
  

Врз основа на член 97 став (2) од Законот за општата управна постапка  („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.124/15), Претседателот на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 17 февруари 2022 
година, донесе 
                                                                            РЕШЕНИЕ  

за исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран 
максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и 

тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 
ЕНЕРГЕТИКА Скопје 

 
1. Се врши исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран 

максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и 
тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 
ЕНЕРГЕТИКА Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.303/21), 
издадена на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 
ЕНЕРГЕТИКА Скопје. 

 
2. Во точката 2 во табелата, со наслов  СТАНБЕН ПРОСТОР  во потточката в), Наплата со 

мерач – Испорачана енергија за индивидуални објекти, износот 3,0907 се заменува со 
износот: „2,9114“. 
 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а исправката од точка 2 на 
ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на 
веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
утврди дека е направена техничка грешка во изготвување на Одлуката за изменување на 
Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.303/21), издадена на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје. 
Согласно член 97 став (2) од Законот за општата управна постапка  („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.124/15), за исправката се издава посебен управен акт. 
Тој има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката. 

   Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

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