










Врз основа на одредбите од член 1, член2 
определување на тарифите за водни услуги („Сл 
од Законот за јавни претпријатија, член 11 и чле 
водни услуги („Сл.весник на Р.М„ бр. 63/2017) 
прочистување на отпадни води на ЈКП Водовод I 
година под бр. УП1.бр. 08-121/17 од 24.11.2 
енергетика на РМ и член 23 од Статутот на ЈКП 
ЈКП Водород н.Илинден на одржаната седница на 

О Д Л У 
за утврдување на тарифа за прочистување на от 

регулиран период 20 

Се усвф 
наЈКП Вс 
Решение 
н.Илинде 
година и 

Член 
|Јува предлог одлуката за утврдување н 
довод н.Илинден за регулиран период 
за утврдување на тарифа за прочис 

н за регулиран период 2018-2020 годик 
[гоа: 

Физички чица 
Правни л чца 

На овие ' арифи ќе се пресметува + 5% ДДВ и +1% Фонд за води. 

определу 
Законот 
водни ус 
прочисту 
година п 
диспозит 

на Општи 

член 11 и член 15 од Методологијата за 
.весник на Р.М бр. 63/2017,,), член 11 и 19 
н 13 од Законот за утврдување на цени на 

Решение за утврдување на тарифа за 
Илинден за регулиран период 2018-2020 

317 година на Регулаторна комисија за 
Водовод н.Илинден, Управниот Одбор на 
07.12.2017 година ја донесе следната : 

К А 
падни води на ЈКП Во, 
18-2020 година. 

а тарифа за прочистување на отпадни води 
2018-2020 година донесена врз основа на 
вање на отпадни води на ЈКП Водовод 

а под бр. УП1.бр. 08-121/17 од 24.11.2017 
ту 

2018 година 
6,79 

13,89 

ж 

за 

О б р а з л о 
Врјз основа на одредбите од член 1, член 

вање на тарифите за водни услуги („С. 
јавни претпријатие, член 11 и член 

луги („Сл.весник на Р.М„ бр. 63/201/ 
вање на отпадни води на ЈКП Водовод 
од бр. УП1.бр. 08-121/17 од 24.11.2017 
/1вот на Одлуката. 

1муна)1н0 претгфЧ1* 
за 

Тарифи 
2019 година 

7,38 
14,69 

2020 година 
7,80 

15,11 

е н и е 
2, член 11 и член 15 од Методологијата за 
п.весник на Р.М бр. 63/2017,,), член 19 од 
13 од Законот за утврдување на цени на 
), Решение за утврдување на тарифа за 

н.Илинден за регулиран период 2018-2020 
година Управниот Одбор одлучи како во 

Член 2 
Оваа одлука ќе влезе во сила по добивањето на согласност од страна на Советот 
на Илинден. 

Управен Одбор 
на ЈКП Водовод н.Илинден 

Претседател 




