
Врз основа на член 32 став (1) точка 4) од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) 
и член 95 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.191/19 и 101/22), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 мај 
2022 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на дополнување на Ценовник на услуги на Електродистрибуција ДООЕЛ 

Скопје  
 

1. Се одобрува дополнување на Ценовникот на услуги на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје, како оператор на електродистрибутивен систем. 

2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да го објави дополнувањето на 
Ценовникот на услуги од точка 1 од ова решение на својата веб страница.  

3. Oва решение се доставува до Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува 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 
 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) на 
до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за одобрување на 
дополнување на Ценовник на услуги на Електродистрибуција бр. 12-265/9 од 11 мај 2022 година.  

Во Барањето Електродистрибуција информираше дека барањето за одобрување на 
дополнување на Ценовникот на услуги на Електродистирбуција произлегува од Мрежните 
правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/22). Електродистрибуција 
на 1 февруари 2022 година во дописот бр. 12-265/1 образложи дека е потребно да се дополни 
Ценовникот на услуги со услуга изготвување на потенцијално техничко решение за приклучување 
на генераторска единица на дистрибутивна мрежа и оваа услуга да изнесува 7.000 денари со 
вклучен ДДВ.  

Причина за додавање на нова ставка во Ценовникот на услуги е енормниот број на 
доставени барања од инвеститорите за анализа на потенцијални технички решенија за 
приклучување, особено за фотонапонски електроцентрали на електродистрибутивната мрежа, 
без притоа да поднесат Барање за согласност за приклучување. Изработката на анализата бара 
дополнителен ангажман на вработените лица од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, а 
времетраењето е скоро идентично како и изработката техничко решение при уредно доставено 
Барање за приклучување. Имајќи го во предвид огромниот број на вакви барања за анализи од 
потенцијални инвеститори кои немаат одобренија за градење, се појави и потребата од оваа 
дополнителна измена на Ценовникот на услуги. 

Предложените измени на Ценовникот на услуги се одобрени и потпишани од 
менаџментот на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, односно од управителите на 6 мај 2022 
година. 



Во членот 95 ставот (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
(“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 191/19 и 101/22) е уредено дека 
комерцијалните услуги ги опфаќаат сите услуги кои се на барање на корисниците на 
дистрибутивната мрежа и кои се наплаќаат согласно ценовник за услуги на операторот на 
дистрибутивниот систем, претходно одобрен од Регулаторната комисија за енергетика.  

На ден 16 мај 2022 година Регулаторната комисија за енергетика одржа седница на која 
се одобри дополнувањето на Ценовникот на услуги. 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија 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. 
 

бр. 12-265/10 Претседател на  
16 мај 2022 година  Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје       на Република Северна Македонија 
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