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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 и 151/14), 
Правилникот за начинот и условите 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 („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), и 
Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), на 
седницата одржана на 23.12.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

за изменување и дополнување на  
Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 
година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на 

електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје,  
УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година  

 
 

Член 1 
 

(1) Точка 2 од Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна 
тарифа за 2014 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - 
Скопје, УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година, се менува и гласи: 
 

„Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 
2014 година се утврдува да изнесува 0,0083 ден/kWh за тргување со планирани количини на 
електрична енергија од 8.037.361.475 kWh.“ 

 
Член 2 

 
(1) Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
Член 3 

 
(1) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 30 јуни 2015 година. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Согласно член 153, став 7 од  Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), снабдувачите и трговците со електрична енергија се должни од операторот на 
пазарот секој ден да откупуваат количина на електрична енергија произведена од повластените 
производители, соодветно на учеството на најавите за потребите од електрична енергија на нивните 
потрошувачи во вкупните предвидени потреби на потрошувачите на електрична енергија во Република 
Македонија. Цената по која операторот на пазарот ја продава електричната енергија на снабдувачите и 
трговците се пресметува на крајот од месецот како просечна цена по која оператоторот ја откупил 
електричната енергија од повластените производители, зголемена за трошоците за балансирање на 
повластените производители на електрична енергија направени во истиот месец. Според член 153, став 8 од  
Законот за енергетика цените, количините на електрична енергија, како и начинот на плаќање по обврските 
од ставот 7 на истиот член подетално ќе бидат уредени со Правилата за пазарот на електрична енергија. 
Примената на ставовите 7 и 8 од членот 153 од Законот за енергетика, согласно член 206, став 1 ќе отпочнат 
да се применуваат од 1 јануари 2015 година. Според член 206, став 2, точка 1 и 2 од Законот за енергетика, 
до 31 декември 2014 година: 
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 електричната енергија произведена од повластените производители на електрична енергија 
операторот на пазарот на електрична енергија ќе ја продава на регулираниот производител по 
цената по која регулираниот производител ја продава електричната енергија на снабувачите на 
тарифни потрошувачи.  

 трошоците за откуп на електричната енергија од повластените производители од страна на 
операторот на пазарот, трошоците за урамнотежување и трошоците за системски услуги за 
повластените производители, намалени за приходите остварени од продажбата на регулираниот 
производител се надоместуваат преку тарифата за користење на пазарот на електрична енергија. 

 
Имајќи го во предвид член 153, став 8 од Законот за енергетика во членот 64 од Правилата за пазар 

на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 41/14 и 151/14) во целост се уредени цените, количините 
на електрична енергија, како и начинот на плаќање по обврските за откуп на електрична енергија од 
повластените производители.  

Регулаторната комисија за енергетика во Одлуката (УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година) за 
одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2014 година за вршење на 
регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО – Скопје,  утврди трошокот за набавка 
на електрична енергија од повластени производители за 2014 година да изнесува 418.103.719 денари, имајќи 
ги во предвид приходите кои што АД МЕПСО – Скопје ќе ги оствари од продажбата на АД ЕЛЕМ – Скопје.  

Имајќи ги во предвид претходно наведените одредби од Законот за енергетика и Правилата за пазар 
на електрична енергија, според кои од 01.01.2015, снабдувачите и трговците со електрична енергија се 
должни од операторот на пазарот секој ден да откупуваат количина на електрична енергија произведена од 
повластените производители, соодветно на учеството на најавите за потребите од електрична енергија на 
нивните потрошувачи во вкупните предвидени потреби на потрошувачите на електрична енергија во 
Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика со оваа Одлука, трошокот за набавка на 
електрична енергија од повластени производители за 2014 година во вредност од 418.103.719 денари го 
иззема од вкупниот регулиран максимален приход (484.912.041 денари) за вршење на регулираната 
енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година. Од овие причини, 
регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија од 0,0603 
ден/kWh утврдена со Одлуката УП1 бр. 08-77/14 од 30.06.2014 година) се намали на 0,0083 ден/kWh.  

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика 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, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 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 бр. 08-77/14                                                      
23 декември 2014 година 
Скопје                                                                                                                        
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