
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 членовите 17 став (1) и 19 став (5) 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 

Република Македонија“ бр.27/12 и 113/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 декември 2021 година, донесе 

Одлука за изменување на Oдлуката 

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 и 213/21), 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 34,1304 86,1496 * 

активна електрична  енергија ден/kWh 0,3251 0,3958 1,2510 

Прекумерно превземена 

реактивна електрична енергија 
ден/kvarh 0,1300 0,1583 0,5004 

 

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 31 декември 2021 година, донесе Одлука за изменување и дополнување 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 пренос на електрична енергија на АД МЕПСО Скопје  

Со оглед дека тарифата за пренос на електрична енергија влијае врз тарифите за 

пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија) во 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 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 172/21 и 213/21) 

потребно е да се измени точката 3. 

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 

Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во интерес 

на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решeние бр.02-

2617/2 од 31 декември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без 

одржување на подготвителна седница. 

Регулаторната комисија за енергетика на 31 декември 2021 година, одржа седница на којашто 

врз основа на 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* и членовите 17 став (1) и 19 

став (5) 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, а во согласност со Тарифниот 

систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот 

систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје  ја донесе предметната одлука  

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од 
денот на приемот. 

 

 

УП1 бр.08-73/21                                                                          Претседател на 

31 декември 2021 година                      Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Скопје                                                                        Република Северна Македонија 

                                                                                                   Марко Бислимоски 

 


