
 

 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.96/19) и членовите 22 и 24 став (5) од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија 
и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 
159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 31 декември 2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
      за изменување на Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход 

 за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на  
АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје 

 
1. Во Одлуката за Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.172/21), во точката 1 зборовите „177.575.849 денари“ се 
заменуваат со зборовите „ 180,673,887 денари“. 

 
2.  Во точката 2  табелата се менува и гласи. 

 

Реден   
број 

Група на Корисник Единица 
мерка 

 
износ 

I. СТАНБЕН ПРОСТОР 

а) Паушална наплата 

а/1 На 12 месечни рати ден/m² 37,98 

а/2 На 6 месечни рати ден/m² 75,95 

б) Наплата со мерач   

б/1 Топлинска моќност ден/kW 1.142,9334 

б/2 Испорачана енергија ден/kWh 1,9811 

в) Наплата со мерач   

 Испорачана енергија за индивидуални објекти ден/kWh 3,0907 

II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

а) Наплата со мерач 

а/1 Топлинска моќност ден/kW 1.942,9867 

а/2 Испорачана енергија ден/kWh 3,3679 

III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Наплата со мерач 

а/1 Топлинска моќност ден/kW 1.485,8134 

а/2 Испорачана енергија ден/kWh 2,5755 

              
         
3. Точката 3 се менува и гласи: 

„Tарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнување на 
примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“ 

 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2022 година. 

 
 
 

 

 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје (во 

понатамошниот текст: АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје), согласно Правилникот за регулирање 
на цени на топлинска  енергија  и  системски   услуги   („Службен   весник   на   Република Северна 
Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за промена на регулиран максимален приход, 
регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни 
ставови за 2021 година, со број 02-2294/1 од 30 декември 2021 година, заверено во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-288/21 од 30 декември 2021 година (во 
понатамошниот текст: Барање). 
 
АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, во своето 
барање наведува дека истото се поднесува поради големиот раст на цената на природниот гас на 
светските берзи во изминатите неколку месеци, кој има доминантно влијание при утврдување на 
регулираниот максимален приход за вршење на регулиранаta дејност. Цената на природниот гас 
презентирана во барањето е во износ 59,7742 денари/nm3. 
 

При анализа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика 
утврди дека предложениот трошок за набавка на природен гас (зголемување на цената на природниот 
гас од 22 ден/nm3 на 59,7742 ден/nm3) предизвикува енормно зголемување на цената на топлинската 
енергија кон крајните потрошувачи за околу 200%. Ваквото зголемување на цената на топлинската 
енергија би предизвикал голем ценовен шок кое што би довело до големи ризици од аспект на можни 
масовни исклучувања од системот, отежната наплата и доведување во прашање на сигурноста во 
снабдувањето со топлинска енергија.  

Регулаторната комисија за енергетика не го прифати барањето во целост имајќи ги во предвид 
целите за обезбедување на сигурност во снабдувањето со топлинска енергија,  исполнување на 
обврската за обезбедување на јавна услуга, ефикасно и економично користење на енергенсите, развој 
на сигурни, доверливи и конкурентни енергетски системи ориентирани кон потрошувачите, со што е 
можно помал трошок, поради што утврди дека во моментот зголемувањето на регулираниот максимален 
приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифниот став да 
бидат на ниво како што е дефинирано во диспозитивот на оваа одлука. 
Регулаторната комисија за енергетика цени дека со вака дефиниран максимален приход и тарифи се 
обезбедува континуитет во функционирањето на системот за централно греење како еден од 
енергетските столбови во државата, што на долг рок ќе придонесе до заштита на истиот, како и 
обезбедување на стабилност на потрошувачите и на вршителите на енергетските дејности. 

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 
5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на 
подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без 
одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во 
Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна 
состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги со Решeние бр.02-2617/2 од 31 декември 2021 година, одлучи да се одржи седница за 
донесување на Тарифниот систем за изменување на Тарифниот систем за пренос на природен гас и 
организирање и управување со пазарот на природен гас без одржување на подготвителна седница. 
 
    Имајќи го во предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 
диспозитивот на оваа одлука. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
УП1 бр. 288/21 
31 декември 2021 година  
Скопје 
                                                                                                              

                                          Претседател 
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

                           на Република Северна Македонија 
 

       Марко Бислимоски 

 
 


