
Врз основа на член 6, став 9 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/04), министерот за транспорт и врски донесе 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ И 
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 

Со оваа методологија се пропишуваат критериумите за утврдување на цената на водата за пиење и за 
одведување на урбани отпадни води. 

Член 2 

Цената на водата за пиење и одведувањето на урбаните отпадни води се утврдува врз основа на следните 
критериуми:  
1) потрошената количина на вода за пиење од страна на корисниците на услугата, како просечна и прекумерна 
потрошувачка која се изразува во м3 и  
2) категории на корисници на услугата.  

Член 3 

Цената на потрошената количина на вода за пиење се утврдува врз основа на:  
- фиксни трошоци;  
- варијабилни трошоци и  
- трошоци за плати и надоместоци.  

Висината на фиксните трошоци не зависи од обемот на дејноста и е непроменлива (основна цена), а висината на 
варијабилните трошоци е променлива и се утврдува во зависност од обемот на извршените активности во 
водоснабдувањето со вода за пиење од страна на претпријатието (цена по испорачана количина на вода по м3). 

Член 4 

Под фиксни трошоци се подразбираат;  
1) трошоци за одржување и  
2) трошоци за развој.  

Член 5 

Трошоците за одржување ги опфаќаат трошоците за:  
1) амортизација - опфаќа редовно годишно депрецирање (амортизирање) на опремата по годишни стапки 
пропишани со закон;  
2) вредносно усогласување - опфаќа редовно годишно усогласување на вредноста на опремата која е предмет 
на депрецијација врз основа на пазарните показатели за истата;  
3) тековно одржување - услуги - опфаќа сите користени услуги од страна на правни и физички лица за редовно 
одржување на опремата со која претпријатието управува (сопствена или дадена на користење од страна на 
општината односно на Република Македонија);  
4) инвестиционо одржување - опфаќа сите издатоци за поправка на опремата по основ на одржување на истата 
која е надвор од редовното одржување (поправка или замена на резервен дел кој е од поголема вредност и е од 
витално значење за опремата) и ако со таквата поправка не се модернизира опремата туку се задржува истото 
ниво на користење;  
5) хигиенско техничка опрема - опфаќа издатоци за набавување на средства за хигиенско – техничка опрема;  
6) осигурување на опрема - опфаќа сите трошоци по основ на премии на осигурување на опремата и на целото 
претпријатие на годишно ниво;  
7) надоместок за користење на вода за пиење - опфаќа надоместок за користење на вода чија висина е 
утврдена со Законот за води;  
8) надоместок за користење на технолошка вода - опфаќа надоместок за користење на технолошка вода чија 
висина е утврдена со Законот за води;  
9) надоместок за лабораториски прегледи за извршени анализи на водата од страна на овластени здравствени 
установи;  
10) надоместок за користење на канализациони системи со пречистителни станици - колекторски системи на 
отпадните води во општините каде постојат, чија висина ја утврдуваат основачите односно општините; и  
11) трошоци за заштита на животната средина околу извориштето и на самото извориште - опфаќа трошоците за 
одржување, зачувување и унапредување на животната средина околу или на самото извориште.  

Член 6 



Трошоците за развој ги опфаќаат трошоците за:  
- модернизација на постојната или изградба на нова опрема и  
- обука и осовременување на постојните и нови кадри.  

Член 7 

Висината на трошоците за развој ги определува основачот, на предлог на давателот на услугата врз основа на 
изготвен долгорочен план за капитално инвестирање. 

Член 8 

Варијабилните трошоци ги опфаќаат:  
1) трошоци за материјали и  
2) трошоци за услуги.  

Трошоци за материјали се:  
- материјални трошоци;  
- трошоци за енергија;  
- транспортни трошоци;  
- трошоци за резервни делови;  
- трошоци за ХТП опрема;  
- трошоци за ситен инвентар и  
- трошоци за рекламирање и репрезентација.  

Трошоци за услуги :  
- услуги од други правни или физички лица;  
- банкарски услуги и  
- камати.  

Член 9 

Материјални трошоци се трошоци за:  
-основни материјали;  
- помошни материјали (ситни издатоци по основ на материјали за спроведување на редовното работење);  
- канцелариски материјали; и  
- материјали за чистење на водоводната мрежа, деловните простории и возилата.  

Под трошоци за основни материјали може да се опфатат и трошоците за средства за пречистување на водата во 
пречистителните станици. 

Член 10 

Трошоци за енергија се: сите потрошени енергетски горива, нафта, гас, електрична енергија, јаглен и дрва кои 
се користени за транспорт на вода и смет или за греење и одржување на деловните простории. 

Член 11 

Транспортни трошоци се трошоците за извршен транспорт од страна на услужни правни и физички лица. Во 
овие трошоци не влегуваат трошоците за транспорт со сопствени возила. 

Член 12 

Трошоци за резервни делови се сите набавени и потрошени резервни делови при тековно одржување на 
опремата. 

Член 13 

Трошоци за ситен инвентар се редовниот законски отпис на набавениот ситен инвентар. 

Член 14 

Трошоци за реклама и репрезентација се издатоците за реклама и репрезентација. 

Член 15 



Трошоци за услуги се:  
Трошоци за повремени услуги од правни или физички лица за потребите на претпријатието (за одржување, 
транспорт, консултантски услуги, лабораториски прегледи и анализи на водата од најразличен вид и слично), 
трошоци за надомест за вршење на платен промет и други банкарски услуги при издавање гаранции и слично и 
сите видови на камати по основ на ангажирани средства од банки и други правни лица, освен затезни камати за 
задоцнето плаќање.  

Член 16 

Трошоци за плати и надоместоци се:  
- трошоци за бруто плата за вработените во претпријатието;  
- надоместоци за вработените во претпријатието согласно прописите кои ги уредуваат работните односи; и  
- трошоци за ангажирани лица за повремени и привремени работи во претпријатието.  

Член 17 

Цената на водата за пиење се определува по следните категории на корисници на услугата:  
- домаќинства; и  
- правни лица.  

Висината на фиксните трошоци утврдени со член 4, 5 и 6 од оваа методологија се утврдува независно од 
категоријата на корисници на услугата, а висината за варијабилните трошоци од член 8 од оваа методологија 
односно цената по испорачана количина на вода за правните лица се утврдува во зависност од видот и обемот 
на дејноста и потребите за вода во период од 24 часа како просечна потрошувачка и прекумерна потрошувачка. 

Член 18 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија." 
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