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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 

25 став 3 од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија 
бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), на 
седницата одржана на ден 24.08.2017 година, донесе    

 

ТАРИФЕН СИСТЕМ  

за изменување и дополнување на 

Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и 
мали потрошувачи 

 

Член 1 

(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.97/14 и 177/14), членот 15 се менува и гласи: 

„(1) Според времето на испорака на електрична енергија во текот на денот, се утврдуваат 

следниве цени на електрична енергија: 

1) цени на електрична енергија за време на високи дневни оптоварувања, и 
2) цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања. 

(2) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен потрошувачите од групата домаќинства, 

за мерните места за кои постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско сметање 

на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од  07:00 до 22:00 часот во текот 

на целата година. 

(3) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен потрошувачите од групата домаќинства, 

за мерните места за кои не постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско 

сметање на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од  07:00 до 22:00 часот 

за време на зимско сметање на времето, а за време на летното сметање од 08:00 до 23:00 часот. 

(4) За потрошувачите од  групата домаќинства, за мерните места за кои постои техничка 

можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот 

на високи оптоварувања е од  07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во текот на целата 

година. 

(5) За потрошувачите од  групата домаќинства, за мерните места за кои не постои техничка 

можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот 

на високи оптоварувања е од  07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот за време на зимско 

сметање на времето, а за време на летното сметање е од  08:00 до 15:00 часот и од 17:00 до 23:00. 
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(5) Под период на ниски оптоварувања во еден ден е времето што не е опфатено со 

периодите на високи дневни оптоварувања утврдени во ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, 

вклучувајќи го и периодот од 00:00 до 24:00 часот во недела.“ 

Член 2 

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на 

електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

 

 

 

бр. 01-1439/1                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2017 година            
Скопје                                           Димитар Петров 
                 
 

 

 

 


