
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29 став (1) од Законот за 
енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 14 јули 2022 година, донесе   

 
 

ТАРИФЕН СИСТЕМ  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА  
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на 

електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 95/19 и 271/20), во членот 10 ставот (2) се брише. 

Член 2 

Овој тарифен систем влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на 

Република Северна Македонија”. 

 

Бр. 01-1829/1  
14 јули 2022 година 
Скопје           Претседател на  
           на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
    Марко Бислимоски 
 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Во основниот текст на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите 

приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во членот 10 

став (1) е уредено дека во случаите кога мерењата на пресметковните елементи се вршат со мерни 

уреди што не се поставени на местото на преземање на електрична енергија од 

електродистрибутивниот систем, надоместоците за користење на електродистрибутивниот систем се 



пресметуваат според тарифите за категорија на приклучок која одговара на напонското ниво на 

точката на мерење и нејзината локација, со ставот (2) беше уредено дека при пресметката на 

надоместоците за користење на електродистрибутивниот систем кои што претставуваат збир од 

врвна активна моќност, активна електрична енергија и прекумерно преземена реактивна електрична 

енергија, за потрошувачите-производители се зема во предвид и произведената електрична енергија 

од фотонапонските панели која се предава во електродистрибутивниот систем. 

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

бришење на ставот (2) од членот 10, односно укинување на надоместокот за користење на 

електродистрибутивниот систем (мрежарина) кој досега го плаќаа потрошувачите-производители, со 

цел олеснување на условите за производство на електрична енергија од обновливи извори на 

енергија. 
 


