
Скенирајте гo QR кодот и пристапете до он-лајн услугите на ЈП Водовод и канализација -  Скопје

За брз, лесен и едноставен пристап до сите услуги на ЈП Водовод и канализација - Скопје искористете ја достапноста на 
нашите електронски услуги.
Посетете ја веб страната www.vodovod-skopje.com.mk и станете електронски корисник 
Симнете ја мобилната апликација достапна за Android и iOS.

ЈП Водовод и канализација - Скопје - секогаш најдоброто за Скопје.
Ние сме во чекор со времето, а Вие бидете во чекор со нас.

• Регистрација на корисник
• Е- шалтер - електронско плаќање 
на фактури
• Брзо плаќање
• Пријави дефект
• Мој инкасатор
• Соопштенија
• Информации за прекин на 
водоснабдување
• Наплатни пунктови и други објекти
• Контактирај го директорот
• Пријави корупција/кражба на вода

Е- Водовод Достапни услуги:

ЈП Водовод и канализација - Скопје
NP Ujësjellësi dhe kanalizimi - Shkup

Пополнетото и потпишано барање доставете го до Сектор за наплата во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација - Скопје 
на ул.  Лазар Личеноски бр.9, 1000 Скопје или на e-mail адресата e-faktura@vodovod-skopje.com.mk.

За регистрација за добивање на електронска фактура пополнете и потпишете го барањето или електронски пристапете до линковите со 
скенирање на QR кодот.

Име, презиме и потписМесто и датум:

Потврдувам дека:

Согласен сум:
        ЈП Водовод и канализација - Скопје да ги користи и обработува моите податоци за горенаведената цел и во согласност со Законот за 
заштита на лични податоци.
     Фактурите да ги добивам по електронски пат на горенаведената e-mail адреса, со што ЈП Водовод и канализациjа - Скопjе, нема обврска 
фактурите да ми ги доставува во печатена форма. Известен сум дека доколку имам потреба од фактура во печатена форма, ќе се обратам до 
Ceктоp за наплата при ЈП Водовод и канализациjа - Скопjе.
      Го задржувам правото да го повлечам барањето за доставување на фактури по електронски пат, за што, писмено ќе се согласам 
фактурите да ги добивам само во печатена форма.

       Да добивам информации за промени на услугите и други поволности кои ги нуди ЈП Водовод и канализација - Скопје на горенаведената 
e-mail адреса.

       Горенаведените податоци се точни и се однесуваат за шифра на корисник и места на потрошувачка во моjа сопственост, односно за кои 
сум овластен примач на фактура.

Име и презиме / Назив
Адреса

Телефон / Мобилен

E-mail адреса
Шифра на корисник (од фактура)

Формулар за електронска фактура

Регистрирај се
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-

https://vodovod-skopje.com.mk/
https://sos.org.mk/
https://e.vodovod-skopje.com.mk/Register.aspx
https://e.vodovod-skopje.com.mk/InstantPayment.aspx
https://e.vodovod-skopje.com.mk/Login.aspx
https://e.vodovod-skopje.com.mk/Register.aspx
https://sos.org.mk/promeni-zivoti/
https://sos.org.mk/promeni-zivoti/
https://sos.org.mk/promeni-zivoti/



