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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 10 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 РМ“ бр.63/17), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го објавува следното: 

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

 Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија – 

Општина Демир Капија, на ден 25.11.2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија поднесе Барање за измена на план за прилагодување по исклучок, согласно 
член 17 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) 
за водната услуга  снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2022, 2023 и 2024 година од 
регулираниот период 2022-2024 година заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија под број УП1 бр. 08-501/22 од 25.11.2022 година и Барање за измена 
на план за прилагодување по исклучок, согласно член 17 од Законот за утврдување на цени на водни услуги за 
водната услуга одведување на урбани отпадни води за 2022, 2023 и 2024 година  од регулираниот период 2022-
2024 година заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под број УП1 бр. 
08-502/22 од 25.11.2022 година.  

Со поднесеното Барање, ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија бара регулираниот максимален приход за 
секоја година од регулираниот период и соодветните тарифи за водната услуга да изнесуваат: 

 
1.) За снабдување со вода за пиење или водоснабдување  

 Ед.Мерка 2022 2023 2024 

Регулиран максимален приход денари 9.584.902 12.513.820 12.748.660 

Количина на испорачана вода m³ 278.668 282.408 281.160 

Просечна тарифа ден/m³ 33,32 43,20 44,22 

Минимална просечна тарифа ден/m³ 32,24 42,09 43,10 

Максимална просечна тарифа ден/m³ 34,40 44,31 45,34 

 
2.) За одведување на урбани отпадни води 

 Ед.Мерка 2022 2023 2024 

Регулиран максимален приход денари 2.905.307 3.004.401 3.085.706 

Количина на испорачана вода m³ 264.138 267.953 266.852 

Просечна тарифа ден/m³ 10,63 10,83 11,16 

Минимална просечна тарифа ден/m³ 10,26 10,44 10,75 

Максимална просечна тарифа ден/m³ 11,00 11,21 11,56 

 
 

 Заинтересираните правни и физички лица, мислењата и предлозите во врска со објавеното Барање 
може да ги достават најдоцна до 5 декември 2022 година, до 16.00 часот во Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија преку: 

- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 
- Адреса: Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат, 1000 Скопје 

 
Скопје, 30.11.2022 година        
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