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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, 151/14 и 33/15), 
член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на 
РМ“ бр.97/12), како и врз основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Сл. весник на 
РМ“ бр. 113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, 
просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност 
снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика за 2015 
година со бр. 02-3256/2 од 14.05.2015 година заведено под број УП1 бр.08 – 53/15 од 14.05.2015 година, на 
седницата одржана на 31 јули 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена  
како и цени за пресметковни елементи за вршење на  

регулирана енергетска дејност  снабдување во краен случај  
со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2015 година 

 
1. На АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница Енергетика, за 2015 година, се одобрува регулираниот 

максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во краен 
случај со електрична енергија да изнесува 15.808.786 денари, за испорачани 3.231.086 kWh 
електрична енергија. 
 

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница 
Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2015 година од: 
 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво се утврдува да 
изнесува 4,3162 денари за kWh електрична енергија, и 

- категоријата на тарифни потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да 
изнесува 5,1144  денари за kWh електрична енергија. 

 
3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа 

на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија се утврдуваат да изнесуваат: 
 
 
 

Пресметковен 
елемент 

Единица 

Време на 
испорака 

на 
електрична 
енергија во 

текот на 
денот 

Цени за пресметковни елементи 
(денари) 

Категорија на 
потрошувачи 
приклучени 
на 6kV и 35 
kV напонско 

ниво 

Категорија на 
потрошувачи приклучени 
на 0,4 kV напонско ниво  

 Прв 
тарифен 
степен 

Втор 
тарифен 
степен 

Активна 
моќност 

kW   703,60 810,47 (*) 
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активна 
електрична  

енергија 
kWh 

BДО 2,95 3,88 5,11 

НДО 1,45 1,91   

прекумерно 
превземена 
реактивна 

електрична 
енергија 

kvarh 
ВДО 0,66 0,97 1,79 

НДО 0,40 0,50 (*) 
 

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

Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во 
државна сопственост Скопје (во понатамошниот текст АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика), согласно 
Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ 
бр.97/12), 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 приход, просечна цена како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулирана 
енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ, подружница 
Енергетика, за 2015 година заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под број УП1 
бр.08 – 53/15 од 14.05.2015 година. 

Во согласност со Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај (во 
понатамошниот текст: Правилник ), доставена е следната документација: 

 
- Барање за утврдување на регулиран максимален приход, просечна цена како и цени за пресметковни 

елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична 
енергија 02-3256/2 од 14.05.2015 година; 

- Пропратно писмо; 
- Изјава за веродостојност на одговорното лице на АД ЕЛЕМ-Скопје;  
- Тековна состојба на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје, издадена од Централен регистар на 

Република Македонија со број 30120150004617; 
- Статут на АД Електрани на Македонија – Скопје; 
- Податоци за број на вработени во 2014 година; 
- Табели од Прилог 4 од Правилникот;  
- Биланс на состојба за 2014 година; 
- Планиран биланс на успех; 
- Број на вработени – состојба на 31.12.2014 година; 
- Електронска форма на Барањето. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно Правилникот, на 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“. 

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 02-1461/1 од 28.07.2015 година свика подготвителна седница на 30.07.2015 
година, на која предмет на разгледување беше и „Подготвителен материјал за утврдување на регулиран 
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максимален приход, просечна цена, како и цени за пресметковни елементи за вршење на регулираната 
енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија на АД ЕЛЕМ-Скопје, подружница 
Енергетика“, за 2015 година. 
 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 
 
АД ЕЛЕМ-Скопје во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
 Вредност на амортизација на основни средства за вршење на регулирана дејност  
 
Вредноста на амортизацијата на средствата за вршење на регулираната енергетска дејност 

снабдување во краен случај со електрична енергија според податоците доставени со Барањето изнесува 
155.379 денари за 2014 година и 155.379 за 2015 година. 

 
Оперативни трошоци  
 
Вредноста на оперативните трошоци доставени со Барањето е презентирана во следната табела: 

                                                                                                                                                                             
Р.б. Опис 2014 2015 

1 
Материјали, енергија, резервни 
делови и ситен инвентар 762.195 

            
781.250  

2 
Тековно одржување, ремонт и 
услуги за одржување 31.076 

31.076 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 18.344 

18.344 

4 Бруто плати 2.255.382 2.229.912 

4.1 Број на вработени 4 4 

5 
Менаџерски плати и награди 

0 
                       

0  
6 Други услуги 942.974 966.548  

7 Останати и вонредни трошоци 400.997 402.777  

8 Вкупно оперативни трошоци 4.410.968 4.430.550 

 
Трошоци за купување на електрична енергија и услуги 
        
Според податоците доставени со Барањето на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика трошокот 

за купување на електрична енергија за снабдување на малите потрошувачи изнесува 36.594.989 денари за 
2014 година и 8.797.197 денари за 2015 година. Трошокот за пренос на електрична енергија изнесува 
4.069.607 ден за 2014 година и 978.307 денари за 2015 година. Трошокот за организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија изнесува 464.670 денари за 2014 година и 111.704 денари за 2015 година, 
додека трошокот за дистрибуција на електрична енергија изнесува 2.306.860 денари за 2014 година и 554.554 
денари за 2015 година. 
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Испорачана и планирана количина на електрична енергија 
        
Според податоците доставени со Барањето на АД ЕЛЕМ - Скопје, испорачаната и планирана 

електрична енергија изнесува 14.989.346 kWh за 2014 година и 3.603.341 kWh за 2015 година. 
 
Маржа  
 
Според податоците на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика во Барањето, маржата за 

снабдување со електрична енергија на тарифните потрошувачи изнесува 960.049 денари за 2014 година и 
300.554 денари за 2015 година, при што маржата за двете години изнесува 2%.  

 
Средства за ликвидност 
 
АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика предлага процентот на средствата за ликвидност за 

снабдување со електрична енергија на тарифните потрошувачи да изнесува 2,2%, односно 1.056.054 денари 
за 2014 година и 330.609 за 2015 година.. 

 
Фактор за корекција 
 
АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика предлага факторот за корекција кој би се користел во 

одлуката за 2015 година да изнесува -40.906.321 денари. 
 
Вкупен годишен и месечен надоместок за снабдување во краен случај со електрична 

енергија  
Во Барањето АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика ги доставува следните податоци за вкупен 

годишен и месечен надоместок за снабдување во краен случај со електрична енергија. 
 

Р.бр ОПИС 2014  2015 

1 SN (денари) 47.488.772 13.117.092 

2 MNP (ден/kWh)       3,1682     3,6403  
 
 
Регулиран максимален приход и просечна цена 
 
Во Барањето АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика ги доставува следните податоци за 

регулираниот максимален приход и просечна цена за снабдување во краен случај со електрична енергија. 
 

Р.бр ОПИС 2014  2015 

1 MAR (денари) 90.924.898 23.558.853 

2 Просечна цена (ден/kWh) 6,0660 6,5381 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Оперативни трошоци  

 
Вредноста на оперативните трошоци е пресметана согласно Правилникот и е презентирана во 

следната табела: 
 

Р.бр Опис 2014 2015 

1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 762.195 781.250 

2 Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 38.845 38.845 

3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 18.344 18.987 

4 Бруто плати 2.105.040 2.147.141 

4.1 Број на вработени 4 4 

4.2 Просечна бруто плата 31.325 31.952 

5 Менаџерски плати и награди 0 0 

6 Други услуги 272.264 248.910 

7 Останати и вонредни трошоци 319.669 323.513 

8 Вкупно оперативни трошоци 3.516.358 3.558.646 

 
Амортизацијата на основните средства за 2014 и 2015 година е идeнтична како и во Барањето, 

односно 155.379 денари за 2014 и 2015 година.  
Маржата за дејноста снабдување во краен случај со електрична енергија, за 2015 година, е утврдена 

да изнесува  6,55% односно1.053.446 денари.  
Процентот за утврдување на средствата за ликвидност за регулираната дејност снабдување во краен 

случај со електрична енергија (σ), за 2015 година, е утврден да изнесува 3,50%, врз основа на што, 
средствата за ликвидност за дејноста снабдување во краен случај со електрична енергија (LC), за 2015 
година, изнесуваат  562.502 денари. 

Регулаторната комисија за енергетика планираната набавка на електрична енергија за потребите на 
малите потрошувачи, за 2015 година, ја определи да изнесува 3.231.086 kWh, согласно дополнително 
доставените податоци за потрошувачка на малите потрошувачите, при што истата ќе се обезбеди од АД 
ЕЛЕМ - Скопје како вршител на енергетската дејност производство на електрична енергија. Вкупната 
вредност на планираната набавка на електрична енергија од АД ЕЛЕМ - Скопје за 2015 година изнесува  
8.139.565 денари, по просечна цена од 2,5191 ден/kWh.  

Трошокот за користење на преносната мрежа за 2015 година изнесува 844.633  денари, по просечна 
цена од 0,2614 ден/kWh.  

Трошокот за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година изнесува  
35.838 денари, по просечна цена од  0,0111 ден/ kWh. 

Вкупните трошоци за дистрибуција на 3.231.086 kWh електрична енергија за 2015 година, изнесуваат 
3.337.437 денари, по просечна цена од 1,0329 ден/kWh имајќи го во предвид и Тарифниот систем за 
дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во 
сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје.  

 
Фактор на корекција (К)  

 
Факторот на корекција за 2014 година, а применет за 2015 година изнесува 1.878.660 денари.  
Остварениот приход за 2014 година (R2014) од продажба на електрична енергија, изнесува 60.965.577 

денари имајќи ги во предвид податоците од Бруто билансот на претријатието за 2014 година. 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 регулирана дејност 
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снабдување со електрична енергија за тарифни потрошувачи за 2014 година, повторно пресметан со 
признаени вредности наместо прогнозирани (MARK2014)  е презентиран во следнава табелa: 
 

р.бр ОПИС  MARK2014 

Одобрено со 
Одлука УП1 

бр. 08 – 85/14 
од 31.07.2014 

на РКЕ  

1 оперативни трошоци, О (денари) 2.864.088 2.864.088 

2 амортизација, D (денари) 155.379 155.379 

3 Пренесени трошоци,  CPT (денари) 0 0 

4 трошок за купување електрична енергија од АД ЕЛЕМ, Еt (денари) 36.713.077 29.513.804 

4.1 количина од ЕЛЕМ, (kWh) 14.989.346 11.937.700 

4.2 цена на ЕЛЕМ (ден/kWh) 2,4493 2,4723 

5 трошок за набавка на електрична енергија од увоз, денари 0 0 

5.1 количина од увоз (kWh) 0 0 

5.2 цена на увоз  (ден/kWh) 0 0 

6 трошок за МЕПСО (пренос +пазар), (денари) 4.581.795 3.760.387 

6.1 цена за пренос и пазар, (ден/kWh) 0,3057 0,3150 

6.2 пренесена (kWh) 14.989.346 11.937.700 

7 
трошок за купување услуги на дистрибутивниот систем за 
снабдување на тарифните потрошувачи , DNU (денари) 

9.731.948 8.976.588 

7.1 цена за дистрибуција, (ден/kWh) 0,6493 0,7520 

7.2 дистрибуирана количина (kWh) 14.989.346 11.937.700 

8 MARP (денари) 54.046.287 45.270.247 

9 Средства за маржа, М (денари) 3.188.731 2.670.945 

9.1 процент на маржа, μ (%) 5,9% 5,9% 

10 Средства за ликвидност,L (денари) 1.891.620 1.584.459 

10.1 процент за утврдување на средствата за ликвидност , σ (%) 3,50% 3,50% 

11 Фактор на корекција 0 0 

12 
Регулиран максимален приход за 2014 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, 
со вклучен фактор на корекција (денари) 

59.126.638 49.525.650 

13 Вкупно испорачана количина во 2014 година (kWh) 14.989.346 11.937.700 
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Примена на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи 
приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје 

 
Пресметка на просечна цена за снабдување во краен случај со електрична енергија од категорија на 

потрошувачи приклучени на 6kV, 35 kV напонско ниво 

 

 

каде што: 

 

просечна цена за снабдување во краен случај со електрична енергија од категорија на 
потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво за 2015 година, ден/kWh 

4,3162 

цена на електричната енергија за вршење на регулираната енергетска дејност производство 
на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје за 2015 година, ден/kWh 

2,5191 

регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година, ден/kWh 0,2614 

регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија за 2015 година, ден/kWh 

0,0111 

регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за категорија на 
потрошувачи приклучени на среден напон за 2015 година, ден/kWh 

0,4564 

месечен надоместок за снабдување во краен случај со електрична енергија за поединечен 
потрошувач за 2015 година, (денари/kWh) 

1,0682 

 

 

Пресметка на просечна цени за снабдување во краен случај со електрична енергија од категорија на 
потрошувачи на 0,4 kVнапонско ниво 

 

ttjadistribucitpazartprenostelemt MNPCCCCC 4.0

,,,,

4.0
 

каде што: 

 

просечна цена за снабдување во краен случај со електрична енергија  од 
категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво за 2015 година, 
ден/kWh 

5,1144 

цена на електричната енергија за вршење на регулираната енергетска дејност 
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје за 2015 година, 
ден/kWh 

2,5191 

регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година, 
ден/kWh 

0,2614 

регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија за 2015 година, ден/kWh 

0,0111 

регулирана просечна тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на електрична 
енергија за категорија на потрошувачи приклучени на низок напон за 2015 година, 
ден/kWh 

1,2546 

месечен надоместок за  снабдување во краен случај со електрична енергија за 
поединичен потрошувач за 2015 година, (денари/kWh) 

1,0682 

 

ttjadistribucitpazartprenostelemt MNPCCCCC 6,35

,,,,

35,6
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Вкупниот годишен надоместок за снабдување во краен случај со електрична енергија за 2015 година 
изнесува 3.451.313 денари, додека месечниот надоместок за снабдување во краен случај со електрична 
енергија за 2015 година изнесува 1,0682 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 став 1 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 бр.08 – 53/15                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31 јули 2015 година 
Скопје                                                                                                     Димитар  Петров 


