










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 успуги („Сп.весник на Р.М„ бр. 63/2017 
собирање и одведување на урбани отпадни вод 
период 2018-2020 година под бр. УП1.бр. 08-12 
комисија за енергетика на РМ и член 23 од Ста 
Одбор на ЈКП Водовод н.Илинден на одржанат^ 
следната 

О Д Л У 
за утврдување на тарифа за собирање и одве 

Водовод н.Илинден за регулиран 

Член 1 
Се усвбјува предлог одлуката за утврдување 

урбани огпадни води на ЈКП Водовод н.Илинде 
донесена врз основа на Решение за утврдување 
урбани огпадни води на ЈКП Водовод н.Илинде 
под бр. ^ГИ.бр. 08-120/17 од 24.11.2017 година 

Физички чица 
Правни лчца 

определу 
Законот 
водни ус 
собирањ^? 
период 2 
одлучи кг 

Со дон 
Водовод 
година и 
донесена 

Оваа с 
Општина 

член 11 и член 14 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 
и на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран 
3/17 од 24.11.2017 година на Регулаторна 

от на ЈКП Водовод н.Илинден, Управниот 
седница на 07.12.2017 година ја донесе 

јно комунално претприЈатии 
водовод 

м Т е 

тут! 

К А . 12- 20/ .̂год. 
дување на урбани отпа~НП№ДОДи№ИЈ1ОТн 

период 2018-2020 година. 

2018 година 
7,86 

16,08 

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

ж 

Сл. 

О б р а з л о 
Врз основа на одредбите од член 1, член2 

вање на тарифите за водни услуги („ 
а јавни претпријатие, член 11 и член 
пуги („Сл.весник на Р.М„ бр. 63/2017 

и одведување на урбани отпадни вод 
018-2020 година под бр. УП1.бр. 08 120, 
ко во диспозитивот на Одлуката. 

Член 2 
есувањето на оваа Одлука се укинуп 
н.Илинден под бр.02-42/3 донесена 

Одлуката на Управниот Одбор на 
на одржаната седница на ден 28.07.20] 

Член 3 
длука ќе влезе во сила по добивањетч 
Илинден. 

на тарифа за собирање и одведување на 
н за регулиран период 2018-2020 година 
на тарифа за собирање и одведување на 

н за регулиран период 2018-2020 година 
тоа: 

Тарифи 
2019 година 

9,70 
19,32 

2020 година 
10,02 
19,40 

е н и е 
, член 11 и член 14 од Методологијата за 
весник на Р.М бр. 63/2017,,), член 19 од 

13 од Законот за утврдување на цени на 
Решение за утврдување на тарифа за 

и на ЈКП Водовод н.Илинден за регулиран 
'17 од 24.11.2017 година Управниот Одбор 

а Одлуката на Управниот Одбор на ЈКП 
одржаната седница на ден 26.01.2015 

Водовод н.Илинден под бр.02-227/5 
5 година. 

на 
ЈКП 

о на согласност од страна на Советот на 

Управен Одбор 
на ЈКП Водовод н.Илинден 




