
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а во врска со член 29, став (3) 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 24 јуни 2021 година донесе   

 

ТАРИФЕН СИСТЕМ 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ КОИ ГИ СНАБДУВА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ И СНАБДУВАЧОТ ВО 

КРАЕН СЛУЧАЈ 
 
 

Член 1 
 
Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува 

универзалниот снабдувач и снабдувач во краен случај („ Службен весник на Република Македонија“ 

бр.164/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/20), во членот 27-а во ставот 

(1) зборовите „ воена, вонредна и/или кризна состојба“ се заменуваат со зборовите „ вонредна 

состојба“. 

Во ставот (2) зборовите „ воената, вонредната и/или кризната состојба“ се заменуваат со зборовите „ 

вонредната состојба“. 

 

Член 2 

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

на Република Северна Македонија”. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со одредбите на член 27-а се уредува постапката и роковите за начинот на работа на Регулаторната 

комисија за енергетика по однос на барањата за начинот на пресметка на цените за испорачаната 

електрична енергија на малите потрошувачи и домаќинства што избрале да бидат снабдувани од 

снабдувачот со електрична енергија којшто обезбедува универзална услуга како и начинот на 

пресметка на цената за испорачаната електрична енергија на потрошувачите коишто ги снабдува 

снабдувачот со електрична енергија во краен случај за регулираните друштва за тековната година за 

време на постоење на вонредна, воена и/или кризна состојба. 

Со оглед на фактот дека Собранието на Република Северна Македонија заради заштита на јавното 

здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од 

заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово 

ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението го 

пролонгираше периодот на примена на кризна состојба ( до крајот на 2021 година), се утврди дека 

постојното решение за начинот на работа утврдено во член 27-а е непрактично и доведува до 

ситуација на правно неопределено одлагање на надлежноста на Регулаторната комисија за 

енергетика во поглед на регулирање на цените за испорачаната електрична енергија на малите 

потрошувачи и домаќинства што избрале да бидат снабдувани од снабдувачот со електрична енергија 

којшто обезбедува универзална услуга како и начинот на пресметка на цената за испорачаната 

електрична енергија на потрошувачите коишто ги снабдува снабдувачот со електрична енергија во 

краен случај за регулираните друштва, врз основа на што се одлучи дека само во ситуација на 

прогласена вонредна состојба временскиот период на постапување ќе се одвива согласно наведениот 

член. 

 


