
                       
          

__________________________________________________________________________________ 
 

                           ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат  • 1000 Скопје,  
                   Република Северна Македонија 

                                   Централа 02 3233-580 • Факс: 02 2556 004  • www.erc.org.mk  • e-mail: erc@erc.org.mk 
 

               Rr. Maqedonia nr. 25,  pallati Llazar Pop-Trajkov – kati i 6  • 1000 Shkup, 
       Republika e Maqedonisë së Veriut 

                      Qendra 02 3233-580 • Faks: 02 2556 004  • www.erc.org.mk  • e-mail: erc@erc.org.mk 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS DHE SHËRBIMEVE TË UJIT I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
 
 

 
ЗА 20,15% ПОНИСКИ СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА 70 ИЛЈАДИ МАЛИ 
ФИРМИ, А ЗА ДОМАЌИНСТВАТА ЦЕНАТА ВО ПРВИОТ БЛОК СЕ НАМАЛУВА ЗА 4,11% 
 
За 20,15 % се намалува цената на електричната енергија за над 70 илјади мали фирми кои се на 
регулираниот пазар, додека цената за домаќинствата за првиот блок се намалува за 4,11 %  одлучи 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ). 

  
 
„Цената на електричната енергија за над 70 илјади мали компании кои се на регулираниот пазар од 1 
јануари ќе се намали за 20,15 %. Домаќинствата кои рационално ја користат електричната енергија ќе 
имаат намалување за 4,11 % во првиот блок, додека во вториот намалувањето ќе изнесува 2,95% , 
во третиот блок ќе има корекција од 0,85 % и четвртиот за оние кои трошат најмногу ќе има корекција 
од 7,65 %. Три постулати беа клучни врз основа на кои ја донесовме одлуката – да се обезбеди 
сигурно и стабилно снабдување со електрична енергија, да се заштити животниот стандард на 
граѓаните како и дополнително да се стимулираат потрошувачите да продолжат рационално ја трошат 
електричната енергија. Граѓаните и стопанството покажаа солидарност и одговорност  во време на 
енергетска криза и оваа одлука е донесена како резултат на нивниот придонес во почитувањето на 
препораките за штедење. ЕСМ прикажа зголемено производство, и освен што во целост ги 
обезбедува количините за домаќинствата и малите потрошувачи, во исто време обезбедува поевтина 
струја за училиштата, прехранбената и месната индустрија, ЈКП. Да заклучам: рестрикции нема, 
струја има, цената за 70 илјади мали фирми е  намалена за 20,15%, а за домаќинствата намалувањето 

http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk
http://www.erc.org.mk/
mailto:erc@erc.org.mk


                       
          

__________________________________________________________________________________ 
 

                           ул. Македонија бр. 25,  палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат  • 1000 Скопје,  
                   Република Северна Македонија 

                                   Централа 02 3233-580 • Факс: 02 2556 004  • www.erc.org.mk  • e-mail: erc@erc.org.mk 
 

               Rr. Maqedonia nr. 25,  pallati Llazar Pop-Trajkov – kati i 6  • 1000 Shkup, 
       Republika e Maqedonisë së Veriut 

                      Qendra 02 3233-580 • Faks: 02 2556 004  • www.erc.org.mk  • e-mail: erc@erc.org.mk 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
KOMISIONI RREGULLATOR I ENERGJETIKËS DHE SHËRBIMEVE TË UJIT I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
 
 

е и до 4,11 %„ изјави Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги.  
  
 
 

БЛОК ТАРИФИ ( kW/h) 

Прв блок 0-210 -4,11 % 

Втор блок  210-630 -2,95 % 

Трет блок 630-1050 0,85 % 

Четврт блок   >1050  7,65 % 
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