
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и 

член 17 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален 

приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување 

со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 95/19, 103/19, 161/20 и 143/21), а во согласност со Тарифниот 

систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот 

систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр.27/12 и 

113/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 13  септември 2021 година, донесе 

Одлука за изменување на одлуката 

за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за 

пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за 

вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ 

Скопје, подружница Енергетика 

1. Во Одлуката за одобрување на регуларен максимален приход, регулирана просечна тарифа 

и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 

2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична 

енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 172/21), во точката 3 Табелата за тарифи за пресметковни елементи ( со 

вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија) се менува и гласи: 

Пресметковен елемент Единица 

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за 

пренос на електрична енергија) 

категорија на потрошувачи  

висок напон (HV) 

среден 

напон 

(МV) 

низок напон 

(HV) 

Врвна активна моќност ден/kW 28,9840 81,0032 * 

активна 

електрична  енергија 
ден/kWh 0,2694 0,3401 1,1953 

Прекумерно превземена 

реактивна електрична 

енергија 

ден/kvarh 0,1077 0,1360 0,4781 

 



2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

           ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален 

приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2021 година, како и 

основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика. 

Од страна на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика по однос на горенаведената одлука е 

укажана техничка грешка во втората табела од точка 3 од одлуката. 

Имајќи го во предвид укажаното од страна АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапи како 

во диспозитивот на оваа одлука. 
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