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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ТАРИФА ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 

 

1. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ Општина Јегуновце 

 

2. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЈKП БОШАВА Демир Капија 

 

3. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЈП "Еремја" Вевчани 

 

4. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП Камена река 
Македонска Каменица 

 

5. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување, за собирање и одведување на урбани отпадни води и за прочистување 
на отпадни води на ЈП ПЛАЧКОВИЦА-Карбинци 

 

6. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД 
Брегалница Делчево 

 

7. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Дебрца“ 
општина Дебрца 

 

8. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЈПКД Маврово Маврови Анови 

 

9. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување и за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД 
ОБЛЕШЕВО Чешиново Облешево 

 

10. Известување за поднесено Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење 
или водоснабдување на ЈПКД Хиѓиена Теарце 

 
01.10.2018 година,                                   Регулаторна комисија за енергетика         
Скопје                                                                 на Република Македонија 
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