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  Изворни приходи % 
Планиран 
приход 

(денари) 
1
  

Надоместок за користење 
на водите од: 82 45.000.000,00 

1.1
 
 
  

Правни лица кои произ-
ведуваат електрична 
енергија од хидроеле-
ктрични централи за се-
кој произведен киловат 
час  1,0% од производна-
та цена 

  

1.2
  

Правни лица кои произ-
ведуваат електрична 
енергија од термоеле-
ктрични централи за се-
кој произведен киловат 
час  0,5% од производна-
та цена  

  

1.3 Правни лица кои кори-
стат вода од јавен или 
сопствен водоснабдите-
лен систем, за консуми-
рање, за секој употребен 
или искористен метар 
кубен искористена вода-
2% од утврдената цена од 
давателот на услугата 

  

1.4
 
  

Правните или физички 
лица, кои користат вода 
од јавен или сопствен во-
доснабдителен систем, за 
комерцијални цели (фла-
ширање на вода) ≠05% 
од продажната цена на 
производот 

  

1.5
 
  

Правните или физички 
лица, кои користат вода  
за производство на храна 
, пијалоци и технолошки 
потреби -  2% од цената 
на метар кубен искори-
стена вода во јавниот во-
доснабдителен систем  

  

1.6
 
 
  

Правни и физички лица 
кои користат вода од ја-
вен или сопствен водос-
набдителен систем на  ге-
отермални води 7 денари 
од утврдената цена за 
метар кубен искористена 
вода 

  

1.7
  

Имателите на рибници - 
3% од продажна цена  на 
килограм риба 

  

1.8
 
 
  

Правни и физички лица 
кои користат вода за на-
воднување - 2% од утвр-
дена цена на метар кубен 
од за хектар земјиште 

  

1.9
 
 
  

Правни и физички лица 
кои користат вода за од-
воднување -1% од утвр-
дена цена на метар кубен 
од давателот на услугата 

  

2. Надоместок за испушта-
ње на води од:  

 
0 

2.1
 
  

Правни и физички лица 
кои испуштаат непречи-
стени отпадни води и во-
ди со променливи својс-
тва и отпадни материи и 

 

 

супставнции во реципи-
ентите, а немаат уреди за 
прочистување - 1% од 
утврдената цена за соби-
рање и третман на 
отпадни води 

3. Надоместок за вадење 
песок, чакал и камен од: 

18 
10.000.000,00 

3.1
 
 
  

Правни и физички лица 
кои со дозвола вадат пе-
сок, камен и чакал од ко-
ритата и бреговите на во-
дотеците, езерата, акуму-
лациите, пороите и дру-
гите површински водни 
тела, и површините кои 
во катастарот за недвиж-
ности се заведени “под 
води” - 7% од  цената на 
метар кубен изваден пе-
сок, камен и чакал 

 

 
4.
 
 
  

Закупнина на државно 
земјиште дадено под за-
куп, што во катастарот на 
недвижности се води 
“под води” 

 

0 
5. 
 

Средства од Буџетот на 
РМ (трансфер) 

 
0 

6.
 
  

Буџетите на општините, 
општините во градот 
Скопје, градот Скопје 

 

0 
7. Други приходи во сог-

ласност со закон 
 

0 
 ВКУПНО  55.000.000,00 

 
III 

Вкупно планираните средства во оваа програма ќе 
се распределуваат спрема  одредените проценти по по-
зиции  согласно член 212 од Законот за водите и тоа 
како следи: 

  

Намена % 
Планирани 
средства во 

(денари) 
1. Изградба на нови и одржува-

ње и унапредување на по-
стојните јавни водоснабди-
телни објекти  22 12.027.284,00 

2. Изработка на Водостопан-
ската основа на Република 
Македонија и плановите за 
управување со речните 
сливови 5 2.750.000,00 

3. Превземени обврски од 
Фондот за води за реализа-
ција на потпишани догово-
ри.  73 40.222.716,00 

 ВКУПНО  55.000.000,00 
 
Критериуми за распределба на средствата од точка 

1  се следни: 
A) Подрачје во кое се наоѓа 
- Урбана средина 
- Рурална средина 
Б) Досегашен начин на водоснабдување на населе-

нието 
- Од водоводна мрежа 
- Од јавна чешма 
- Од бунари 
- Останато 
В) Финансиско учество на општината во изградбата 

на системот за водоснабдување   






