
  

 
Врз основа на член 12 став (5) од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 

на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај 
(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.146/22, 211/22 и 258/22), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 30 јануари 2023 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

за одобрување на горна граница на блок 
 

1. Со оваа одлука се одобруваат следните горни граници на блоковите за мерното место на 
потрошувачка бр.0000000120495 на ул.1615 бр.22 Скопје – Аеродром Кула Б (машинство): 
 
- Блок 1: до 14.955 kWh 
- Блок 2: од 14.956 kWh до 44.866 kWh 
- Блок 3: од 44.867 kWh до 74.776 kWh 
- Блок 4: > 74.777 kWh. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, се применува од 1 јануари 2023 

година, а се објавува 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 
 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје) со седиште на ул. Лазар Личеноски 
бр.11 Скопје постапувајќи согласно член 12 став (4) од Тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот 
во краен случај, на 20 јануари 2023 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Барање за одобрување на горни граници на блоковите за мерното место  на 
потрошувачка бр.0000000120495 на ул.1615 бр.22 Скопје – Аеродром Кула Б (машинство) (во 
понатамошниот текст: Барање) заведено под архивски број 12-149/2 од 20 јануари 2023 година. 

 
Имајќи ја во превид Одлуката за утврдување на коефициентот за одредување на горна 

граница на блок кај енергетски ефикасни системи кои истовремено обезбедуваат греење, ладење, 
вентилација и санитарна топла вода во повеќестанбени објекти при што потрошувачката на 
електричната енергија за тие системи се регистрира на едно заедничко броило бр. 02-3096/1 од 29 
декември 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.290/22), како и 
бројот на станбени единици кои се приклучени на мерното место, во Барањето 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за предметното мерно место ги доставува на одобрување 
следните горни граници на блоковите: 

 
- Блок 1: до 14.955 kWh 
- Блок 2: од 14.956 kWh до 44.866 kWh 
- Блок 3: од 44.867 kWh до 74.776 kWh 
- Блок 4: > 74.777 kWh. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, имајќи ја ги во предвид податоците доставени во 

Барањето, констатираше дека пресметани горните граници на блоковите се во согласност со точка 



2.1 од Прилог 1 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои 
ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај. 

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова одлука. 
 
  ПРАВНА ПОУКА: Против овaa одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена 
од денот на приемот. 
 

 Бр. 12-149/4                                           

30 јануари 2023 година                                

Скопје                                                                                                     

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Претседател на Регулаторна комисија 

за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија 

                                                                                              

     Марко Бислимоски 

  

 

  
 

 

 


