
 1 

                                                                                                                                           
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и 
цена за 2015 година за регулирана дејност производство на електрична енергија на Акционерско друштво за 
производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - 
Неготино бр.02-246/1 од 13.05.2015 година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на  
регулирана енергетска дејност производство на електрична енергија  

на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино за 2015 година 
 
 

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост - Неготино, се одобрува регулиран максимален 
приход (MAR) за 2015 година во износ од  190.566.798 денари, кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од 
страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на моќност и системски услуги за 
безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем. 
 

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост - Неготино како производител на 
електрична енергија, моќност и системски услуги за безбедно и сигурно функционирање на 
електроенергетскиот систем за потребите на тарифните потрошувачи од страна на АД ЕЛЕМ – 
Скопје, се уредува со меѓусебен регулиран договор. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

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

Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
 

Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна 
сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино (во понатамошниот текст: АД ТЕЦ НЕГОТИНО), до 
Регулаторната Комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) на ден 14.05.2015 година достави Барање за одобрување на регулиран максимален 
приход и цена за 2015 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под број УП1 
08-51/15.  

Кон Барањето, во согласност со Правилникот за цени на електрична енергија на тарифни 
потрошувачи (во понатамошниот текст: Правилник) е доставена следната документација: 

 Финансиско сметководствени податоци изготвени во согласност со Прилог 1 од правилникот; 

 Статут на АД ТЕЦ НЕГОТИНО од 29.08.2005 година со Анекс од 17.06.2008 година; 

 Решение за упис на промена на орган на управување на ТЕЦ НЕГОТИНО издадено од 
Централниот регистар на Република Македонија на ден 10.08.2011 година и Тековна состојба на 
издадена од Централниот регистар на Република Македонија на ден 25.04.2013; 

 Одлука на Управен одобор на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за определување на регулиран приход на 
АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 2015 година бр.02-89/16 од 13.05.2015 година; 

 Одлука на Управен одобор на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за овластување на Генералниот директор 
на АД ТЕЦ НЕГОТИНО за поднесување на барање за приход и цена до Регулаторната 
комисија за енергетика за 2015 година бр.02-89/18 од 13.05.2015 година; 

 Изјава од одговорното лице веродостојноста на поднесената документација од мај 2015 година; 

 Финансиски извештаи и белешки и објаснувања кон финансиските извештаи за 2014 година и за 
периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година, биланс на состојба и биланс на успех; 

 Појаснување кон фиксните и варијабилните трошоци;  

 Општи податоци за термоелектроцентралата НЕГОТИНО; 

 Електронска форма на податоците од прилог 4 од Правилникот. 
  
 Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 14 од Правилникот, на 09.06.2015 година го 

објави известувањето во врска со Барањето на АД ТЕЦ НЕГОТИНО на веб страната на Регулаторната 
комисија за енергетика, како и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за 
енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица. 

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за 
енергетика со Решение број 02-1260/1 од 26.06.2015 година свика подготвителна седница на 29.06.2015 
година на која предмет на разгледување беше „Предлог – материјали за одобрување на регулиран 
максимален приход за вршење на следниве регулирани енергетски дејности: производство на електрична 
енергија, пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија, 
дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи“. 
  На 29.06.2015 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од АД ТЕЦ НЕГОТИНО, претставници од 
АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО – Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД Скопје, 
претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, 
претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, 
претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, претставници од Стопанска комора на 
Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за 
заштита на потрошувачите. 
 
Општи податоци за АД ТЕЦ НЕГОТИНО 
 

Термоелектроцентралата “Неготино“ е сместена на подрачјето на с. Дуброво на осум километри од 
Неготино, во центарот на стопанскиот басен во РМ (Кавадарци, Велес и Штип). АД ТЕЦ НЕГОТИНО е 
приклучена кон електроенергетскиот систем на РМ во 1978 година, и се до јули 2005 година е во состав на 
ЕСМ. Со Одлука на Владата на РМ бр.19-2880/1 од 19.07.2005 година ТЕЦ НЕГОТИНО е издвоенa во 
самостоен правен субјект како АД за производство на електрична енергија ТЕЦ НЕГОТИНО, во државна 
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сопственост Неготино и е запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд во Скопје 1 под Трег.бр.5021/05 
од 09.09.2005 година. 

Вкупниот инсталиран капацитет на АД ТЕЦ НЕГОТИНО изнесува 210 MW со можност за годишно 
производство на електрична енергија од 1.000.000.000 kWh.  

Минималната моќност на генераторот при работа со еден котел изнесува 70 MW додека при работа 
со два котли изнесува 160 MW. Како погонско гориво термоелектроцентралата НЕГОТИНО користи мазут. 

Котлите во првиот блок можат да се ложат со мазут или природен гас до полн капацитет или во 
различни пропорции. Во услови на ладна резерва, подготвеноста на постројките во АД ТЕЦ НЕГОТИНО за 
синхронизација со електроенергетскиот систем изнесува 4 дена, додека во услови на stand by режим 
подготвеноста на блокот за синхронизација изнесува 24 часа.  

 
Податоци од Барањето:  
 

 Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)  
 
Според податоците од Барањето, вредноста на средствата за вршење на регулираната дејност 

производство на електрична енергија  и приносот на средствата изнесува: 
 

Р.број ОПИС 2014 2015 

1 RAB start 266.776.322 240.640.288 

2 Нови инвестиции 0 0 

3 Капитални придонеси 0 0 

4 Амортизација 26.136.034 24.200.000 

5 Амортизација на капитални придонеси 0 0 

6 RAB out 0 0 

7 RAB end 240.640.288 216.440.288 

8 Просечен RAB 253.708.305 228.540.288 

9 WACC 0% 0% 

10 Принос на регулирани средства (RA)  0 0 
 

 
Оперативни  трошоци  
 
Според податоците од Барањето, оперативните трошоци се презентирани во следнава табела:    
                       
             

Р.бр. Опис 2014 2015 

1 
Трошоци за материјали, енергија, 
резервни делови и ситен инвентар 

18.923.734 1.233.724.289 

2 
Трошоци за тековно одржување, 
ремонт и услуги за одржување 

6.374.152 7.375.000 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

3.358.242 3.950.000 

4 Трошоци за бруто плати 114.700.150 125.000.000 

5 
Трошоци за менаџерски плати и 
награди 

    

6 Трошоци за други услуги 912.745 1.860.000 

7 Останати и вонредни трошоци 20.013.843 20.124.000 

8 Оперативни трошоци 164.282.866 1.392.033.289 

9 Амортизација 23.645.168 24.200.000 
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 Регулиран максимален приход и цена за 2015  година 
 
Според податоците од Барањето, ТЕЦ НЕГОТИНО за 2015 година бара да се одобри регулиран 

максимален приход во износ од 216.132.520 денари. 
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Анализа на Регулаторна комисија за енергетика 

  
Регулаторната комисија за енергетика отпочна постапка по Барањето за одобрување на регулиран 

максимален приход за 2015 година за вршење на дејноста производство на електрична енергија односно 
ладна резерва за ТЕЦ НЕГОТИНО. 
 

Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB) 
 

Според пресметките просечната вредност на средствата за вршење на регулираната дејност (RAB), 
изнесува:   

 

 

Р.број ОПИС 2014 2015 

1 RAB start 266.776.322 240.640.288 

2 Нови инвестиции 0 0 

3 Капитални придонеси 0 0 

4 Амортизација 26.136.034 24.200.000 

5 Амортизација на капитални придонеси 0 0 

6 RAB out 0 0 

7 RAB end 240.640.288 216.440.288 

8 Просечен RAB 253.708.305 228.540.288 

9 WACC 0% 0% 

10 Принос на регулирани средства (RA)  0 0 

 

 
Просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) за 2015 година e утврдена да изнесува 0%, 

поради фактот што регулираниот максимален приход за 2015 година на ТЕЦ Неготино е пресметан за 
ангажирање како ладна резерва без ризици за покривањето на оправданите трошоци и приносот на 
капиталот.  

 
Оперативни трошоци 

 
Според извршената анализа, на ТЕЦ НЕГОТИНО му се одобруваат оперативни трошоци пресметани 

согласно Правилникот:    
     

Р.бр. Опис 2014 2015 

1 
Трошоци за материјали, 
енергија, резервни делови и 
ситен инвентар 

18.923.734 19.302.209 

2 
Трошоци за тековно одржување, 
ремонт и услуги за одржување 

4.952.852 5.051.909 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

3.073.911 3.950.000 

4 Трошоци за бруто плати 112.619.640 114.872.033 

5 
Трошоци за менаџерски плати и 
награди 

360.000 0 

6 Трошоци за други услуги 7.503.680 8.066.393 

7 Останати и вонредни трошоци 14.707.382 15.124.254 

8 Оперативни трошоци 162.141.199 166.366.798 

9 Амортизација 26.136.034 24.200.000 
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Регулиран максимален приход за 2015 година 
 

            Врз основа на претходно наведеното, на ТЕЦ НЕГОТИНО за 2015 година му се одобрува регулиран 
максимален приход во износ од 190.566.798 денари како ладна резерва. 

 
Имајќи го во предвид наведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), може да изјави жалба до 
Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на 
Република Македонија.  
 
 
УП1 08-51/15                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2015 година 
Скопје                                                                                                                    Димитар  Петров 


