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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 Република Македонија” 
бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 19 
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 
Република Македонија” 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 одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година на Акционерско друштво 
за производство на  електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, 
Скопје, подружница Енергетика (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница 
Енергетика) бр.02-3430/1 од 12.05.2016 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-22/16 од 12.05.2016 година, на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи 
за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 

електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2016 година 
 
 

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, за 2016 година, се одобрува регулираниот 
максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 
електрична енергија да изнесува 79.868.442 денари. 
 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2016 година се 
утврдува да изнесува 0,3331 ден/kWh за планирана испорака на 239.739.200 kWh електрична 
енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем. 

 
3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната 

енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, 
и тарифите за пресметковни елементи за пренос на електрична енергија за 2016 година  
утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и 
тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на 
електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД 
МЕПСО за 2016 година, 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 (LV) 

Врвна активна 
моќност 

ден/kW 25,2556 120,7890 * 

активна електрична  
енергија 

ден/kWh 0,0179 0,0680 1,4138 

Прекумерно 
превземена реактивна 

електрична енергија 
ден/kvarh 0,0072 0,0272 0,5655 

 
 

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 (LV) 

Врвна активна 
моќност 

ден/kW 32,7677 128,3011 * 

активна електрична  
енергија 

ден/kWh 0,2353 0,2854 1,6312 

Прекумерно 
превземена реактивна 

електрична енергија 
ден/kvarh 0,0941 0,1142 0,6525 

 

 
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 2016 година. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
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 (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) на ден 12.05.2016 година поднесе Барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на 
електрична енергија за 2016 година бр.02-3430/1 од 12.05.2016 година (во натамошниот текст: 
Барање), заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија под УП1 бр.08-22/16 од 12.05.2016 година. Кон Барањето, е доставена следната 
документација: 

 
- Изјава за веродостојноста на барањето и податоците дадени во прилог на барањето, 

потпишана од одговорното лице на АД Електрани на Македонија - Скопје, бр.02-
3430/2 од 12.05.2016 година; 

- Тековна состојба за АД Електрани на Македонија - Скопје, издадена од Централниот 
регистар на Република Македонија на ден 24.03.2016 година;   

- Статут на АД Електрани на Македонија - Скопје (пречистен текст од февруари 2015 
година); 

- Финансиско сметководствени податоци изготвени во согласност со правилникот; 
- Табели од Прилог 4 од правилникот во писмена форма и електронска форма. 

  
 Согласно член 17 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 06.06.2016 
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 02-1378/1 од 26.07.2016 година свика подготвителна 
седница на 26.07.2016 година на која предмет на разгледување беше и „Предлог одлука за 
одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за 
пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за 2016 година “. 
  На 26.07.2016 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. 
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Податоци од Барањето 
 
 Барањето е поднесено во согласност со Правилникот, при што АД ЕЛЕМ - Скопје, 
подружница Енергетика во истото ги има презентирано следните податоци:  
                  

Оперативни трошоци и фактор на корекција     
                                                                                                                                                   

Р.
бр 

Опис 2015 2016 2017 2018 

1 
Материјали, енергија, резервни делови 
и ситен инвентар 

6.833.272 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

2 
Тековно одржување, ремонт и услуги 
за одржување 

1.410.078 2.125.000 2.187.500 2.250.000 

3 
Трошоци за осигурување на градежни 
објекти и опрема 

323.403 350.000 350.000 350.000 

4 Бруто плати 25.467.758 25.467.758 25.467.758 25.467.758 
5 Менаџерски плати и награди 0 0 0 0 
6 Други услуги 3.094.876 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
7 Останати и вонредни трошоци 2.146.162 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
8 Вкупно оперативни трошоци 47.667.665 49.442.758 49.755.258 50.057.758 
9 Амортизација 8.392.114 8.500.000 8.750.000 9.000.000 
10 Пренесени трошоци 14.311.193 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
11 Фактор на корекција 14.936.114 15.654.998 15.654.998 15.654.998 
 
 Потрошувачка на електрична енергија  
 

Потрошувачката на електрична енергија за 2015 и 2016 година на категориите на 
потрошувачи на електрична енергија утврдени со Тарифниот систем за дистрибуција на 
електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на 
АД ЕЛЕМ – Скопје, е презентирана во следнава табела: 
 

Р.бр Категорија на потрошувачи 2015 2016 

1 HV (kWh) 63.141.672 102.680.536 

2 MV (kWh) 104.628.323 100.519.188 

3 LV потрошувачи (kWh) 3.449.886 3.596.163 

4 Вкупно (kWh) 171.219.881 206.795.887 

 
 Загуби на електрична енергија 
 

Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загубите на електрична 
енергија за 2015 и 2016 година, се презентирани во следнава табела: 
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Р.бр ОПИС 2015 2016 

1 
Количина на електрична енергија на влез во 
дистрибутивниот систем (kWh) 

180.443.043 215.142.928 

2 
Количина на електрична енергија на излез од 
дистрибутивниот систем (kWh) 

178.030.766 213.167.056 

3 
Загуби на електрична енергија во дистрибутивен 
систем во однос на количина на електрична енергија 
на влез (kWh) 

2.082.276 1.975.872 

4 
Загуби на електрична енергија во дистрибутивен 
систем во однос на количина на електрична енергија 
на влез (%) 

1,16 0,92 

5 
Трошоци за набавка на загуби на електрична 
енергија (денари) 

5.812.882 5.515.845 

 
Регулиран максимален приход 
 
АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика за регулираниот период има доставено 

вредност за регулираниот максимален приход, кој е презентирана во следнава табела: 
 

Р.бр Опис 2015 2016 

1 MAR (денари) 74.424.579 78.064.201 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Регулаторната комисија за енергетика отпочна анализа по Барањето. Согласно 
Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот максимален 
приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за втората година 
(2016) од регулираниот период (01.01.2015 – 31.12.2017). 

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП1 бр. 08 – 54/15 од 31.07.2015 
година го определи и регулираниот основен приход за 2016 година за дејноста дистрибуција на 
електрична енергија, во вредност од  62.847.862 денари.  
 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби 
 
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 2016 година, се користени податоци за количините на електрична енергија доставени 
во Барањето, и истите се презентирани во следнава табела:  
 

Р.бр ОПИС 2016 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 0,92% 

2 Одобрена количина на загуби (kWh) 1.975.872 

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

2,7739 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 5.480.907 

 
Пренесени трошоци  
  
Пренесените трошоци за 2016 година се предвидуваат да изнесуваат 681.596 денари 

согласно доставените податоци во Барањето. 
 

Фактор на корекција (К) 
 
Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2015 година, а 

се применува за 2016 година, изнесува -10.858.077 денари. Регулираниот максимален приход 
остварен од вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 
2015 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2015)  
изнесува 77.240.447 денари. Остварениот приход за 2015 година (R2015) изнесува 66.591.097 
денари.  
  Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република 
Македонија, изнесува 1,96% за 2015 година. 

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 година, повторно пресметан со 
признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2015),  е презентирана во следнава табела: 
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Р.бр. ОПИС MARK2015 

Одобрено 
со Одлука 
УП1 бр. 08 
– 54/15  од 
31.07.2015 

1 Основен приход во 2015 година, BR2015 (денари) 64.203.696 64.203.696 

2 Трошоци за загуби на е.е во 2015 година, L2014  (денари) 5.812.917 6.799.913 

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

180.113.043 241.744.448 

4 Процент на признати загуби во 2015 година 1,16% 1,01% 

5 
Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа за 
организирање и управување со пазарот на ее во 2015 година 
(ден/kWh) 

2,7916 2,7874 

6 Пренесени трошоци во 2015 година, SPT2015 (денари) 0 0 

7 Фактор на корекција -6.542.238 -6.542.238 

8 
Регулиран максимален приход за 2015 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, 
со вклучен фактор на корекција (денари) 

77.240.447 77.545.847 

9 Вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 178.030.766 239.308.636 

 
 Вкупниот потребен приход на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика за 2016 година 
за надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на 
електрична енергија, се предвидува да изнесува  79.868.442 денари. 

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи е утврдена 
да изнесува 239.739.200 kWh. 

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2016 година утврдена со 
оваа Одлука се зголеми за 2,82% во однос на претходната (0,3240 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 регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска 

дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година што зависи од врвна активна 
моќност, односно активна електрична енергија по категории на потрошувачи е презентирана 
во следнава табела: 

 

 

категории на 
потрошувачи 

Распределба на приход (денари) 

моќност 
активна 
ел.енерг 

вкупно 

1 2 3=1+2 

HV 16.695.374 2.041.827 18.737.201 
MV 47.012.328 8.272.166 55.284.494 
LV   5.846.747 5.846.747 

Вкупно 63.707.702 16.160.740 79.868.442 
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2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна 
моќност за 2016 година, за соодветните категории на потрошувачи 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 661.057 113.975.395 
MV 389.210 121.628.218 
LV 0 4.135.587 

Вкупно 1.050.268 239.739.200 
 

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 Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), 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. 08-22/16                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29 јули 2016 година 
Скопје                                                                                                  Димитар Петров 
 

 
 


