
 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 19 од Правилникот за начин 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 (“Сл.весник на РМ” бр.21/11, 168/11 и 135/12), 
како и врз основа на Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје (“Службен весник на РМ“ 
бр.27/12 и 113/14) постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана 
просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана дејност дистрибуција на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика, број УП1 бр.08 – 54/15 со датум 
14.05.2015, на седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за 
пресметковни елементи за 2015 година, како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година  

за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на  
АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика 

 
1. На АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница “Енергетика“ се одобрува основниот приход (BR) за вршење на 

регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува: 
 

- 64.203.696 денари, за 2015 година; 

- 62.847.862 денари, за 2016 година; 

- 61.520.660 денари, за 2017 година. 
 

2. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија за 2015 година да изнесува 77.545.848 денари. 

 
3. Регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2015 

година се утврдува да изнесува 0,3240 ден/kWh за планирана испорака на 239.308.636 kWh 
електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем. 
 

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 3 од оваа Одлука, и тарифите за 
пресметковни елементи за пренос на електрична енергија за 2015 година утврдени со Одлука за 
одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 
година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност 
пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД 
МЕПСО – Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа 
на кои АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница “Енергетика, како вршител на енергетската дејност 
дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира надоместокот за користење на 
дистрибутивниот систем, изнесуваат: 
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Пресметковен елемент Единица 

Тарифи за пресметковни елементи (без 
вкалкулирана тарифа за пренос на 

електрична енергија) 

категорија на потрошувачи  

висок напон (HV) 
среден 
напон 
(МV) 

низок 
напон (HV) 

Врвна активна 
моќност 

ден/kW 24,8589 118,1713 * 

активна електрична  
енергија 

ден/kWh 0,0176 0,0672 1,3989 

Прекумерно 
превземена реактивна 

електрична енергија 
ден/kvarh 0,0070 0,0269 0,5596 

 
 

Пресметковен елемент Единица 

Тарифи за пресметковни елементи (со 
вкалкулирана тарифа за пренос на 

електрична енергија) 

категорија на потрошувачи  

висок напон (HV) 
среден 
напон 
(МV) 

низок 
напон (HV) 

Врвна активна 
моќност 

ден/kW 36,5073 129,8198 * 

активна електрична  
енергија 

ден/kWh 0,2409 0,2905 1,6222 

Прекумерно 
превземена реактивна 

електрична енергија 
ден/kvarh 0,0964 0,1162 0,6489 

 
 

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

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2015 година. 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
АД Електрани на Македонија во  државна сопственост Скопје, подружница Енергетика (во 

понатамошниот текст АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика), согласно Правилникот за начин 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 (“Сл.весник на РМ” бр.21/11, 168/11 и 135/12),(во понатамошниот текст: Правилник), до 
Регулаторната Комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) на ден 14.05.2015 година поднесе Барање за утврдување на регулиран максимален 
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приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана дејност 
дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика, заведено под број УП1 
бр.08 – 54/15 од 14.05.2015 

 
Кон Барањето, во согласност со Правилникот е доставена следната документација: 

 
- Барање за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и 

тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана дејност дистрибуција на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје, број УП1 бр.08 – 54/15 со датум 14.05.2015 година 

- Изјава за веродостојност на одговорното лице на АД Електрани на Македонија 
- Тековна состојба на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје, издадена од Централен 

регистар на Република Македонија со број 30120150004617 
- Табели од Прилог 4 од Правилникот  
- Статут на АД Електрани на Македонија - Скопје 
- Бруто биланс 
- Електронска форма на Барањето. 

 
Согласно член 17 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 09.06.2015 година го 

објави известувањето во врска со Барањето на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика на веб страната 
на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за 
енергетика со Решение број 02-1461/1 од 28.07.2015 година свика подготвителна седница на 30.07.2015 
година, на која предмет на разгледување беше и „Подготвителен материјал за одобрување на регулиран 
максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година, како и 
основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ-Скопје, подружница Енергетика“. 

За присуство на подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика, претставник од АД ЕЛЕМ Скопје, претставник од АД ЕЛЕМ-Скопје, подружница Енергетика, 
претставник од АД МЕПСО-Скопје, претставник од ЕВН Македонија АД Скопје, претставник од кабинетот на 
заменикот на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, претставник од Министерството за 
економија, претставник од Стопанската комора на Македонија, претставник од Сојузот на стопански комори 
на Македонија, претставник од Советот за заштита на потрошувачите, претставник од Комисијата за заштита 
на конкуренцијата и претставник од Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

На подготвителната седница, покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика, 
присуствуваа претставници на АД ЕЛЕМ-Скопје, подружница Енергетика, претставник од АД МЕПСО-Скопје, 
претставници од ЕВН Македонија АД Скопје и претставник од Министерството за економија. 

 
Податоци од Барањето 

 
Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2015 

година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, е поднесено во 
согласност со Правилникот. 

 
АД ЕЛЕМ во Барањето ги има презентирано следните податоци:  

 
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)  
 
Според податоците дадени согласно Прилог 4 од Правилникот, вредноста на основните средства за 

вршење на регулираната дејност, како и приносот на истите, изнесува: 
 

Р.бр Опис 2014 2015 

1 RAB start 138.356.317 167.897.408 

2 Нови инвестиции 38.885.000 38.885.000 
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3 Капитални придонеси   

4 Амортизација 9.343.909 11.288.159 

5 
Амортизација на 
капитални придонеси 

0 0 

6 RAB out 0 0 

7 RAB end 129.012.408 156.609.248 

8 Просечен RAB 133.684.363 162.253.328 

9 WACC 0.0655 0.0655 

10 RA 8.762.670 10.635.293 

 
 

Вредност на планирани инвестиции 
 
АД ЕЛЕМ – Енергетика прикажува нови инвестиции за вршење на дејноста дистрибуција на 

електрична енергија во износ од: 
 
- За 2014 година – 38.885.000 денари 
- За 2015 година – 16.950.000денари 
 
 Планирани оперативни трошоци  

                                                                                                                                                                           

Р.бр Опис 2014 2015 

1 
Материјали, енергија, 
резервни делови и ситен 
инвентар 

2.901.480 6.500.000 

2 
Тековно одржување, 
ремонт и услуги за 
одржување 

2.335.977 2.822.040 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

1.231.055 1.274.142 

4 Бруто плати 25.260.278 27.233.738 

5 
Менаџерски плати и 
награди 

0 0 

6 Други услуги 522.556 1.170.650 

7 
Останати и вонредни 
трошоци 

3.225.135 3.900.057 

9 Вкупно оперативни трошоци 35.476.481 42.900.626 

10 Амортизација 9.343.909 11.288.159 

 
Број на вработени 
 

Р.бр Опис 2014 2015 

1 Број на вработени 48 50 

 
 
Потрошувачка на електрична енергија и број на потрошувачи 
 

Р.бр Опис единица 2014 2015 

1 Број на потрошувачи  74 77 

2 110 kv Потрошувачи kWh 95.028.065 111.371.448 

3 Вкупно 35 kV потрошувачи kWh 112.482.828 123.533.548 

4 6 kV потрошувачи kWh 3.136.697 3.102.762 
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5 Вкупно 0,4kV потрошувачи kWh 210.647.590 238.007.758 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија 
во дистрибутивната мрежа 

 

Р.бр Опис единица 2014 2015 

1 Загуби на електрична енергија  % 0,93 1,01 

2 

Излезна количина на 
електрична енергија во 
дистрибутивниот систем од 
регулиран производител 

kWh 219.637.975 280.795.181 

3 

Цена на ЕЕ од регулиран 
производител и услугата 
пренос за покривање на 
одобрена количина загуби во 
дистрибутивен систем 

ден/kWh / / 

4 
Трошоци за набавка на ЕЕ за 
покривање на одобрени загуби 
во дистрибутивен систем 

ден 
           

3.623.785  
                   

5.000.000  

 
Регулиран максимален приход 
 
АД ЕЛЕМ – Енергетика за регулираниот период има доставено вредност за регулираниот максимален 

приход, кој е презентирана во следнава табела 
 

Р.бр Опис 2014 2015 

1 MAR 73.817.884 88.824.079 

 

 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 

 
 Согласно член 16 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика отпочна постапка за 
одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, како и регулиран максимален приход и 
регулирана просечна тарифа за 2015 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија. 

Според одредбите од Правилникот, определувањето на регулиран максимален приход што му се 
одобрува на регулираното претпријатие да го оствари во текот на една календарска година од новиот 
регулиран период, Регулаторната комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените 
финансиски резултати од работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното 
претпријатие во 2014 година која претставува базна година за новиот регулиран период. 

Анализата на финансиските резултати во себе ја опфаќа анализата на сите составни елементи, на 
приходите, расходите, средствата и на капиталот. На овој начин утврдениот приход за базната 2014 година е 
основа за проекциите во регулираниот период 2015-2017 година. 

Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности 
(RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:   

 
 

р.бр  ОПИС 2014 2015 2016 2017 

1 RAB start (денари) 138.356.317 148.454.908 154.116.748 163.413.589 

2 Нови инвестиции (денари) 19.442.500 16.950.000 20.585.000 8.650.000 

3 Капитални придонеси (денари) 0 0 0 0 

4 Амортизација (денари) 9.343.909 11.288.159 11.288.159 11.288.159 
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5 
Амортизација на капитални придонеси 
(денари) 

0 0 0 0 

6 RAB out (денари) 0 0 0 0 

7 RAB end (денари) 148.454.908 154.116.748 163.413.589 160.775.429 

8 Просечен RAB (денари) 143.405.613 151.285.828 158.765.169 162.094.509 

9 WACC (%) 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 

10 
Принос на регулирани средства (RA) 
(денари) 

9.399.873 9.916.401 10.406.653 10.624.883 

 
При утврдувањето на вредноста на регулираните средства во базната 2014 година се зема во 

предвид вредноста на средствата со кои се врши регулираната дејност.  
Вредноста на амортизацијата за 2015, 2016, и 2017 година е земена иста како во Барањето. 
Пресметката на просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) е извршена согласно 

Правилникот и истата се однесува на претпријатето АД ЕЛЕМ- Скопје, при што вредноста на WACC е 
пресметана за 2014 година и истата вредност е превземена за 2015, 2016 и 2017 година и е дадена во 
следната табела:  

 

Р.бр ОПИС 2015 

1 Сопствен капитал (денари) 33.589.437.700 

2 Долг (денари) 10.403.217.314 

3 Сопствен капитал (%) 76,35% 

4 Долгорочен долг, Debt (%) 23,65% 

5 Цена на долг, Kd (%) 2,57% 

6 
Просечни каматни стапки на долгорочни кредити (€, $ и денари), одобрени на 
претпријатијата во РМ, а објавени од Народна банка на РМ, Rm (%) 

7,01% 

7 
Стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на 
обврзниците издадени од Владата на РМ, Rf (%) 

3,83% 

8 
Премија за ризик која се определува како разлика меѓу “просечен приход на 
ризични вложувања (Rm) и приход на неризични вложувања (Rf)”, MRP (%) 

3,18% 

9 Бета на сопствен капитал, (пазарното портфолио), β 1 

10 Цена на сопствен капитал, Ke (%) 7,01% 

11 Стапка на данок на добивка, Tp (%) 10,00% 

12 
Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред 
оданочување, WACC (%) 

6,55% 

 
Вредноста на Rf (приход на неризични вложувања) е утврдена како просечна пондерирана каматна 

стапка на 3; 6; 12; 24 и 36 – месечни државни хартии од вредност.  
Вредноста на Rm (просечен приход на ризични вложувања) е утврдена како просечна каматна стапка 

на долгорочни денарски и девизни кредити за претпријатија во Република Македонија. 
 
Оперативни трошоци 
 
На АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика како вршител на енергетската дејност дистрибуција на 

електрична енергија се одобруваат следните оперативни трошоци, пресметани согласно Правилникот: 
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р.бр ОПИС  2014 2015 2016 2017 

1 
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар (денари) 

2.901.480 2.959.509 3.024.618 3.091.160 

2 
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување на средствата (денари) 

2.335.977 2.822.040 2.822.040 2.822.040 

3 
Трошоци за осигурување на градежни објекти и 
опрема (денари) 

1.231.055 1.274.142 1.312.366 1.347.800 

4 Бруто плати (денари) 25.786.740 26.302.475 26.881.129 27.472.514 

4.1 број на вработени 49 49 49 49 

4.2 просечна бруто плата 31.325 31.952 32.654 33.373 

5 
Менаџерските плати и менаџерските награди 
(денари) 

0 0 0 0 

6 Други услуги (% од тригодишен просек) (денари) 522.556 533.008 544.734 556.718 

7 Останати и вонредни (екцесни) трошоци (денари) 3.277.781 3.389.117 3.458.489 3.529.023 

8 ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ (денари) 36.055.589 37.280.291 38.043.376 38.819.255 

 
Вредноста на CPI е земена според достапните податоци објавени од Министерството за финансии и 

тоа: 2% во 2015 година и 2,2% во 2016 до 2017 година. 
Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2015, 2016 и 2017 година 

се пресметани врз основа на истите во базната 2014 година, зголемени за CPI од 2% во 2015 година и 2,2% 
во 2016 до 2017 година. 

Трошоците за одржување се пресметани во висина од 25% од вредноста на амортизацијата. 
Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема, како и менаџерските плати и менаџерските 

награди се земени со иста вредност како во Барањето. 
Бруто платите се пресметани врз основа на просечната бруто плата во РМ за просечниот број на 

вработени во АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика доставен со Барањето, зголемена за 40% и за CPI 
од 2% во 2015 година и 2,2% во 2016 и 2017 година. Процентуалното учество на другите услуги во трошоците 
за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за периодот од 2015 до 2017 година е утврден да 
изнесува 18,01%. 

Вредноста на групата останати трошоци е пресметана во висина од 10% од збирот на трошоците во 
позициите 1,2,3,4 и 7 од нормализираните трошоци. 

При пресметката на факторот за корекција на дистрибуирана количина на електрична енергија (QA) 
за 2014, 2015, 2016 и 2017 година, Регулаторната комисија за енергетика, во однос на бројот на потрошувачи 
користеше податоци презентирани во Барањето. Во однос на планираната потрошувачка на електрична 
енергија, Регулаторната комисија за енергетика за 2014 и 2015 година користеше податоци за остварената 
потрошувачка на електрична енергија, додека за 2016 и 2017 се предвидува пораст на годишната 
потрошувачка за вредноста на CPI од 2,2% во 2016 и 2017 година. 

 
Факторот на порамнување за регулираниот период (SX) е утврден да изнесува 0,05261081. 
 
Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби на електрична 
енергија во дистрибутивната мрежа 
 
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 

дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 13 од Правилникот. При определувањето на 
трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2015 година, се 
користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се презентирани 
во следнава табела:  
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Р.бр ОПИС 2015 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 1,01% 

2 Одобрена количина на загуби (kWh) 2.435.812 

3 
Набавна цена, со вклучена тарифа за пренос на ее 
и тарифа за организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија, LP (ден/kWh) 

2,7916 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 6.799.913 

 
Пренесени трошоци (SPT)  
 
Пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се утврдени да изнесуваат 0 денари согласно 

доставените податоци во барањето.  
 
Фактор на корекција (К) 
 
Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, изнесува        

-6.542.238 денари. Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, 
наместо прогнозирани, (MARK2014)  изнесува 74.769.948 денари. Остварениот приход за 2014 година (R2014) 
изнесува 68.366.034 денари.  

  Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 
2,16% за 2014 година. 

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, 
наместо прогнозирани (MARK2014),  е презентирана во следнава табела: 
 

 

Р.бр. ОПИС MARK2014 

Одобрено со 
Одлука УП1 
УП1 бр. 08 – 

86/14  од 
31.07.2014 

1 Основен приход во 2014 година, BR2014 (денари) 53.770.388 53.770.388 

2 Трошоци за загуби на е.е во 2014 година, L2014  (денари) 5.551.167 4.599.102 

3 
Количина на електрична енергија на влез во електродистрибутивен 
систем во 2014 година (kWh) 

212.629.040 243.092.596 

4 процент на признати загуби во 2014 година 0,93% 0,46% 

5 
Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа за 
организирање и управување со пазарот на ее во 2014 година 
(ден/kWh) 

2,8016 2,7874 

6 Пренесени трошоци во 2014 година, SPT2014 (денари) 0 0 

7 фактор на на корекција -15.448.393 -15.448.393 

8 
Регулиран максимален приход за 2014 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со 
вклучен фактор на корекција (денари) 

74.769.948 73.817.884 

9 Вкупно испорачана количина во 2014 година (kWh) 210.647.590 241.976.033 
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Вкупниот потребен приход на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика за 2015 година за 
надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на електрична 
енергија, се предвидува да изнесува 77.545.848 денари. 

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи е утврдена да изнесува  
239.308.636 kWh. 

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2015 година утврдена со оваа Одлука 
се зголеми за 6,22% во однос на претходната (0,3051 ден/kWh). 
 

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на 
Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за дистрибуција на електрична 
енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје, 
Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:  

  
1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните категории 

на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на регулираниот максимален 
приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 
година што зависи од врвна активна моќност, односно активна електрична енергија по категории на 
приклучоци е презентирана во следнава табела: 

 

 

категории на 
потрошувачи 

Распределба на приход (денари) 

моќност 
активна 
ел.енерг 

вкупно 

1 2 3=1+2 

HV 16.171.550 1.961.079 18.132.628 

MV 46.140.960 8.367.479 54.508.439 

LV   4.904.780 4.904.780 

Вкупно 62.312.510 15.233.338 77.545.848 

 

2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност за 
2015 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е презентирана во 
следнава табела: 

 

категории на 
потрошувачи 

Количини на активна електрична енергија и 
врвна активна моќност 

моќност (kW) 
активна 

ел.енерг (kWh) 

HV 650.535 111.371.448 

MV 390.458 124.431.067 

LV 0 3.506.121 

Вкупно 1.040.993 239.308.636 
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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 став 1 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр 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 бр. 08-54/15                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31 јули 2015 година 
Скопје                                                                                                  Димитар  Петров 
 

 


