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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) и член 15 од 
Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај (“Службен весник на 
Република Македонија”  бр.97/12), како и врз основа на 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 (“Службен весник на Република Македонија”   
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 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.02-3429/1 од 12.05.2016 година, заведено во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-23/16 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, 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 2016 
година 

 
1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, за 2016 година, се одобрува регулираниот 

максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување 
во краен случај со електрична енергија да изнесува 20.679.998 денари, за испорачани 
3.741.186 kWh електрична енергија. 
 

2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ - Скопје, 
подружница Енергетика, ги снабдува потрошувачите за 2016 година од: 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV и 35 kV напонско ниво се 
утврдува да изнесува 4,7854 денари за kWh електрична енергија, и 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да 
изнесува 5,7546 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: 
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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   780,08 911,92 (*) 

активна 
електрична  

енергија 
kWh 

BДО 3,27 4,37 5,75 

НДО 1,61 2,14   

прекумерно 
превземена 
реактивна 

електрична 
енергија 

kvarh 

ВДО 0,73 1,09 2,01 

НДО 0,44 0,56 (*) 

 
 

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 цени на 
електрична енергија за снабдување во краен случај (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 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 за 
2016 година бр.02-3429/1 од 12.05.2016 година (во натамошниот текст: Барање), заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-
23/16 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-
3429/2 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 13 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 за одобрување 
на регулиран 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 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 
 
АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница Енергетика 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 1.283.199 денари за 2015 година, 1.200.000 денари за 2016 година  и 
1.200.000 денари за 2017 година. 

 
Оперативни трошоци  
 
Вредноста на оперативните трошоци доставени со Барањето е презентирана во 

следната табела: 
                                                                                                                                                                             

Р.б. Опис 2015 2016 2017 

1 
Материјали, енергија, резервни 
делови и ситен инвентар 

830.497           1.000.000            1.000.000 

2 
Тековно одржување, ремонт и 
услуги за одржување 

22.626               30.000                 30.000 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

40.569               45.000                 45.000 

4 Бруто плати 2.161.891          2.269.986            2.383.485  
4.1 Број на вработени 4 4 4 
5 Менаџерски плати и награди 0                        0                          0    
6 Други услуги 387.724             400.000               400.000 
7 Останати и вонредни трошоци 344.331             350.000              350.000 
8 Вкупно оперативни трошоци 3.787.638 4.094.986 4.208.485 

 
Трошоци за купување на електрична енергија и услуги 
        
Според податоците доставени со Барањето, трошокот за купување на електрична 

енергија за снабдување на малите потрошувачи изнесува 10.348.270 денари за 2015 година, 
10.595.092 денари за 2016 година и 10.806.994 денари за 2017 година. Трошокот за пренос на 
електрична енергија изнесува 782.598 денари за 2015 година, 801.264 денари за 2016 година и 
817.290 денари за 2017 година. Трошокот за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија изнесува 102.299 денари за 2015 година, 104.739 денари за 2016 година и 
106.834 денари за 2017 година, додека трошокот за дистрибуција на електрична енергија 
изнесува 1.173.421 денари за 2015 година, 1.201.409 денари за 2016 година и 1.225.437 денари 
за 2017 година. 

 
Испорачана и планирана количина на електрична енергија 
        
Според податоците доставени со Барањето, испорачаната и планирана електрична 

енергија изнесува 3.177.419 kWh за 2015 година, 3.253.205 kWh за 2016 година и 3.318.269 kWh 
за 2017 година. 
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Маржа  
 
Според податоците на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика во Барањето 

процентот на маржата за снабдување со електрична енергија на малите потрошувачи изнесува 
349.549 денари за 2015 година, 359.950 денари за 2016 година и 367.301 денари за 2017 година. 

 
Средства за ликвидност 
 
Според податоците на АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика средствата за 

ликвидност за снабдување со електрична енергија на малите потрошувачи изнесуваат 384.503 
денари за 2015 година, 395.945 денари за 2016 година и 404.031 за 2017 година. 

 
Фактор за корекција 
 
АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика предлага факторот за корекција да изнесува -

258.831 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 2015  2016 2017 

1 SN (денари) 6.063.720 6.300.880 6.429.817 
2 MNP (ден/kWh)      1,9084    1,9368         1,9377  

 
 
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 со електрична енергија. 
 

Р.бр ОПИС 2015 2016 2017 

1 MAR (денари) 18.470.308 19.003.385 19.386.371 

2 Просечна цена (ден/kWh) 5,8130 5,8414 5,8423 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Оперативни трошоци и амортизација 

 
Вредноста на оперативните трошоци е пресметана согласно Правилникот и е 

презентирана во следната табела: 
 

Р.бр Опис 2015 2016 

1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 830.497 834.649 

2 Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 22.626 30.000 

3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 40.569 45.000 

4 Бруто плати 1.578.780 1.631.398 

4.1 Број на вработени 3 3 

4.2 Просечна бруто плата 31.325 32.369 

5 Менаџерски плати и награди 0 0 

6 Други услуги 296.662 298.146 

7 Останати и вонредни трошоци 276.913 283.919 

8 Вкупно оперативни трошоци 3.046.048 3.123.112 
 

Амортизацијата на основните средства за 2015 и 2016 година изнесува 179.227 денари. 
 
Трошоци за набавка, пренос, пазар и дистрибуција на електрична енергија 
 
Регулаторната комисија за енергетика планираната набавка на електрична енергија за 

потребите на малите потрошувачи, за 2016 година, ја определи да изнесува 3.741.186 kWh,  при 
што истата ќе се обезбеди од АД ЕЛЕМ - Скопје како вршител на енергетската дејност 
производство на електрична енергија (3.168.187 kWh), како и од повластените производители на 
електрична енергија (572.999 kWh). Вкупната вредност на планираната набавка на електрична 
енергија изнесува 10.897.638 денари од кои од АД ЕЛЕМ - Скопје за 2016 година изнесува 
7.996.499 денари, по просечна цена од 2,5240 ден/kWh, додека од повластените производители 
изнесува 2.901.139 денари,  по просечна цена од 5,0631 ден/kWh.  

Трошокот за користење на преносната мрежа за 2016 година изнесува 893.725 денари, 
по просечна цена од 0,2389 ден/kWh.  

Трошокот за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2016 
година изнесува  44.609 денари, по просечна цена од 0,0119 ден/ kWh. 

Вкупните трошоци за дистрибуција за 2016 година, изнесуваат 4.440.928 денари, по 
просечна цена од  1,1870 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.  

 
Маржа и средства за ликвидност 
 
Маржата за дејноста снабдување во краен случај со електрична енергија за 2016 година, 

е утврдена да изнесува 2,00%, односно 391.585 денари.  
Процентот за утврдување на средствата за ликвидност за регулираната дејност 

снабдување во краен случај со електрична енергија (σ) за 2016 година, е утврден да изнесува 
1,00% врз основа на што, средствата за ликвидност за дејноста снабдување во краен случај со 
електрична енергија (LC) за 2016 година, изнесуваат  195.792 денари. 
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Фактор на корекција (К)  
 

Факторот на корекција за 2015 година, а применет за 2016 година изнесува -513.382 
денари, кој изнесува 30% од реално утврдениот (-1.711.274 денари). Преостанатиот дел во износ 
од -1.197.892 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во предвид при носењето 
на соодветните одлуки во наредните години. 

Остварениот приход за 2015 година (R2015) остварен од продажба на електрична 
енергија, изнесува 15.555.428 денари имајќи ги во предвид податоците од Бруто билансот на 
претпријатието за 2015 година. Просечната пасивна каматна стапка за 2015 година објавена од 
Народна банка на Република Македонија, изнесува 1,96%. Пресметката на регулираниот 
максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со 
електрична енергија во краен случај за 2015 година, повторно пресметан со признаени, наместо 
прогнозирани вредности (MARK2015),  е презентирана во следнава табела: 
 

 

р.бр ОПИС  MARK2015 

Одобрено со 
Одлука УП1 

бр. 08 – 53/15 
од 31.07.2015 

на РКЕ  

1 оперативни трошоци, О (денари) 3.558.646 3.558.646 

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) 

7.092.323 8.139.565 

4.1 количина од ЕЛЕМ, (kWh) 2.814.666 3.231.086 

4.2 цена на ЕЛЕМ (ден/kWh) 2,5198 2,5191 

5 
трошок за купување на електрична енергија од обновливи 
извори,     (денари) 

0 0 

5.1 количина од обновливи извори (kWh) 0 0 
5.2 цена од обновливи извори   (ден/kWh) 0 0 
6 трошок за МЕПСО (пренос +пазар), (денари) 861.471 880.471 

6.1 цена за пренос и пазар, (ден/kWh) 0,2711 0,2725 

6.2 пренесена (kWh) 3.177.419 3.231.086 

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

3.356.442 3.337.437 

7.1 цена за дистрибуција, (ден/kWh) 1,0563 1,0329 

7.2 дистрибуирана количина (kWh) 3.177.419 3.231.086 

8 MARP (денари) 17.367.075 16.071.498 
9 Средства за маржа, М (денари) 1.137.543 1.053.446 

9.1 процент на маржа, μ (%) 6,55% 6,55% 

10 Средства за ликвидност,L (денари) 607.848 562.502 

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

11 фактор на корекција 1.878.660 1.878.660 

12 
регулиран максимален приход за 2015 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо 
прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари) 

17.233.806 15.808.786 

13 вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 3.177.419 3.231.086 
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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 2016 година, ден/kWh 

4,7854 

цена на набавена електричната енергија за 2016 година, ден/kWh 2,9129 

регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година, ден/kWh 0,2389 

регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија за 2016 година, ден/kWh 

0,0119 

регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за категорија на 
потрошувачи приклучени на среден напон за 2016 година, ден/kWh 

0,4448 

месечен надоместок за снабдување во краен случај со електрична енергија за поединечен 
потрошувач за 2016 година, (денари/kWh) 

1,1769 

 

Пресметка на просечна цени за снабдување во краен случај со електрична енергија од 
категорија на потрошувачи на 0,4 kV напонско 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 2016 година, ден/kWh 

5,7546 

цена на електричната енергија за вршење на регулираната енергетска дејност производство на 
електрична енергија на АД ЕЛЕМ – Скопје за 2016 година, ден/kWh 

2,9129 

регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година, ден/kWh 0,2389 

регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија 
за 2016 година, ден/kWh 

0,0119 

регулирана просечна тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија за 
категорија на потрошувачи приклучени на низок напон за 2016 година, ден/kWh 

1,4140 

месечен надоместок за  снабдување во краен случај со електрична енергија за поединичен 
потрошувач за 2016 година, (денари/kWh) 

1,1769 

Вкупниот годишен надоместок за снабдување во краен случај со електрична енергија за 
2016 година изнесува 4.403.099 денари, додека месечниот надоместок за снабдување во краен 
случај со електрична енергија за 2016 година изнесува 1,1769 ден/kWh. 

 

ttjadistribucitpazartprenostelemt MNPCCCCC 6,35

,,,,

35,6
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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 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 – 23/16                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29 јули 2016 година 
Скопје                                                                                                                Димитар  Петров 
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