
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 
236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на 
спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 февруари 
2023 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Жаклина Костова од Скопје УП2 09-12/23 од 16 јануари 2023 година против 

висина на Фактура за испорачана електрична енергија бр. 1126590573-8 од 17 декември 2022 
година издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОДБИВА. 
 

2. Фактурата за испорачана електрична енергија бр. 1126590573-8 од 17 декември 2022 година 
издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ПОТВРДУВА. 
 

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а 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 
 
 Жаклина Костова од Скопје  до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-12/23 од 16 јануари 2023 година против висина на Фактура за испорачана електрична енергија 
бр. 1126590573-8 од 17 декември 2022 година издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. 
 Жалителот потенцира дека преносот и дистрибуција се поскапи од енергијата.  
 Бара детално образложение за износите на име надомест на потрошена и пренесена електрична 
енергија, која е цената на енергијата со и без субвенција, колкава е субвенцијата, и каде е сето тоа 
регулирано.  
 Бара и образложение за цената на електрична енергија за блок 1 и 2 и до колку киловатчасови е 
блок 1 а до колку блок 2 и каде е тоа регулирано.  
 Според Електродистрибуција - фактурата е изготвена врз основа на отчитано броило на датум 
15.12.2022г. При отчитувањето регистрирани се состојби: 697.6kWh на прва тарифа и 621.2kWh на 
втора тарифа. Оттука нема основ за корекција на фактурата.  
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 30 јануари 2023 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-12/23 од 16 јануари 2023 година со прилог: 
- Фактура бр. 1126590573-8 од 17 декември 2022 за период 15.11.2022-15.12.2022г  
- Одговор на Приговор од 23 јануари 2023 година. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имено, износот на надоместокот за пренос и дистрибуција на електрична енергија за секој месец 
се пресметува така што потрошените kWh на висока и на ниска тарифа (т.н скапа и евтина) се множат 
со единечна цена 3,3742 денари.   



 Во однос на надоместокот за пренос и дистрибуција на електрична енергија, потрошувачите на 
електрична енергија во Република Северна Македонија отсекогаш плаќале за користење на 
електропреносниот и електродистрибутивниот систем. До 30 јуни 2022 година, трошокот за користење 
на електропреносниот и електродистрибутивниот систем беше вклучен во цената на електрична 
енергија, односно се користеше цена на електрична енергија со вклучени пренос и дистрибуција на 
електрична енергија. Имајќи го ова предвид, како и обврските од законодавството на Европската унија 
за поголема транспарентност на цените, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија на 27 јуни 2022 година донесе Тарифен 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 и 211/22) (во 
понатамошниот текст: Тарифен систем). 

 Во членот 9 во ставот (1) од Тарифниот систем е уредено дека универзалниот снабдувач (ЕВН 
ХОМЕ) во име и за сметка на операторот на дистрибутивниот систем (Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје), од потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем ги наплатува и надоместоците за 
користење на преносниот и дистрибутивниот систем, врз основа на соодветниот тарифен систем за 
дистрибуција на електрична енергија. Согласно член 10 став (1) од Тарифниот систем вкупниот 
надоместок за испорачана електрична енергија што потрошувачите го плаќаат на универзалниот 
снабдувач претставува збир на надоместоците за електрична енергија и надоместоците за пренос и 
дистрибуција на електрична енергија. Во ставот (2) од истиот член е уредено дека ЕВН ХОМЕ за секој 
потрошувач треба да издаде фактура за испорачана електрична енергија што се состои од следниве 
делови: 1) надоместок за испорачана електрична енергија во кој ќе бидат наведени сите пресметковни 
елементи и соодветните цени,  2) надоместоци за користење на преносната и дистрибутивната мрежа 
пресметани според одредбите од соодветните тарифни системи за пренос и дистрибуција на 
електрична енергија, со сите пресметковни елементи и соодветни тарифи за категоријата на приклучок 
на потрошувачот и 3) задолжителни елементи пропишани со закон (даноци, комунална такса и др.). 

 Регулаторната комисија за енергетика ги определува надоместокот за користење на преносниот 
систем и надоместокот за користење на дистрибутивниот систем врз основа на методологија којашто е 
дел од Правилникот за начин и услови 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 којшто можете да го видите на 
следниот линк. Од овде може да се види дека тарифата за користење на електродистрибутивниот 
систем со вклучена тарифа за пренос на електрична енергија за домаќинствата, кои се категорија LV2, 
изнесува 3, 3742 ден/kWh, која тарифа се применува на целокупно потрошената електрична енергија 
(во висока тарифа и во ниска тарифа), а согласно Одлуката за одобрување на регулиран максимален 
приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, 
достапна на нашата веб страна. 

 На 29.12.2022 година Регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки кои започнаа да се 
применуваат од 01.01.2023 година и тоа: 
• Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален 
приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната 
енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на 
Република Северна Македонија, АД МЕПСО Скопје („Службен весник на РСМ“ бр. 290/22), достапна на 
нашата веб страна, 
• Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулираниот максимален 
приход и цени на пресметковните елементи за вршење на енергетската дејност снабдување со 



електрична енергија на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 
(„Службен весник на РСМ“ бр.290/22), достапна на нашата веб страна, и 
• Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален 
приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(„Службен весник на РСМ“ бр.290/22), достапна на нашата веб страна. 

 Во однос на границите на блоковите, 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 и 211/22) (во понатамошниот текст: Тарифен 
систем) достапен на нашата веб страна, меѓу останатото, во член 7 пропишува дека пресметковни 
елементи за коишто се определуваат цени за испорачаната електрична енергија на потрошувачите е 
потрошената електрична енергија во ВТ (висока тарифа) и НТ (ниска тарифа) изразена во kWh, со тоа 
што за домаќинствата потрошената електрична енергија во ВТ се дели на два или повеќе блока со што 
се дефинираат два или повеќе пресметковни елементи за потрошената електрична енергија во ВТ.  

 Согласно член 10 став (5) од Тарифниот систем, периодот за којшто се пресметуваат 
надоместоците (пресметковен период) по правило е 30 дена при што универзалниот снабдувач е 
должен да издаде најмалку 12 фактури во текот на една календарска година. Согласно став (6) од 
истиот член, граничните вредности на блоковите од членот 7 став (2) на Тарифниот систем се 
однесуваат на потрошувачка во ВТ за период од 30 дена и поради тоа треба да бидат деливи со бројот 
30. Согласно став (7) од истиот член, во случаите кога фактурата за испорачана електрична енергија се 
однесува за период различен од 30 дена, граничните вредности на блоковите се зголемуваат или 
намалуваат пропорционално на бројот на денови во пресметковниот период. 
   
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на 
Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
           
 
УП2 бр.09–12/23                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
6 февруари 2023 година                     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
 
  


