение за утврдување на 
регулаторна тарифа. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија го донесува врз 
основа на податоците со кои располага како и други податоци кои дополнително се 
доставени или добиени од давателот и соодветна примена на одредбите од членот 13 став 
(2) од овој закон.

(3) Решението од ставот (1) на овој член особено содржи: 
- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ, 
- услови што треба да ги примени давателот и
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- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување согласно 
со членот 11 од овој закон и рок за негово доставување. 

(4) До донесување на решение за утврдување на тарифи по основ на доставен План за  
прилагодување од ставот (3) алинеја 3 на овој член, давателот на услугата е должен да го 
применува решението од ставот (1) на овој член. 

Измена на План за прилагодување по исклучок

Член 17
(1) Решението за утврдување на тарифа за водни услуги е задолжително и обврзувачко 

за давателот за периодот на кој се однесува. 
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а во случаите од ставот (3) на овој член, 

давателот, со барање, може да покрене постапка за измена на решението за утврдување на 
тарифите за водна услуга пред истекот на периодот на кој се однесува решението за 
утврдување на тарифи за вода.  

(3) Постапка за измена на тарифите за водна услуга може да се покрене доколку: 
- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на 

решението за утврдување на тарифите за водни услуга, а која доведува до потребата за 
прилагодување на тарифите, 

- повисок јавен интерес и итни случаи и/или
- настанала битна промена во критериумите за оценка од членот 13 став (2) од овој 

закон. 
(4) Барањето од ставот (2) на овој член се доставува до Регулаторната комисија во 

писмена и електронска форма која го утврдува Регулаторната комисија. 
(5) Регулаторната комисија по барањето од ставот (2) на овој член одлучува со 

решение.
(6) За донесување на решението од ставот (5) на овој член соодветно се применува 

постапка за утврдување на тарифите за водни услуги од членот 13 од овој закон. 

V. НАДЗОР

Надлежност за вршење надзор над спроведувањето на законот

Член 18
(1) Надзор над спроведувањето на овој закон врши органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на управување со води (во натамошниот текст: 
Министерството).

(2) Надзор над спроведувањето на прописите донесени од страна на Регулаторната 
комисија врши Регулаторната комисија. 

Надлежност на Регулаторната комисија за следење на спроведувањето на плановите 
и тарифите на водните услуги

Член 19
(1) Регулаторната комисија е надлежена за следење на спроведувањето на решението за 

утврдување на тарифите за водните услуги, регулаторните тарифи и примена на членовите 
2 и 5 од овој закон. 

(2) При спроведување на надзорот од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија 
може од давателот за потребите на надзорот, да побара податоци и информации за 
спроведувањето на Планот за прилагодување и на бизнис планот со цел да ја утврди 
усогласеноста меѓу решението за утврдување на тарифите, односно  регулаторната тарифа 
и Планот за прилагодување и бизнис планот. 
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(3) Давателот е должен еднаш годишно до Регулаторната комисија, да достави извештај 
за спроведување на утврдените тарифи за водни услуга и реализацијата на Планот за 
прилагодување и бизнис планот за секоја календарска година. 

(4) Извештајот од ставот (3) се доставува најдоцна во рок од еден месец по истекот на 
календарската година на која се однесува извештајот. 

(5) Формата и содржината на годишните извештаи за спроведување ги утврдува 
Регулаторната комисија.

(6) Регулаторната комисија е должна да го разгледа извештајот од ставот (3) на овој 
член. 

(7) Врз основа на извештаите од ставот (3) на овој член, Регулаторната комисија 
подготвува извештај за својата работа во однос на утврдувањето на тарифите за водни 
услуги којшто го вклучува во Годишниот извештај за својата работа кој го доставува до 
Собранието на Република Македонија согласно со Законот за енергетика. 

(8) Во случај кога давателот не достави извештај од ставот (3) на овој член и покрај 
предупредувањето, Регулаторната комисија е должна во рок од 60 дена од истекот на рок 
за доставување на извештајот, да донесе решение за започнување на постапка за 
регулаторна тарифа согласно со членот 15, односно членот 16 од овој закон, во зависност 
од тоа дали располага или не располага со податоци за донесување на решение за 
утврдување на регулаторна тарифа.

Член 20
(1) Во случај кога при разгледување на извештајот од членот 19 став (3) од овој закон 

утврди дека истиот има недостатоци или не се спроведува во целост решението за 
утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа или не се 
спроведува во целост Планот за прилагодување и бизнис планот врз основа на кој е 
утврдена тарифата, Регулаторната комисија ќе донесе задолжително упатство за 
постапување до давателот во кое ќе утврди корективни мерки, како и рок за нивно 
спроведување.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со упатството од ставот (1) на овој 
член и со тоа врши битна и континуирана повреда на решението за утврдување на тарифи 
за водни услуги или решението за утврдување на регулаторна тарифа, Регулаторната 
комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на последниот рок за примена на 
корективни мерки од упатството од ставот (1) на овој член, да донесе решение за 
започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно со членот 15, односно членот 16 
од овој закон, во зависност од тоа дали или не располага со податоци за донесување на 
решение за утврдување на регулаторна тарифа. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно се применуваат членот 15, односно 
членот 16 од овој закон. 

Член 21
(1) Во случај кога врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот не доставил 

барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно со членот 12 став (1) од овој 
закон, Регулаторната комисија е должна не подолго од 15 дена од денот на сознавањето, 
да му укаже на давателот за обврската и задолжтелноста и за правните последици од 
непримената и да го задолжи во рокот 60 дена да го достави барањето и поднесоците. 

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој 
член, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на рокот од ставот (1) 
на овој член, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа 
согласно со членот 15 од овој закон, за донесување на решение за утврдување на 
регулаторна тарифа. 
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(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно се применува членот 15 од овој 
закон.

Член 22
(1) Во случај кога Регулаторната комисија врз основа на сопствени сознанија увиди 

дека давателот на водната услуга не го прменува решението за утврдување на тарифи за 
водни услуги или решението за регулаторна тарифа за водни услуги е должна, веднаш 
односно не подолго од 15 дена од денот на сознавањето, да му укаже на давателот за 
обврската и задолжителноста и за правните последици од непримената. 

(2) Во случај кога давателот на водната услуга не постапи согласно со укажувањето од 
ставот (1) на овој член, односно не ги применува решенијата од ставот (1) на овој член 
повеќе од три месеци од денот на доставувањето на  укажувањето од ставот (1) на овој 
член, Регулаторната Комисија е должна до Министерството да достави предлог за 
постапка за привремена принудна управа, согласно со Законот за водите. 

(3) Во случај кога давателот на водната услугата ги применува решенијата за 
утврдување на тарифа за води, односно решение за регулаторна тарифа, но притоа врши 
битна повреда на условите врз основа на кои е направена оценката за утврдување на 
тарифите за водни услуги и со тоа врши битна и континуирана повреда на условите 
утврдени во решенијата, Регулаторната Комисија е должна до Министерството да достави 
предлог за постапка за привремена принудна управа согласно со Законот за водите.

(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) Министерството е должно, во рок од 30 дена од 
денот на доставениот предлог за принудна управа од Регулаторната комисија,  да започне 
постапка за воспоставување на принудна управа.

Член 23
(1) Во случај кога давателот на водни услуги не го уплаќа надоместокот согласно со 

членот 8 став (2) од овој закон, Регулаторната комисија има право да му укаже на 
давателот за обврската и за правните последици и да го задолжи во определен рок, кој не 
може да биде подолг од 90 дена да го изврши плаќањето. 

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој 
член, Регулаторната комисија е должна да покрене постапка за присилна наплата на 
надоместокот од членот 8 став (2) од овој закон, согласно со прописите за извршување.  

Право на Регулаторната комисија да врши увид

Член 24
(1) Регулаторната комисија има право во секое време, со најава или без најава, да врши 

увид кај давателот на водната услуга со цел да утврди дали: 
- давателот има поднесено барање за утврдување на тарифа за водна услуга (член 11),
- податоците на давателот во Планот за прилагодување и податоците и извештаите од 

бизнис планот се точни и веродостојни и согласни со сметководствена и друга 
документација на давателот на водната услуга, (член 11 став (10)),

- давателот применува цена за водна услуга во која е вклучена одобрената тарифа за 
водна услуга (член 6),

- одлуката на давателот од членот 13 став (13) од овој закон е донесена во рок 15 дена 
од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги и дали одлуката 
е доставена до градоначалникот на општината, општината во град Скопје, односно на 
градот Скопје заради давање согласност на одлуката,

- давателот ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водна услуга (член 14 
став (4)),
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- давателот ги исполнува целите поврзани со клучните индикатори за успешност во 
врска со обезбедувањето на водната услуга (член 14 став (4)),

- давателот ги ставил на располагање сите податоци и информации кои се потребни за 
подготовка на План за прилагодување (член 15 став (3)),

- давателот ги усогласил своите одлуки со одлуките донесени од страна на 
Регулаторната комисија (член 15 став (12)),

- давателот ја започнал примената на одобрената тарифа за водна услуга (член 14),
- одлуката на давателот од членот 13 став (11) и согласноста од членот 13 став (12) од 

овој закон е во согласност решението за утврдување на тарифи за водна услуга донесени 
од страна на Регулаторната комисија и

- градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје ја 
доставил одлуката од членот 13 став (12) од овој закон до Советот на општината за 
добивање согласност. 

(2) При вршење на увидот, давателот е должен на Регулаторната комисија да  и 
обезбеди пристап во сопствените просториии, да им ја достави на увид целокупната 
документација потребна за вршење на увидот од ставот (1) на овој член. 

(3) За извршениот увид, Регулаторната комисија составува записник кој го доставува до 
Државниот инспекторат за животна средина, како и до давателот. 

(4) Врз основа на записникот од ставот (3) на овој член, Регулаторната комисија има 
право да покрене барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежен суд. 

Надлежност за вршење инспекциски надзор

Член 25
Инспекциски надзор над давателите на водни услуги во примената на овој закон врши 

Државниот инспекторат за животна средина преку водостопанските инспектори.

Делокруг на водостопанскиот инспектор

Член 26
(1) Во вршењето инспекциски надзор од својот делокруг, водостопанскиот инспектор 

има право:
- да изврши контрола и утврди дали давателот на водната услуга наплаќа од корисникот 

на водната услуга тарифа за водна услуга и дали висина на тарифата е пресметана 
согласно со решението за утврдување на тарифата за водна услуга, односно решение за 
регулаторна тарифа (член 6) и

- да изврши контрола и утврди дали давателот на водни услуги  подготвил и доставил 
барање и поднесоци за утврдување на тарифа за водна услуга (член 13).

(2) При вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор со решение: 
1) ќе нареди отстранување на недостатоците што ќе ги утврди при вршењето на 

надзорот и ќе определи рок за нивно отстранување кој не може да биде пократок од 30 
ниту подолг од 90 дена;

2) да ги запре привремено или трајно сите дејства спротивни на одредбите од овој закон 
или на прописите донесени врз основа на овој закон, како и да нареди враќање во 
поранешната состојба; 

3) да ги известува министерството и Регулаторната комисија за утврдените 
неправилности и да бара нивна интервенција; 

4) ќе забрани продолжување на активностите и дејностите спротивни на одредбите од 
овој закон и каде што е потребно отстранување на истите и
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5) ќе нареди преземање на мерки и активности со цел за отстранување на 
констатираните недостатоци.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член, незадоволната страна има право да 
поднесе жалба до Државна комисијата за одлучување во втор степен од областа на 
инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага извршувањето на решението. 
(5) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор 

водостопанскиот инспектор, соодветно ги применува одредбите од Законот за животната 
средина, Законот за водите и Законот за инспекцискиот надзор.

(6) Државниот водостопански инспектор има право да поднесе барање за покренување 
на прекршочна постапка до надлежниот суд.  

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 27
Прекршочни санкции за правнте лица даватели на водни услуги

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен 
прекршок на давател на водната услуга, ако:

- нема доставено барање за утврдување на тарифи за водни услуги до Регулаторната 
комисија согласно со членот 11 од овој закон,

- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е донесена во рок 15 дена од денот на 
прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги,

- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е доставена во рок од осум дена од 
денот на донесувањето до градоначалникот на општината, општината во град Скопје, 
односно на градот Скопје заради давање согласност на одлуката,

- не е донесена одлука за утврдување на тарифата за водна услуга (член 13 став (13), 
- примената на регулаторната тарифа за водни услуги не започнала да се применува во 

рок од 45 дена (член 14 став (2), член 15 став (10)) од овој закон,
- не ги усогласил одлуките со решенијата донесени од страна на Регулаторната 

комисија  (член 14 став (3)) и
- не ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за 

подготовка на План за прилагодување (член 15 став (3)). 
(2) Глоба во износ од 15.000 ера во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен 

прекршок на давател на водната услуга, ако:
- податоците во Планот за прилагодување и податоците и извешаите од бизнис планот 

не се точни и веродостојни и не се во согласност со сметководствената и другата 
документација на давателот на водната услуга (член 11 став 10), 

- не ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги, (член 14 став 
(4)) и

- не и обезбедил пристап во сопствените простории за вршење на увид на 
Регулаторната комисија и не ја достави на увид целокупната документација потребна за 
вршење на увидот (член 24 став (2)). 

 (3) Глоба во износ од 25.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен 
прекршок на давател на водната услуга, ако:

- наплаќа цена за водна услуга во која тарифата за водна услуга не одобрена од страна 
на Регулаторната комисија (член 6 став 2) и

- не започнал со примена на одобрената тарифа за водна услуга во период подолг од 
шест месеци од денот кога требал да започне со примена на одобрената тарифа за водна 
услуга (член 14 став (2), член 15 став (10)).
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(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за давателот на водната услуга ќе му се 
изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот (1), (2) и (3) на овој 
член.

(5) Прекршочна постапка води и прекршочна сакнција за прекршоците од ставовите (1) 
до (4) на овој член изрекува надлежниот суд. 

Постапка за спогодување

Член 28
(1) За прекршоците утврдени во членот 27 од овој закон, надлежниот  инспектор  може 

на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за спогодување пред да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Во случаите кога е постигната согласност за спогодувањето, глобата на сторителот 
може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за 
прекршокот, а во исклучително олеснителни околности глобата може да биде изречена во 
висина од една третина од пропишаната глоба.

(3) Постапките за порамнување и спогодување се водат согласно со одредбите од 
Законот за животната средина. 

(4) Надлежниот инспектор е долежн да води евиденција за издадените   прекршочни 
платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5)  Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесување во евиденцијата.

Член 29
Одмерувањето на висината на глобата за давателот на водна услуга  се врши согласно 

со Законот за прекршоци.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Прописи за извршување на овој закон

Член 30
 (1) Методологија за утврдување на тарифите за водната услуга од членот 5 став 6 од 

овој закон ќе се донесе најдоцна до 30 септември 2016 година. 
(2) Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифи за водна услуга, 

поднесоците и на критериумите за оцена од членот 12 став (3) од овој закон, ќе се донесе 
најдоцна до 30 октомври 2016 година. 

(3) Другите поблиски прописи за извршување од овој закон ќе се донесат најдоцна до 
30 октомври 2016 година. 

(4) До денот на започувањето на примена на прописот од ставот (1) на овој член ќе се 
применува постојната Методологија.

Постапката за утврдување на тарифи и Тарифните планови

Член 31
(1) Постапката за утврдување на тарифи за водна услуга согласно со членот 13 од овој 

закон ќе започне да се применува од 1 ноември 2016 година.
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(2) Регулаторната комисија најдоцна до 30 септември 2016 година ќе утврди временска 
рамка за поднесување на барања за утврдување на тарифа за водна услуга од членот 13 од 
овој закон согласно со големината на давателот на водните услуги. 

(3) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми 
од 10.000 еквивалент жители, како и кои обезбедуваат сурова вода за водоснабдителни 
системи се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со овој 
закон најдоцна до 1 јануари 2018 година.

(4) Со исклчок на давателите од ставот (3) на овој член, сите останати даватели на 
водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со 
овој закон најдоцна до 1 јануари 2019 година.

Престанок на други прописи

Член 32
Со денот на започнувањето на примената на Методологија за определување на 

тарифите за давање на водна услуга од членот 5 став (6) од овој закон овој закон 
престанува да важи членот 6 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на 
урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија” број 68/2004, 28/2006, 
103/2008, 17/11, 54/11, 163/13 и 10/15). 

Влегување во сила и примена

Член 33
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе се применува од 1 септември 2016 година.


