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Годишниот извештај за работа на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија во  
2009 година е изготвен согласно членот 35 од Законот 
за енергетика, со кој е утврдена обврска за 
Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна до 31 
март од наредната година, до Собранието на Република 
Македонија да достави Годишен извештај за работа на 
Регулаторната комисија за енергетика во претходната 
година, за усвојување. Во Годишниот извештај се 
содржани детални информации за извршување на 
надлежностите од член 19 од Законот за енергетика, 
како и детални информации за материјално-
финансиското работење на Регулаторната комисија за 
енергетика. Со Законот за енергетика исто така е 
утврдено дека Годишниот извештај за работа на 
Регулаторната комисија за енергетика е потребно да 
се достави и до Владата на Република Македонија и до 
Министерството надлежно за работите од областа на  
енергетиката.  
 
Во  извештајот е даден преглед на активностите 
реализирани од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика во текот на 2009 година, при што посебен 
осврт е даден на состојбите поврзани со регулирањето 
на цените, како и на изготвувањето на останатата 
регулатива во надлежност на Регулаторната комисија 
за енергетика. Во овој извештај се прикажани и 
активностите кои Регулаторната комисија за 
енергетика ги има остварено во текот на 2009 година 
на меѓународно ниво, кое што е од искулучително 
значење во насока на размена на искуства и знаења со 
регулаторните тела од другите земји, преку учество во 
работата на соодветните меѓународни институции и 
асоцијации за енергетика,  семинари и конференции, со 
цел обезбедување на поголема компетентност во 
работата, како и поголема институционална и законска 
компатибилност и соработка.  
 
Согласно обврската од Законот за енергетика, на 
крајот од извештајот е даден преглед  на финансиското 
работење на Регулаторната комисија за енергетика во 
2009 година. 
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ВОВЕД 

 
Регулаторната комисија за енергетика е орган на Република Македонија 

кој согласно Законот за енергетика („Службен весник на Република Mакедонија” 
бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ги врши работите кои што се однесуваат на 
регулирање на одделни прашања во вршење на енергетските дејности 
определени со Законот за енергетика.  

Со Законот за енергетика е утврдено дека Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната 
комисија за енергетика) е независна во своето работење и во донесувањето на 
одлуките и има својство на правно лице, а за својата работа најмалку еднаш 
годишно ги известува Собранието и Владата на Република Македонија.  
 

Регулаторната комисија за енергетика е колегијален орган, составен од 
пет члена, кои на предлог на Владата на Република Македонија ги именува и 
разрешува Собранието на Република Македонија. Членовите на Регулаторната 
комисија за енергетика ја вршат својата функција професионално.  

 
Работењето и донесувањето на одлуки на Регулаторната комисија за 

енергетика е уредено со Законот за енергетика, другите подзаконски акти, како 
и Статутот и Деловникот за нејзината работа. Одлуките на Регулаторната 
комисија за енергетика се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија”, како и веб страната на Регулаторната комисија за енергетика 
www.erc.org.mk.  
 

Согласно член 19 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за 
енергетика ги има следите надлежности: 

 
- го следи функционирањето на пазарот на енергија и предлага мерки 

за унапредување со цел да обезбеди недискриминација, ефективна 
конкуренција и ефикасно функционирање на пазарот,  

- ги следи механизмите кои се применуваат за справување со 
загушувањето на капацитетите на електроенергетскиот систем и 
системот на природен гас  во Република Македонија, 

- се грижи за унапредување на заштитата на правата на корисниците на 
енергија, 

- донесува прописи за формирање на цени на одделни видови на 
енергија и услуги во врска со вршењето на регулираните енергетски 
дејности,  

- донесува пропис за начин на формирање на цената на мешавините на 
течните горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива, 

- пропишува тарифни системи за одделни видови енергија, 
- донесува одлуки за цени на одделни видови енергија, во согласност 

со прописите за формирање на цени на одделни видови на енергија и 
услуги во врска со вршењето на регулираните енергетски дејности,  

- издава, менува, одзема и го следи извршувањето на лиценците за 
вршење одделни дејности од областа на енергетиката,  

- учествува во разрешување или разрешува спорови кои настанале 
меѓу учесниците на пазарот на енергија, вклучително и 
прекуграничните спорови, 
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- соработува со надлежните државни органи, органите на единиците на 
локалната самоуправа, трговските друштва вршители на енергетски 
дејности, корисниците на енергија и други организации и институции, 

- доставува предлог до надлежните органи за преземање на мерки во 
согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон 
кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно на овој закон, 

- покренува иницијативи и предлага донесување на нови и изменување 
на постојните закони од областа на енергетиката  и други прописи, 

- учествува во соодветни регионални и меѓународни организации и 
соработува со други регулаторни тела со цел да придонесе кон 
развојот на регионалните пазари на енергија,  

- донесува статут, деловник и други интерни акти за својата работа,  и 
- врши други работи во согласност со овој и друг закон.  
 
Согласно Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика е 

надлежна за регулирање на енергетски дејности кои што се однесуваат на: 
 
- електрична енергија, 
- природен гас, 
- нафта и нафтени деривати, мешавини на течните горива од фосилно 

потекло што се користат за транспорт, со биогорива, 
- топлинска енергија, и 
- геотермална енергија. 

 
 
I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА  ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

Заради компетентно, ефикасно и квалитетно остварување на работите од 
своја надлежност, Регулаторната комисија за енергетика има вработено 
соодветен стручен кадар, а работата се извршува преку повеќе организациони 
единици во зависност од природата и карактерот на работите кои се 
извршуваат. 

 
Организационата поставеност и надлежностите на Регулаторната 

комисија за енергетика се компатибилни со регулаторните тела во земјите од 
соседството и регионот и соодветствуваат на барањата за целосно и 
компетентно исполнување на нејзините обврски, како и на степенот на развојот 
на енергетските пазари во Република Македонија. 

 
Регулаторната комисија за енергетика e  составена од пет члена. 

Членовите и Претседателот на Регулаторна комисија за енергетика, кој е еден од 
членовите, на предлог на Владата на Република Македонија ги именува и 
разрешува Собранието на Република Македонија имајќи ја предвид соодветната и 
правичната застапеност на припадниците на сите заедници.  
 

На 3 септември 2009 година Регулаторната комисија за енергетика 
донесе нов Правилник за организација и систематизација на работните места и 
работни задачи на вработените во Регулаторна комисија за енергетика на 
Република Македонија. 
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Со внатрешната организација и систематизација на работните места и 

задачите на вработените во Регулаторна комисија за енергетика се обезбедува 
квалитетно, ефикасно, сигурно, континуирано, навремено, компетентно и 
одговорно извршување на работите и задачите за чие што извршување е 
надлежна Регулаторна комисија за енергетика, согласно Законот за енергетика 
и други закони и прописи на Република Македонија како и други меѓународни 
прописи и правила од областа на енергетика. 
 

Согласно овој Правилник, организационите единици за вршење на 
стручните работи и задачи за потребите на Регулаторна комисија за енергетика  
се:  

- сектор за техничко-енергетски работи од областа на електрична 
енергија; 

- сектор за техничко-енергетски работи од областа на природен гас, 
течни горива, топлинска и геотермална енергија; 

- сектор за економски работи; 
- сектор за правни работи; и  
- административно-техничка служба.  
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА 
РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
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Заради извршување на работите од надлежност на Регулаторната 

комисија,  може да бидат формирани постојани и повремени функционални 
работни групи составени од претставници на пооделни сектори.  

 
Постојани работни групи се основаат за вршење на работи што се 

однесуваат на: 
- издавање на лиценци и следење на извршувањето на лиценците; 
- цени и тарифи; 
- учество во разрешување на спорови и предлагање на мерки за 

разрешување на споровите; и 
- вршење мониторинг над спроведувањето на обврските од лиценците. 
 
Повремени работни групи се основаат за вршење на работи од повремен 

карактер, а се однесуваат на: 
- изготвување на прописи и правила од надлежност на Регулаторната 

комисија; 
- давање на мислење за одделни пршања;  
- извршување на работи кои произлегуваат од меѓународните обврски; 
- изготвување на предлози за постапување по одделни специфични 

прашања од надлежност  на Регулаторната комисија; 
- вршење мониторинг над спроведувањето на обврските од лиценците. 

 
Организационата шема на постојаните меѓусекторски, односно 

мултидисциплинарни работни групи во рамките на Регулаторната комисија за 
енергетика е прикажана на следната шема: 
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I.1 КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА  

ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
 

Согласно Правилникот за внатрешната организација и систематизација 
на работните места и задачи на Регулаторната комисија за енергетика, 
заклучно со 31.12.2009 година во неа се вработени 17 лица заедно со 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика и тоа: 

 
Членови на комисијата 5
Извршители 12

 
Образовната структурата на вработените во Регулаторната комисија за 

енергетика (членовите на комисијата и вработените во стручните сектори и 
служба), распоредена по степен на образование и по специјалности на крајот 
на 2009 година е следна: 
 

Р.бр. Стручна подготовка Број на извршители 

1 Магистри 1 

Висока стручна подготовка 15 

2 Инженери 
Економисти 
Правници 

8 
6 
1 

3 Виша стручна подготовка 1 

 
 
На 15 јуни 2009 година, на предлог на Владата на Република Македонија, 

Собранието на Република Македонија донесе Одлука бр. 07-2694/1 за именување 
на нов Претседател на Регулаторна комисија за енергетика, со мандат од пет 
години. 

 
На 16 ноември 2009 година, на предлог на Владата на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија донесе Одлука бр. 07-4768/1 за 
именување на нов член на Регулаторната комисија за енергетика, со мандат од пет 
години. 

 
Со Финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика за 2009 

година, одобрен од Собранието на Република Македонија, беа предвидени 4 
нови вработувања во Регулаторната комисија за енергетика во 2009 година.  

 
Согласно Правилникот за организација и систематизација на работните 

места и работните задачи на вработените, Регулаторна комисија за енергетика 
на Република Mакедонија во дневните весници „Дневник“ (на 10.12.2009 година) 
и „Факти“ (на 09.12.2009 година) објави оглас за 4 вработувања.  
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Согласно Финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика за 

2010 година одобрен од Собранието на Република Македонија на 16.12.2009 
година, се одобрија уште 2 нови вработувања во 2010 година. 

 
Со цел вработените да се запознаат и вклучат во сите достигнувања од 

областа на регулирање на енергетските дејности, во текот на 2009 година 
вработените од Регулаторната комисија за енергетика учествуваа на семинари 
и советувања поради подобрување и зголемување на своите познавања, а беа 
организирани и обуки во Регулаторната комисија за енергетика од страна на 
странски консултанти.  

 
Во текот на 2009 година, заради поефикасно извршување на функциите 

на регулирање и контрола на енергетските дејности беа обезбедени 
дополнителни простории и канцелариска опрема за вработените и беше 
извршено и доопремување и надоградување на постојната информатичка 
опрема со која располага Регулаторната комисија за енергетика.        
 
 
II. АКТИВНОСТИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  

ВО 2009 ГОДИНА 
 
      Регулаторната комисија за енергетика своите активности ги извршува во 
соглaсност со надлежностите утврдени во Законот за енергетика, подзаконските 
акти, како и Статутот и Деловникот за работа на Регулаторната комисија за 
енергетика. При тоа, остварува соработка со надлежните државни органи и 
организации, органите на едниците на локалната самоуправа, научни и други 
јавни установи, јавни претпријатија, трговски друштва, здруженија на граѓани и 
други правни и физички лица.  

Во текот на 2009 година Регулаторната комисија за енергетика има 
одржано 59 редовни седници, 74 подговителни седници, како и поголем број  
експертски расправи и други работни состаноци на кои се разгледувани повеќе 
прашања од нејзината надлежност. Како резултат на овие активности во текот 
на 2009 година беа донесени повеќе прописи, одлуки за пооделни прашања, 
издадени се определен број на лиценци за вршење на енергетски дејности и др. 

 

II.1 ПРОПИСИ 
 
II.1.1 Правилник за условите, начинот и постапката за издавање, 

менување, продоложување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности 

 
Регулаторната комисија за енергетика на 20 февруари 2009 година одржа 

подготвителна седница по предлог новиот Правилник за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за 
вршење на енергетски дејности, на која што присуствуваа претставници од 
Министерството за економија, Агенцијата за енергетика, Стопанската комора на 
Република Македонија и претставниците од лиценцираните компании. 

На 27 февруари 2009 година Регулаторната комисија за енергетика го 
донесе новиот Правилник за условите, начинот и постапката за издавање, 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 10 - 

 

менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности кој што е објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“,  бр. 
31/2009. 

 
Со овој Правилник се уредуваат поблиските услови, начин и постапка за 

издавање, менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценцата, 
формата и содржината на лиценцата и обрасците што се употребуваат во 
постапката за издавање, менување, продолжување, суспендирање и одземање 
на лиценцата, контролата на начинот на исполнување на обврските содржани 
во лиценцата и износот на трошоците за постапката на издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценцата. 

 
Постапката за издавање, менување, продолжување, суспендирање и 

одземање на лиценци се засновува на начелата на: 
- јавност; 
- објективност; 
- недискриминаторност; 
- транспарентност; 
- ефикасност; и 
- економичност. 
 
Во согласност со одредбите од овој Правилник се издаваат, менуваат, 

продолжуваат, суспендираат и одземаат лиценците за вршење на следните 
енергетски дејности: 

1. производство на електрична енергија; 
2. пренос на електрична енергија; 
3. управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и 

дистрибуција на електрична енергија; 
4. управување со електроенергетскиот систем; 
5. организирање и управување со пазарот на електрична енергија; 
6. снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало; 
7. пренос на природен гас;  
8. управување со системот за пренос на природен гас; 
9. дистрибуција на природен гас; 
10. управување со системот за дистрибуција на природен гас; 
11. снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 

системот за  пренос на природен гас; 
12. снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 

системот за дистрибуција на природен гас; 
13. транспорт на нафта и нафтени деривати преку нафтоводи односно 

продуктоводи;  
14. преработка на нафта и производство на нафтени деривати; 
15. складирање на нафта и/или нафтени деривати и биогорива и 

мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт, со биогорива; 

16. производство на биогориво; 
17. намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за  

транспорт со биогорива; 
18. производство на топлинска енергија; 
19. производство на геотермална енергија; 
20. дистрибуција на топлинска енергија;  
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21. дистрибуција на геотермална енергија (топлинска енергија добиена од 
геотермална вода); 

22. снабдување со топлинска енергија;  
23. снабдување со геотермална енергија (топлинска енергија добиена од 

геотермална вода); 
24. производство на енергија од обновливи енергетски извори; 
25. транзит на електрична енергија, природен гас, нафта или нафтени 

деривати, и  
26. трговија со електрична енергија, природен гас, системски услуги за 

електрична енергија и природен гас и трговија со нафта и нафтени 
деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно 
потекло што се користат за транспорт, со биогорива. 

 
На правното лице на кое во согласност со закон му е издадена одлука за 

овластување за изградба на нов енергетски објект за комбинирано 
производство на електрична и топлинска енергија, ќе му се издаде лиценца за 
вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична и 
топлинска енергија. 
 

Лиценца не е потребна за вршење на следните енергетски дејности: 
- производство на електрична енергија исклучиво за сопствени потреби 

при што не се користи преносен или дистрибутивен систем за 
електрична енергија; 

- пренос и дистрибуција на електрична енергија преку директни водови; 
- производство на топлинска енергија односно геотермална енергија за 

сопствени потреби; 
- складирање на нафта и нафтени деривати за сопствени потреби, кои 

не се наменети за натамошна продажба;  
- трговија на мало со нафтени деривати, биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогорива; 

- трговија на мало со течен нафтен гас во садови под притисок; и 
- транспорт на нафта и нафтени деривати, биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогорива, со авто или железнички цистерни и други превозни 
средства. 

 
Со донесување на овој Правилник престана да важи Правилникот за 

условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Mакедонија“, 
бр. 47/05 и 64/08). 
 
 
II.1.2 Правилник за условите за снабдување со електрична енергија 
 

Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика изработи работен 
текст на Правилник за условите за снабдување со електрична енергија. 

Регулаторната комисија за енергетика донесе решение за формирање на 
работна група со учество на преставници од АД ЕЛЕМ, АД МЕПСО, ЕВН 
Македонија АД Скопје и Регулаторната комисија за енергетика.  

При изготвувањето на овој Правилник, работната група ги имаше во 
предвид и актите за Условите за снабдување со електрична енергија во повеќе 
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соседни држави и тоа од Бугарија, Хрватска, Косово, Босна и Херцеговина и 
Словенија.  

Работната група одржа повеќе работни состаноци, при што врз основа на 
дискусиите и доставените предлози од членовите на работната група се 
подготви усогласен текст на Правилникот.  

 
Регулаторната комисија за енергетика на 30 декември 2009 година 

донесе Правилник за условите за снабдување со електрична енергија, кој што е 
објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“, бр. 162/2009.  

 
Со овој Правилник за услови за снабдување со електрична енергија се 

уредуваат условите и начинот на снабдување со електрична енергија, како и 
меѓусебните права, обврски и одговорности на: производителите на електрична 
енергија, операторот на електроенергетскиот систем, операторот на преносната 
мрежа, операторот на пазарот на електрична енергија, операторите на 
дистрибутивните системи, снабдувачите со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало, трговците со електрична енергија, од една страна и 
потрошувачите на електрична енергија од друга страна, а особено:  

- условите и начинот на склучување на договори;  
- меѓусебни права, обврски и одговорности на вршителите на 

енергетски дејности и корисниците;  
- услови и постапка за ограничување или прекинување на испораката 

на електрична енергија; 
- начин на пресметување и наплатување за испорачаната електрична 

енергија; 
- условите и начинот на обештетување на потрошувачот на електрична 

енергија во случај на намалена испорака или прекин; 
- постапка на утврдување и пресметка на неовластена потрошувачка на 

електрична енергија; 
- потрошувачи на кои не може да им се прекине испораката на 

електрична енергија и начинот на обезбедување на гаранции за 
намирување на трошоците за потрошената електрична енергија од 
страна на овие потрошувачи. 

Со Правилникот за условите за снабдување со електрична енергија се 
уредуваат односите помеѓу вршителите на електроенергетските дејности како и 
помеѓу вршителите на електроенергетските дејности и потрошувачите со 
следните видови договори: 

- договор за приклучување на преносната или дистрибутивната мрежа; 
- договор за снабдување со електрична енергија;  
- договор за користење на преносната или дистрибутивната мрежа; 
- регулирани договори согласно Законот за енергетика; и 
- посебни договори помеѓу учесниците на пазарот на електрична 

енергија согласно Законот за енергетика и Правилата за пазар на 
електрична енергија. 
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II.1.3 Правилник за начин и услови за регулирање на цени за топлинска 

енергија за греење 
 
Регулаторната комисија за енергетика на 15 мај 2009 година донесе 

Правилник за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за 
греење, кој што е објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“, бр. 
62/2009.  

Причина за донесување на новиот Правилник за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење, беше истекот на првиот 
регулиран период, кој траеше од 2006 до 2009 година за регулираните 
енергетски дејности: производство на топлинска енергија, дистрибуција на 
топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија за греење. 
  На 24 април 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, одржа 
подготвителна седница за новиот Правилник, на која учествуваа претставници 
од: Топлификација АД – Скопје; Скопје Север АД – Скопје; АД ЕЛЕМ – Скопје; 
Министерство за економија; Машински факултет-Скопје; Стопанска комора на 
Република Македонија; Сојуз на Стопански комори на Македонија; 
Градоначалниците на Општините корисници на енергетските услуги од 
топлификационите претпријатија и други релевантни институции. 

Со овој Правилник се уредува начинот на формирање, одобрување и 
контрола на цените за регулираните дејности од областа на топлинската 
енергија, а тоа се: 

- производство на топлинска енергија за тарифни потрошувачи, 
- дистрибуција на топлинска енергија и 
- снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи. 
 
Регулирањето на цените на топлинската енергија на начин и постапка 

утврдени со Правилникот, има цел да обезбеди:   
- создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на 

регулираните претпријатија при вршење на регулираните дејности; 
- заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на 

регулираните претпријатија; 
- урамнотежување на меѓусебните интереси на регулираните 

претпријатија вршители на регулирани дејности од овој Правилник и 
на корисниците на регулираните дејности; 

- создавање услови за развој и одржување на постојните и изградба на 
нови капацитети за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат 
претпријатијата; 

- надоместување на трошоците коишто регулираните претпријатија ги 
имаат во вршењетио на регулираната дејност и соодветен принос; и 

- недискриминаторен третман на регулираните претпријатија и примена 
на објективни критериуми и транспарентни методи и постапки за 
регулирање на цените на топлинската енергија. 

Цените, односно тарифите, согласно овој Правилник, се регулираат преку 
определување на горната граница на приходот што му се дозволува на 
регулираното претпријатие да го оствари во текот на една календарска година 
преку регулирани просечни цени, односно тарифни ставови во согласност со 
соодветни тарифни системи. 
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Регулираниот максимален приход, се утврдува на ниво што на 
регулираното претпријатие му овозможува да оствари: 

- покривање на оперативните трошоци и амортизацијата на средствата 
за вршење на соодветната регулирана дејност направени во рамки на 
нормализираните трошоци при остварување на пропишан квалитет на 
вршење на регулираната дејност, и 

- обезбедување на определена стапка на принос на капиталот, во која 
се вклучени и инвестициите, со кои ќе се овозможи оспособување, 
одржлив развој и достапност на услугите кои што се обезбедуваат за 
сите потрошувачи на топлинска енергија за греење.  

Согласно овој Правилник, регулираните претпријатија се должни да 
достават до Регулаторната комисија за енергетика, барање за утврдување на 
регулиран максимален приход и цена, заклучно со 15 јуни 2009 година година, 
при што постапката ќе се заврши во рок од 45 дена од денот на поднесување на 
барањето. 

За регулираната дејност производство на топлинска енергија 
регулираниот период е една година и почнува од 1 август 2009 година и на 
секоја календарска година потоа. 

За регулираните дејности дистрибуција на топлинска енергија и 
снабдување со топлинска енергија, регулираниот период почнува од 1 август 
2009 година и завршува на 31 декември 2012 година.  
 
 
II.1.4 Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење 
 

Согласно член 111 од Законот за енергетика,  Топлификација АД - Скопје, 
до Регулаторната комисија за енергетика достави текст на Мрежните правила 
за дистрибуција на топлинска енергија за греење, утврден од Управниот одбор 
на Топлификација АД - Скопје, со Одлука бр. 02-1718/1 од 17 март 2009 година, 
заради одобрување.  

Доставениот текст на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска 
енергија за греење, претставува крајната верзија постигната во постапката на 
повеќекратното усогласување помеѓу Топлификација АД - Скопје и 
Регулаторната комисија за енергетика. Во доставениот текст се вградени и 
ставовите и мислењата искажани од заинтерисираните субјекти на 
Подготвителната седница на Регулаторната комисија за енергетика, одржана на 
03.03.2009 година.  

Регулаторната комисија за енергетика на 19 март 2009 година донесе 
Решение за одобрување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска 
енергија за греење за Топлификација АД – Скопје.  

Текстот на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за 
греење, одобрени со Решението на Регулаторната комисија за енергетика, 
Топлификација АД - Скопје ги објави во „Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 40/2009.  

 
Со Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење  

се уредуваат: 
- техничко-технолошки услови за поврзување на производителите и на 

корисниците на топлинската енергија на системот за дистрибуција на 
топлинска енергија,  



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 15 - 

 

- техничките и другите услови за сигурно и безбедно функционирање на 
системот за дистрибуција на топлинска енергија, 

- мерките, активностите и постапките во случај на хаварии, 
- условите и начинот за пристап на трети страни до системот за 

дистрибуција, 
- функционалните барања и класата на точност на мерните уреди, како 

и начинот на мерење на топлинската енергија, 
- правила за планирање,  
- начинот на обезбедување на системските услуги по пат на 

транспарентни, недискриминаторни и пазарно ориентирани постапки, 
- правила за исклучување. 

 
 
II.1.5  Правилник за услови за снабдување со топлинска енергија за греење 

 
Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика изработи работен 

текст на Правилник за условите за снабдување со топлинска енергија за 
греење. 

Регулаторната комисија за енергетика донесе решение за формирање на 
работна група со учество на преставници од Топлификација АД Скопје и 
Регулаторната комисија за енергетика.  

При изготвувањето на овој Правилник, работната група ги имаше во 
предвид и актите за Условите за снабдување со топлинска енергија за греење 
во повеќе држави од нашето соседство и тоа од Хрватска, Србија и Словенија.  

Работната група одржа повеќе работни состаноци, при што врз основа на 
дискусиите и доставените предлози од членовите на работната група се 
подготви усогласен текст на Правилникот.  

 
На 11 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 

одржа подготвителна седница за новиот Правилник, на која учествуваа 
претставници од: Топлификација АД – Скопје; Скопје Север АД – Скопје; АД 
ЕЛЕМ – Скопје; Министерство за економија; Комисија за заштита на 
конкуренцијата; Стопанските комори; Градоначалниците на Општините 
корисници на енергетските услуги од топлификационите претпријатија и други 
релевантни институции. 

Врз основа на член 23 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија 
за енергетика, на седницата одржана на 16 декември 2009 година, го донесе 
Правилникот за услови за снабдување со топлинска енергија за греење, кој што 
е објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“, бр. 151/2009.  

Со овој Правилник се уредуваат условите и начинот на снабдување со 
топлинска енергија како и меѓусебните права, обврски и одговорности на сите 
корисници на системот за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тоа 
на: Регулиран производител, Нерегулиран производител, Дистрибутер, 
Снабдувач и  Потрошувачите, а особено ги регулира прашањата за: 

- односите меѓу корисниците на дистрибутивната мрежа; 
- основните предуслови за испорака на топлинската енергија кај 

потрошувачите; 
- условите, начинот и рокот за склучување на Договор за снабдување 

со топлинска енергија; 
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- исклучување, ограничување или прекин на испорака на топлинска 
енергија и обештетување на потрошувачот на топлинска енергија; 

- мерење на испорачаната топлинска енергија; 
- начин на пресметка и наплата на испорачаната топлинска енергија, и 
- други прашања поврзани со испораката на топлинската енергија. 
 
 

II.1.6  Тарифен систем за продажба на топлинска енергија 
 
Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика изработи работен 

текст на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија за греење. 
Регулаторната комисија за енергетика донесе решение за формирање на 

работна група со учество на преставници од Топлификација АД Скопје и 
Регулаторната комисија за енергетика.  

При изготвувањето на овој Тарифен систем, работната група ги имаше во 
предвид и актите кои го уредуваат прашањето за начинот на тарифирање на 
топлинската енергија за греење во повеќе држави од нашето соседство и тоа од 
Хрватска, Србија и Словенија.  

Работната група одржа повеќе работни состаноци, при што врз основа на 
дискусиите и доставените предлози од членовите на работната група се 
подготви усогласен текст на Тарифниот систем.  

На 11 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 
одржа подготвителна седница за новиот Тарифен систем, на која учествуваа 
претставници од: Топлификација АД – Скопје; Скопје Север АД – Скопје; АД 
ЕЛЕМ – Скопје; Министерство за економија; Комисија за заштита на 
конкуренцијата; Стопанските комори; Градоначалниците на Општините 
корисници на енергетските услуги од топлификационите претпријатија и други 
релевантни институции. 

 
Согласно членот 19, став 1, алинеа 6 од Законот за енергетика, 

Регулаторната комисија за енергетика, на седницата одржана на 16 декември 
2009 година, го донесе Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, 
кој што е објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“, бр. 151/2009. 

 
Со Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија се уредуваат: 
- критериумите за определување на категории на потрошувачи; 
- пресметковни елементи за утврдување на надоместок за 

испорачаната топлинска енергија и моќност помеѓу вршителот на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија и вршителите 
на енергетските дејности производство на топлинска енергија, 
дистрибуција на топлинска енергија, како и со потрошувачите на 
топлинска енергија; и 

- основи и начин на формирање на тарифни ставови и нивна примена 
врз пресметковните елементи. 

 
Согласно Тарифниот систем, потрошувачите се распределуваат во две 

категории: Домаќинства и Останати, со релативен однос 1,0 : 2,0 на тарифните 
ставови, односно на ангажирана топлинска моќност (kW) и на потрошена 
топлинска енергија (kWh) помеѓу двете категории на потрошувачи.  
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II.1.7  Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, 

дистрибуција и снабдување со природен гас 
 
Регулаторната комисија за енергетика на 30 декември 2009 година 

донесе Правилник за начин и услови за регулирање на цени за пренос, 
дистрибуција и снабдување со природен гас, кој што е објавен во „Службен 
весник на Република Mакедонија“, бр. 161/2009.  

Причина за донесување на новиот Правилник за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас, 
беше истекот на првиот регулиран период, кој траеше од 2006 до 2009 година 
за регулираните енергетски дејности: пренос на природен гас и управување со 
системот за пренос на природен гас; дистрибуција, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, и  
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени 
на системот за пренос на природен гас.  
  На 29 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 
одржа подготвителна седница за новиот Правилник, на која учествуваа 
претставници од: преносниот систем за природен гас; дистрибутивниот систем 
за природен гас; снабдувачот со природен гас; Министерство за економија; 
Стопанските комори; поголемите индустриски потрошувачи на природен гас и 
други релевантни институции. 

Со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, 
дистрибуција и снабдување со природен гас, се уредува начинот и условите за 
формирање, одобрување и контрола на цените, со кој се остварува приход 
потребен за вршење на следните регулирани дејности, како јавна услуга: 

- пренос на природен гас и управување со системот за пренос на 
природен гас,  

- дистрибуција, управување со системот за дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, и   

- снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас.  

 
Регулирањето на цените на природниот гас на начин и постапка утврдени 

со овој Правилник има за цел да обезбеди:   
- создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на 

регулираните претпријатија при вршење на регулираните дејности; 
- заштита од злоупотреба од доминантна и монополска положба на 

регулираните претпријатија; 
- урамнотежување на меѓусебните интереси на регулираните 

претпријатија вршители на регулирани дејности и на корисниците на 
регулираните дејности; 

- потикнување за ефикасно работење на регулираните претпријатија; 
- создавање услови за развој и одржување на постојните и изградба на 

нови капацитети за пренос, дистрибуција и снабдување со природен 
гас; 

- заштита на потрошувачите на природен гас и обезбедување на 
сигурно, континуирано и безбедно снабдување со природен гас;  
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- надоместување на економски оправдани трошоци коишто 
регулираните претпријатија ги имаат во вршењето на регулираната 
дејност и соодветен принос на капитал; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат 
претпријатијата; 

- стабилни и предвидливи односи на пазарот на природен гас, кои 
обезбедуваат поволни услови за привлекување на инвеститори; и 

- недискриминаторен третман на регулираните претпријатија и примена 
на објективни критериуми и транспарентни методи и постапки за 
регулирање на цените на природниот гас. 

 
При регулирањето на цените за енергетските дејности: пренос на 

природен гас и управување со системот за пренос на природен гас; 
дистрибуција, управување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот 
за дистрибуција на природен гас, и  снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, 
се користи методологија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива за 
определен регулиран период, со примена на метод на регулирана максимална 
цена. 

Методот на регулирана максимална цена, претставува метод на 
утврдување на цена која обезбедува приход за покривање на економски 
оправданите трошоци  и принос на капитал за вршење на регулираната дејност 
во регулираниот период. 

Согласно овој Правилник, регулираните претпријатија се должни да 
достават до Регулаторната комисија за енергетика, барање за утврдување на 
регулирана максимална цена, заклучно со 31 јануари 2010 година, при што 
постапката ќе се заврши во рок од 60 дена од денот на поднесување на 
барањето. 

За регулираната дејност пренос на природен гас и управување со 
системот за пренос на природен гас, регулираниот период е три години и 
почнува од 01.01.2010 година, а завршува на 31.12.2012 година. 

За регулираната дејност дистрибуција, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, 
регулираниот период е три години и почнува од 01.01.2010 година, а завршува 
на 31.12.2012 година. 

За регулираната дејност снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос, регулираниот 
период е три  години и почнува од 01.01.2010 година, а завршува на 31.12.2012 
година. 
 
II.1.8  Мрежни правила за пренос на природен гас 

 
Согласно член 86 од Законот за енергетика, ГА-МА АД-Скопје, достави до 

Регулаторната комисија за енергетика текст на Мрежните правила за пренос на 
природен гас, утврден од Одборот на директори на ГА-МА АД-Скопје, со Одлука 
бр. 0202-09/1 од 24 февруари 2009 година, заради одобрување.  
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Доставениот текст на Мрежните правила за пренос на природен гас, 
претставува крајна верзија постигната во постапката на повеќекратното 
усогласување помеѓу ГА-МА АД-Скопје и Регулаторната комисија за енергетика. 
Во доставениот текст се вградени и ставовите и мислењата искажани од 
заинтерисираните субјекти на подготвителната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика, одржана на 09.03.2009 година. 

Врз основа на член 86 од Законот за енергетика Регулаторната комисија 
за енергетика, на седницата одржана на 30 март 2009 година, донесе Решение 
за одобрување на Мрежните правила за пренос на природен гас за ГА-МА АД-
Скопје. Текстот на Мрежните правила за пренос на природен гас, одобрени со 
Решението на Регулаторната комисија за енергетика, ГА-МА АД-Скопје ги 
објави во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/2009.  

 
Со Мрежните правила за пренос на природен гас, се уредуваат 

основните технички правила и услови за планирање, оперативно водење, 
пристап и приклучување на корисниците на преносната гасоводна мрежа во 
Република Македонија, а особено: 

- условите и начинот за пристап на трети страни на системот за пренос 
на природен гас, 

- техничките услови  за приклучување на системот за пренос на 
природен гас, 

- техничките и другите услови за сигурно и безбедно функционирање на 
системот за пренос на природен гас, 

- планирањето, одржувањето и развојот на преносниот систем, 
- мерките, активностите и постапките во случај на хаварии и кризни 

состојби, 
- функционалните барања и класата на точност на мерните уреди, 
- стандардите за квалитет на природен гас, 
- критериумите за обезбедување на системски услуги, 
- количините на природен гас и постапките на планирање, 
- прибирањето на податоци и протоколи за комуникација, и 
- надзорот и контролата на системите за оперативно управување. 

 
 
II.1.9     Mетодологија за билансирање на системот за пренос        

на природен гас  
 
Согласно член 60, став 1, од Мрежните правила за пренос на природен 

гас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/08) ГА-МА АД-Скопје, 
достави до Регулаторната комисија за енергетика, текст на Методологијата за 
билансирање на системот за пренос на природен гас, утврдена од Одборот на 
директори на ГА-МА АД-Скопје, со Одлука бр. 02/0702-1265 од 18 јуни 2009 
година, заради одобрување.  

Доставениот текст на Методологијата за билансирање на системот за 
пренос на природен гас, претставува крајна верзија изготвена во постапката на 
повеќекратното усогласување помеѓу ГА-МА АД-Скопје и Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Врз основа на член 86 од Законот за енергетика Регулаторната комисија 
за енергетика, на седницата одржана на 23 јуни 2009 година, донесе Решение 
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за одобрување на Методологијата за билансирање на системот за пренос на 
природен гас за ГА-МА АД-Скопје. Текстот на Методологијата за билансирање 
на системот за пренос на природен гас, одобрени со Решението на 
Регулаторната комисија за енергетика, ГА-МА АД-Скопје ги објави во „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 131/2009.  
 Со Методологијата за билансирање на системот за пренос на природен 
гас се утврдува начинот за билансирање на количините на природен гас 
испорачани во и преземени од гасоводниот систем во Република Македонија. 
 Оваа Методологија е заснована на принципот за билансирање на 
системот за пренос на природен гас, на крај на одреден билансен период, во кој 
се земаат предвид количините на природен гас кои се мерат, како и количините 
кои се определуваат по пат на пресметка. Количината на природен гас која не 
може да се измери, односно определи по пресметковен пат претставува 
резултат на равенката за билансирање на Системот и се распределува 
пропорционално во зависност од преземените количини на влезот во Системот 
на сите директни потрошувачи и дистрибутери на природен гас. 

 
 

II.1.10  Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на 
геотермална енергија 

 
Регулаторната комисија за енергетика на 29 декември 2009 година 

донесе Правилник за начин и услови за регулирање на цени на геотермална 
енергија, кој што е објавен во „Службен весник на Република Mакедонија“, бр. 
158/09.  

Причина за донесување на новиот Правилник за начин и услови за 
регулирање на цени на геотермална енергија, беше истекот на првиот 
регулиран период, кој траеше од 2006 до 2009 година за регулираните 
енергетски дејности: производство на геотермална енергија, дистрибуција и 
управување со системот за дистрибуција на геотермална енергија, и 
снабдување со геотермална енергија. 

На 12 ноември 2009 година Регулаторната комисија за енергетика, одржа 
јавна расправа за новиот Правилник, на која учествуваа претставници од: 
Министерство за економија, Стопанските комори, Советот за заштита на 
потрошувачите, Комисија за заштита на конкуренција, МАГА – Македонска 
геотермална асоцијација, Градоначалник на Општина Кочани, ЈКП Водовод 
Кочани, Оранжерии на подрачјето на општина Кочани и други релевантни 
институции.  

Согласно забелешките и сугестиите дадени на јавната расправа по 
Предлог-Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика подготви 
подобрен текст во кои се вградија ставовите и мислењата искажани од 
заинтерисираните субјекти од јавната расправа. За усогласениот текст на 
Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика одржа Подготвителна 
седница на 24 декември 2009 година, на која присуствуваа, во голем број 
истите заинтересирани страни како од јавната расправа. 

Со овој Правилник се уредува начинот на формирање, одобрување и 
контрола на цените со кои се остварува приход за вршење на следните 
регулирани дејности: 

- производство на геотермална енергија,  
- дистрибуција и управување со системот за дистрибуција на 

геотермална енергија, и  
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- снабдување со геотермална енергија. 
 

Регулирањето на цените на геотермалната енергија, на начин и постапка 
утврдени со овој Правилник има цел да обезбеди: 

- создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на 
регулираните претпријатија при вршење на регулираните дејности 
согласно Правилникот; 

- заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на 
регулираните  претпријатија; 

- урамнотежување на меѓусебните интереси на регулираните 
претпријатија вршители на регулирани дејности согласно 
Правилникот и на корисниците на регулираните дејности 

- заштита на тарифните потрошувачи на геотермалната енергија и 
обезбедување на сигурно, континуирано и безбедно снабдување со 
геотермална енергија; 

- создавање услови за развој и одржување на постојните и изградба на 
нови капацитети за производство, дистрибуција и снабдување со 
геотермална енергија; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат 
претпријатијата;  

- надоместување на трошоците коишто регулираните претпријатија ги 
имаат во вршењето на регулираната дејност и соодветен принос; и 

- услови за примена на начелата на објективност, 
недискриминаторност и транспарентност во вршењето на 
регулираните дејности.  

 
При регулирањето на цените за енергетските дејности: производство на 

геотермална енергија, дистрибуција и управување со системот за дистрибуција 
на геотермална енергија, и снабдување со геотермална енергија се користи 
методологија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива за определен 
регулиран период, со примена на метод на регулирана максимална цена. 

Метод на регулирана максимална цена, значи метод на утврдување на 
цена која обезбедува доволен приход за покривање на оправданите трошоци 
за производство, дистрибуција, снабдување со геотермална енергија и 
реинјектирање на енергетски искористената геотермална вода, како и да 
обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот. 

Согласно овој Правилник, регулираните претпријатија се должни да 
достават до Регулаторната комисија за енергетика, барање за утврдување на 
регулирана максимална цена, заклучно со 28 февруари 2010 година, при што 
постапката ќе се заврши во рок од 45 дена од денот на поднесување на 
барањето. 

Времетраењето на регулираниот период е 3 години, почнувајќи од 
01.01.2010 година и завршува со 31.12.2012 година. 
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II.2 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 
Во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за условите, 

начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на 
лиценци за вршење на енергетски дејности, Регулаторната комисија за 
енергетика издава, менува, продолжува и одзема лиценци и го следи 
извршувањето на лиценците за вршење на енергетски дејности. 

Во 2009 година во Регулаторната комисија за енергетика се примени и 
процесуирани вкупно 36 барања за издавање, менување и одземање на 
лиценци за вршење на енергетски дејности, од кои издадени се вкупно 28 
лиценци за вршење на енергетски дејности.  

Лиценците за МХЕ „ГОРНОБЕЛИЧКИ ИЗВОРИ“ ДОО Скопје, за 
производство на електрична енергија и „КОГЕЛ СЕВЕР“ ДОО Скопје, за 
комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, треба да 
влезат во сила по завршувањето на изградбата и пуштањето во погон односно 
со добивање на употребна дозвола за изградените производствени капацитети. 

Барањата за лиценци на „ЕФТ“ ДООЕЛ Скопје, за трговија со електрична 
енергија, „АЛОВ“ АД Скопје, за трговија со нафта и нафтени деривати и „ПУЦКО 
ПЕТРОЛ“ДОО, с. Ижиште, Македонски Брод, за трговија со нафта и нафтени 
деривати, се во постапка за издавање на лиценца. 

Од областа на електричната енергија издадени се 15 лиценци од кои: 
- 3 за производство на електрична енергија; 
- 5 за трговија со електрична енергија; 
- 7 за трaнзит на електрична енергија. 
Од областа на природниот гас издадени се 4 лиценци од кои: 
- 1 за дистрибуција на природен гас; 
- 1 за снабдување со природен гас; 
- 1 за управување со системот за дистрибуција на природен гас; 
- 1 за трговија со природен гас.  
Од областа на нафтата и нафтените деривати издадени се 4 лиценци од 

кои: 
- 2 за намешување на течни горива од фосилно потекло што се 

користат за транспорт со биогориво; 
- 1 за управување со системот за дистрибуција на природен гас; 
- 1 за трговија со природен гас.   
Од областа на топлинската енергија издадени се 3 лиценци за 

снабдување на тарифни потрошувачи со топлинска енергија. 
Од областа на комбинирано производство на електрична и топлинска 

енергија издадени се 2 лиценци. 
Во 2009 година изменети се вкупно 4 лиценци за вршење енергетски 

дејности од областа на нафтата и нафтените деривати од кои: 
- 2 за трговија со нафта и нафтени деривата, со проширување на 

дејноста со додавање и на трговија со биогориво и со мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогориво; 

- 2 за складирање на нафта и нафтени деривата, со проширување на 
дејноста со додавање и на складирање на биогориво и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогориво. 
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Во 2009 година е одземена, односно престанала да важи 1 лиценца од 

областа на топлинската енергија за снабдување на тарифни потрошувачи со 
топлинска енергија, по барање на вршителот на енергеткста дејност. 

Сите погоре наведени податоци за барателите на лиценци се 
систематизирани хронолошки во следната табела:  
  

ИМЕ НА 
БАРАТЕЛОТ 

БРОЈ И ДАТА НА 
БАРАЊЕТО 

ПОСТАПКА И ВИД НА ЛИ-ЦА ОДЛУКА, БРОЈ И 
ДАТА 

 
„ЕНЕРГОУСЛУГИ“ 
ДООЕЛ Скопје 

 
Бр. 07-1873/1 од  
07.11.2008 година

 Издавање ли-ца за Складира- 
 ње  на нафта и нафтени дери- 
 вати  

 
Бр. 02-399/1 од  
11.02.2009 год. 

 
„ЕНЕРГОУСЛУГИ“ 
ДООЕЛ Скопје 

 
Бр. 07-1874/1 од  
07.11.2008 година

 Издавање на ли-ца за Тргови- 
 ја со нафта и нафтени  
 деривати  

 
Бр. 02-400/1 од  
11.02.2009 год. 

ЈП Дирекција за 
„ТИРЗ“ Скопје 

Бр. 07-1713/1 од 
15.10.2008 година

Издавање на ли-ца за 
Дистрибуција на природен гас 

Бр. 02-404/1 од  
11.02.2009 год. 

ЈП Дирекција за 
„ТИРЗ“ Скопје 

Бр. 07-1722/1 од 
16.10.2008 година

Издавање ли-ца за Снабдува-
ње со природен гас на тариф-
ни потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на 
природен гас 

Бр. 02-406/1 од  
11.02.2009 год. 

ЈП Дирекција за 
„ТИРЗ“ Скопје 

Бр. 07-1721/1 од 
16.10.2008 година

Издавање ли-ца заУправува- 
ње со системот за дистрибу-ција
на природен гас 

Бр. 02-408/1 од  
11.02.2009 год. 

АД „Макпетрол“ 
Скопје 

Бр. 07-373/1 од 
09.02.2009 година

Менување на ли-ца: Трговија 
со нафта и нафтени деривати 
со додавање на: „и биогорива и 
мешавини на течни горива од 
фосилно потекло што се 
користат за  транспорт, со 
биогорива“ 

Бр. 02-884/1 од  
02.04.2009 год. 

АД „Макпетрол“ 
Скопје  

Бр. 07-373/1 од 
09.02.2009 година

Менување на ли-ца: Склади-   
рање на нафта и нафтени  
деривати со додавање на: „и  
биогорива и мешавини на теч- 
ни горива од фосилно потекло 
што се користат за  транспорт, 
со биогорива“ 

Бр. 02-885/1 од  
02.04.2009 год.  

АД „Макпетрол“ 
Скопје 

Бр. 07-374/1 од 
09.02.2009 година

Издавање на ли-ца за Произ-
водство на биогориво 

Бр. 02-1000/1 од  
21.04.2009 год. 

 
АД „Макпетрол“ 

Скопје 

 
Бр. 07-371/1 од 
09.02.2009 година

Издавање ли-ца за Наме-
шување на течни горива од 
фосилно потекло што се 
користат за транспорт, со 
биогорива 

 
Бр. 02-1003/1 од  
21.04.2009 год. 

„НЕКО 
ТРАНСБАЛКАН“ 
ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

Бр. 07-867/1 од 
02.04.2009 година

Издавање на ли-ца за 
Трговија со електрична 
енергија  

Бр. 02-994/1 од  
21.04.2009 год. 

„Вивид пауер“ 
ДООЕЛ увоз – 

извоз 
Скопје 

Бр. 07-703/1 од 
12.03.2009 година

 
Издавање на ли-ца за 
Трговија со електрична 
енергија 
 
 

Бр. 02-995/1 од  
21.04.2009 год. 
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ИМЕ НА 
БАРАТЕЛОТ 

БРОЈ И ДАТА НА 
БАРАЊЕТО 

ПОСТАПКА  И ВИД НА ЛИ-ЦА  ОДЛУКА, БРОЈ 
И ДАТА 

          „СИЕТО  
        Звонко и др.“ 

ДОО Скопје 

Бр. 07-2238/1 од  
29.12.2008 година 

  Издавање Одлука* за ли-ца за 
  Производство на ел. Енергија 
  од фотоволтаичен систем.  
  Издавање Одлука за утврду-  
  вање на текстот  на лиценцата 

Бр. 02-894/1* од  
03.04.2009 год. 
Бр. 02-995/1 од  
21.05.2009 год. 

 
„АЛФАЕНЕРГО“ 

ДОО експорт-импорт 
Скопје 

 
Бр. 07-1174/1 од  
13.05.2009 година 

 
 Издавање ли-ца за Трговија со 
 електрична енергија  

 Бр. 02-1696/1 од
14.07.2009 год. 

„АЛФАГАЗ“ ДОО 
експорт-импорт 

Скопје 

Бр. 07-1173/1 од 
13.05.2009 година 

Издавање ли-ца за Трговија со 
природен гас 

Бр. 02-1697/1 од 
 14.07.2009 год. 

„КОГЕЛ СЕВЕР“ 
ДОО Скопје 

Бр. 07-1395/1 од 
11.06.2009 година 

Издавање Одлука* за лиценца за 
Комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија   

Бр. 02-1937/1* 
од 

01.09.2009 год. 

„ОКТА“ Рафинерија 
на нафта 

Бр. 07-1273/1 од 
27.05.2009 година 

Издавање ли-ца за Намешува-ње 
на течни горива од фосил. потекло 
што се користат за транспорт со 
биогорива 

Бр. 02-2053/1 од 
 14.09.2009 год. 

„ОКТА“ Рафинерија 
на нафта 

Бр. 07-1271/1 од 
27.05.2009 година 

Менување на ли-ца: Трговија 
со нафта и нафтени деривати  
со додавање на: „и биогорива  
и мешавини на течни горива  
од фосилно потекло што се 
користат за  транспорт со 
биогорива“ 

Бр. 02-2055/1 од 
 14.09.2009 год. 

„ОКТА“ Рафинерија 
на нафта 

Бр. 07-1272/1 од 
27.05.2009 година 

Менување на ли-ца: Склади-   
рање на нафта и нафтени де-
ривати со додавање на: „и  
биогорива и мешавини на теч- 
ни горива од фосилно потекло што 
се користат за  транспорт со 
биогорива“ 

  Бр. 02-2054/1 
од 

14.09.2009 год. 

„ЕГЛ“ ДООЕЛ 
Скопје 

Бр. 07-1857/1 од 
04.08.2009 година 

Издавање ли-ца за трговија со 
електрична енергија  

Бр. 02-2203/1 од 
30.09.2009 год. 

„Топлификација АД 
Скопје 

Бр. 01-4308/1 од 
15.09.2008 година 

Престанување (Одземање) на 
 ли-ца за Снабдување со топлин- 
 ска енергија издадена со Одлу- 
 ка бр. 02-934/1 од 30.06.2006 год. 

Бр. 02-2241/1 од 
06.10.2009 год. 

 „СНАБДУВАЊЕ  
ИСТОК“ ДООЕЛ 

Скопје  

Бр. 01-2033/1 од 
17.09.2009 година 

  Издавање на ли-ца за   
  Снабдување со топлинска  
  енергија 

Бр. 02-2242/1 од 
06.10.2009 год. 

„СНАБДУВАЊЕ 
ЗАПАД“ ДООЕЛ 

Скопје 

Бр. 01-2032/1 од 
17.09.2009 година 

  Издавање на ли-ца за   
  Снабдување со топлинска 
  енергија 

Бр. 02-2243/1 од 
06.10.2009 год. 

*) Одлука за лиценца – донесена согласно член 39 од Законот за енергетика („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) 
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ИМЕ НА 
БАРАТЕЛОТ 

БРОЈ И ДАТА НА 
БАРАЊЕТО 

ПОСТАПКА  И ВИД НА ЛИ-ЦА  ОДЛУКА, БРОЈ 
И ДАТА 

 „СНАБДУВАЊЕ 
ЦЕНТАР“ ДООЕЛ 

Скопје 

Бр. 01-2035/1 од 
17.09.2009 година 

  Издавање на ли-ца за Снабдува-  
 ње со топлинска енергија 

Бр. 02-2244/1 од 
06.10.2009 год. 

„МХЕ ЛЕТНИЧКИ 
ИЗВОРИ“ ДОО 

Скопје 

Бр. 07-98/1  од 
14.01.2009 година 

Издавање Одлука* за лиценца за 
Производство на електрична 
енергија    

  Одлука за утврдување на текстот 
  на лиценцата 

Бр. 02-763/1* од 
19.03.2009 год. 

 
Бр. 02-2379/1 од

26.10.2009 год.
„МХЕ ГОРНО 

БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ“ 
ДОО Скопје 

Бр. 07-1174/1 од 
13.05.2009 година 

Издавање Одлука* за лиценца за 
Производство на електрична 
енергија 

Бр. 02-2380/1* од
26.10.2009 год. 

„НЕКО 
ТРАНСБАЛКАН“ 
ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

 
Бр. 07-1211/1 од 
18.05.2009 година 

 
Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија  

 
Бр. 02-2381/1 

од 
26.10.2009 год. 

„ГЕН-И“ ДООЕЛ 
           Скопје 

Бр. 07-2068/1 од 
15.09.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија 

Бр. 02-2382/1 од
26.10.2009 год. 

„ЕЗПАДА“ ДООЕЛ 
           Скопје 

Бр. 07-1903/1 од 
17.08.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија 

Бр. 02-2383/1 од
26.10.2009 год. 

„ВЕРБУНД“ ДООЕЛ 
Скопје 

Бр. 07-1849/1 од 
04.08.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија  

Бр. 02-2384/1 од
26.10.2009 год.

„КОРЛЕА“ 
ДООСкопје 

Бр. 07-2068/1 од 
15.09.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија  

Бр. 02-2593/1 од
20.11.2009 год.

„ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ“ 
     ДООЕЛ Скопје 

Бр. 07-2471/1 од 
05.11.2009 година 

  Издавање ли-ца за Трговија со 
 електрична енергија 

Бр. 02-2881/1 од
21.12.2009 год.

„ЕГЛ“ ДООЕЛ 
Скопје 

Бр. 07-2553/1 од 
16.11.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија  

Бр. 02-2882/1 од
21.12.2009 год.

„РУДНАП“ ДООЕЛ  
            Скопје 

Бр. 07-2589/1 од 
19.11.2009 година 

Издавање ли-ца за Транзит на 
електрична енергија  

Бр. 02-2883/1 од
21.12.2009 год.

 
 

II.3.  ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

Во текот на 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 53 
одлуки за одобрување на цени на одделни видови на енергија, од кои 27 одлуки 
за цени на одделни нафтени деривати, 7 одлуки за цени на електрична 
енергија, 11 одлуки за цени на топлинска енергија и 8 одлуки за цени на 
природен гас. Овие одлуки согласно член 22 од Законот за енергетика се 
донесени на начин и постапка, утврдени со прописите за формирање на цени 
на одделни видови енергија и регулирани услуги во врска со вршењето на 
одделни енергетски дејности. Сите донесени одлуки согласно Законот за 
енергетика се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб 
страната на Регулаторната комисија за енергетика (www.erc.org.mk).  
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II.3.1  Одобрување на цени на нафтени деривати 
 

Цените на одделни нафтени деривати се формираат и одобруваат како 
највисоки цени согласно Mетодологијата пропишана со Анекс Д од Договорот за 
купопродажба на акции и за концесија на Рафинерија АД “ОКТА” - Скопје, 
потпишан меѓу Владата на Република Македонија и акционерското друштво 
„ЕЛ.П.Е.Т. – Балканике” како стратешки инвеститор. 

 
Елементи за формирање на рафинериските цени на нафтените деривати 

според оваа Методологија се: 
- просечната цена на суровата нафта од типот „Брент” на Лондонската 

берза, како и движењето на референтните цени на одделни нафтени 
деривати, објавена во берзанскиот извештај Platt`s Crude Oil Spot 
Price, во изминат четиринаесетдневен период, 

- вредноста на манипулативните трошоци, трошоците за транспорт, 
осигурување,  царински давачки, шпедиција, банкарски провизии, 
трошоци за испитување на квалитет на суровата нафта и 
рафинериска цена за преработка на тон сурова нафта,  

- просечен курс на доларот во изминатиот четиринаесетдневен период. 
 

Заради поттикнување на конкуренцијата во секторот на малопродажба на 
нафтени деривати, Регулаторната комисија за енергетика определува четири 
нивоа на малопродажни цени на нафтените деривати засновани на четири 
различни трговски маржи, кои меѓусебно се разликуваат за 0,5 денари по литар. 
На овој начин се дава можност трговците да одберат и применат различни 
ценовни нивоа, со тоа што разликата помеѓу највисоката и најниската 
малопродажна цена за соодветен нафтен дериват изнесува 1,5 денари по 
литар. И покрај незадоволителниот одзив од страна на трговците на мало за 
користење на оваа можност, Регулаторната комисија за енергетика ќе продолжи 
и во натамошниот период да го применува овој пристап на регулирање на 
малопродажната цена на нафтените деривати.  

 
Согласно Правилникот за квалитетот на течните горива (“Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007, 157/2007, 
15/2008, 78/2008, 156/2008 и 81/2009), од 1 јули 2009 година  на пазарот со 
нафта и нафтени деривати во Република Македонија, се воведоа нови 
деривати и тоа:  ЕУРОСУПЕР БС-95, ЕУРОСУПЕР БС-98, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е 
V) и Мазут НС М-1.  

 
Согласно Правилникот за квалитетот на течните горива на 15 јули 2009 

година, на домашниот пазар се исклучи од користење дизелското гориво, 
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV), а на 1 септември 2009 година се исклучија од користење 
дериватите: ЕУРОСУПЕР – 95,  ЕУРОСУПЕР -98 и Мазут М-2. 
 

Во Прилозите 1, 2, 3 и 4 се дадени табеларни и графички прикази за 
движење на:  

- цени на сурова нафта и просечен курс на ден/$ во 2009 година      
(Прилог 1); 

- малопродажни цени на нафтени деривати во денари во 2009 година 
(Прилог 2);  
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- рафинериски цени на нафтени деривати во денари во 2009 година 
(Прилог 3); и  

- набавка на сурова нафта и набавка и продажба на нафтени деривати 
во 2009 година (Прилог 4). 

 

II.3.1.1 Состојби на пазарот со нафта и нафтени деривати во Република 
Македонија 

 
Пазарот со нафта и нафтени деривати во Република Македонија покрај 

со Законот за енергетика, е уреден и со други закони и прописи и тоа: Законот 
за трговија, Законот за заштита на конкуренцијата, Законот за царините, 
Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за 
пазарната инспекција, Правилникот за квалитет на течните горива, Техничките 
прописи (складирање и транспорт на нафтените деривати, стандарди и сл.), 
како и со ратификуваните меѓународни договори и тоа Договорот за 
стабилизација и асоцијација со ЕУ и Договорот за енергетска повелба. Исто 
така, врз односите во овој пазар влијае и пристапувањето на нашата земја во 
Светската трговска организација. 

 
Согласно Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика 

има  издадено: 
- 1 (една) лиценца за Преработка на сурова нафта и производство на 

нафтени деривати (ОКТА-Рафинерија, Скопје); 
- 1 (една) лиценца за производство на биогориво (Макпетрол АД-

Скопје); 
- 3 (три) лиценци за Складирање на нафта и/или нафтени деривати 

(ОКТА-Рафинерија, Скопје, Макпетрол АД-Скопје и Лукоил Македонија 
ДООЕЛ-Скопје), при што компниите ОКТА-Рафинерија,Скопје и 
Макпетрол АД-Скопје имаат направено промена на лиценцата, 
проширувајќи ја дејноста Складирање на нафта и/или нафтени 
деривати со енергетската дејност складирање на биогориво и 
мешавина на фосилно гориво што се користи за транспорт со 
биогориво; 

- 4 (четири) лиценци за Трговија со нафта и нафтени деривати (ОКТА-
Рафинерија, Скопје, Макпетрол АД-Скопје, Лукоил Македонија 
ДООЕЛ-Скопје и Алми Петрол-Куманово), при што компниите ОКТА-
Рафинерија, Скопје и Макпетрол АД-Скопје имаат направено промена 
на лиценцата, проширувајќи ја дејноста Трговија со нафта и нафтени 
деривати со енергетската дејност трговија со биогориво и мешавина 
на фосилно гориво што се користи за транспорт со биогориво; 

- 2 (две) лиценци за Складирање на нафтениот дериват течен нафтен 
гас - ТНГ (Марија Треид ДОО увоз-извоз, Велес и Енергоуслуги 
ДООЕЛ-Скопје); и 

- 2 (две) лиценци за Трговија со нафтениот дериват течен нафтен гас - 
ТНГ (Марија Треид ДОО увоз-извоз, Велес и Енергоуслуги ДООЕЛ-
Скопје). 

 
Пазарот со нафта и нафтени деривати, односно снабдувањето и 

продажбата на истите во Република Македонија,  Регулаторната комисија за 
енергетика, редовно го следи преку  месечните и годишните извештаи, кои 
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лиценцираните субјекти ги доставуваат до Регулаторната комисија за 
енергетика согласно издадените лиценци. 

 
Од табеларниот преглед  за набавка на сурова нафта и набавка и 

продажба на нафтени деривати во 2009 година прикажан во Прилогот 4 од овој 
Извештај, а составен согласно доставените податоци од лиценцираните 
субјекти, може да се констатира дека набавката на нафтени деривати во 
Република Македонија во најголем дел е обезбедена од домашно 
производство, односно од ОКТА-Рафинерија, Скопје и мал дел од увоз.  

Во 2009 година преку нафтоводот увезени се 1.007.084 тони сурова 
нафта, односно за 5,82% помалку количини на сурова нафта во однос на 
увезените количини во 2008 година.  

Вкупна количина на произведени нафтени деривати во Рафинеријата 
ОКТА во 2009 година изнесува 942.922 тони, што е за 8,14 % помалку во однос 
на производството на нафтените деривати во 2008 година. 

Вкупно увезени количини на нафтени деривати во државата во 2009 
година изнесува 259.556 тони, што е за скоро три пати повеќе во однос на 
увезените количини на нафтени деривати во 2008 година. Најголем увозник и 
оваа година е Рафинеријата ОКТА која учествува со 56,25%, потоа следат 
Макпетрол АД - Скопје со 26,85% и Лукоил Македонија ДООЕЛ-Скопје со 
16,90%. 

Извозот на нафтените деривати во 2009 година изнесува 358.817 тони, и 
истиот во однос на 2008 година е зголемен за 0,44%. Најголем извозник на 
нафтени деривати во 2009 година е ОКТА - Рафинерија Скопје со 98,98% а 
останатиот извоз од 1,02% е реализиран од страна на Макпетрол АД - Скопје. 
 

Продажбата на нафтени деривати на домашниот пазар во 2009 година 
изнесува 808.390 тони, што претставува зголемување за 3,4% во однос на 
продажбата на нафтените деривати во 2008 година.  
 
 
II.3.2 Одобрување на цени на природен гас 

 
Согласно Законот за енергетика, цената на природниот гас и на услугите 

сврзани со неговото обезбедување и доставување до крајните потрошувачи, 
односно на дејностите:  

- снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас,  

- снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас,  

- пренос на природен гас и управување со системот за пренос на 
природен гас,  

- дистрибуција на природен гас и управување со системот за 
дистрибуција на природен гас, 

 
се утврдува со одлука на Регулаторната комисија за енергетика, 

донесена на начин и постапка утврдена со прописите за формирање на цената 
на овој вид на енергија и на услугите во врска со природниот гас (Правилник за 
начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување 
со природен гас, Тарифен систем за пренос на природен гас и Тарифен систем 
за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи). 
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Вкупниот надоместок кој го плаќа тарифниот потрошувач непосредно 
приклучен на системот за пренос се состои од две компоненти и тоа: од 
продажната цена на природниот гас и од цената за услугата пренос и 
управување со системот за пренос на природен гас. Првиот дел од 
надоместокот е наменет за покривање на трошоците на претпријатието кое 
врши набавка и снабдување со природен гас, а вториот дел од надоместокот е 
наменет за покривање на трошоците на претпријатието кое што врши пренос и 
управување со системот за пренос на природен гас. Соодветно на ова е 
составена и структурата на одлуките на Регулаторната комисија за енергетика 
за цената на природниот гас. 
 Динамиката на промената на цената на природниот гас е условена со 
начинот и динамиката на формирањето на набавната цена на природниот гас 
која на годишно ниво договорно се утврдува  меѓу испорачателот на природниот 
гас, “Гасекспорт“ - Москва, и снабдувачот на тарифните потрошувачи со 
природен гас, “Макпетрол“ АД – Скопје. Согласно годишните договори меѓу 
овие претпријатија купопродажната, односно набавната цена на природниот гас 
изразена во долари за илјада метри кубни природен гас се утврдува квартално 
според формула во која се земаат во предвид просечните цени на дизелот и на 
мазутот со 1% и со 3,5% сулфур на светскиот пазар од претходен 
деветомесечен период. Согласно ова, по истекот на секој квартал на барање на 
“Макпетрол“ АД – Скопје, Регулаторната комисија за енергика со Одлука ја 
утврдува цената за природниот гас за наредниот квартал.   
 
 
II.3.2.1.  Макпетрол АД - Скопје 
 
1. Одобрување на продажна цена на природен гас за тарифни 

потрошувачи непосредно приклучени на преносната мрежа 
 

- На 13 јануари 2009 година, “Макпетрол“ АД –Скопје,  до Регулаторната 
комисија за енергетика достави предлог продажната цена на природниот гас 
за првиот квартал од 2009 година да изнесува 29.1796 ден/nm3. 
Регулаторната комисија за енергетика го разгледа барањето и 
документацијата содржани во предлогот и констатираше дека користените 
калкулативни елементи во предлогот од страна на “Макпетрол“ АД – Скопје 
се во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени 
за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас и членот 6 од 
Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи, 
како и купопродажниот договор меѓу “Макпетрол“ АД – Скопје и “Гасекспорт“- 
Москва. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука продажната 
цена на природниот гас за првиот квартал од 2009 година да изнесува 
29.1796 ден/nm3 (со вклучен ДДВ) и истата е објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“, бр.07/09. 

 
- На 4 март 2009 година, “Макпетрол“ АД – Скопје,  до Регулаторната комисија 

за енергетика достави предлог продажната цена на природниот гас за 
вториот квартал од 2009 година да изнесува 23,6195ден/nm3, што 
претставува намалување во однос на цената на природниот гас во првиот 
квартал од 2009 година за 19,055%. Регулаторната комисија за енергетика 
донесе одлука продажната цена на природниот гас за вториот квартал од 
2009 година да изнесува 23,6195 ден/nm3  (со вклучен ДДВ) и истата е 
објавена во „Службен весник на Република Македонија “, бр.48/09. 
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- На 3 јули 2009 година “Макпетрол“ АД – Скопје, до Регулаторната комисија 

за енергетика достави предлог, продажната цена на природниот гас за 
третиот квартал од 2009 година да изнесува 16,9729 ден/nm3, што 
претставува намалување во однос на цената на природниот гас во вториот 
квартал од 2009 година за 28,140%. Регулаторната комисија за енергетика 
донесе одлука продажната цена на природниот гас за третиот квартал од 
2009 година да изнесува 16,9729 ден/nm3  (со вклучен ДДВ) и истата е 
објавена во „Службен весник на Република Македонија “, бр.86/09. 

 
- На 6 октомври 2009 година, “Макпетрол“ АД – Скопје,  до Регулаторната 

комисија за енергетика достави предлог продажната цена на природниот гас 
за четвртиот квартал од 2009 година да изнесува 18,0661 ден/nm3, што 
претставува зголемување во однос на истата која се применуваше во 
третиот квартал од 2009 година за 6,441%. Регулаторната комисија за 
енергетика донесе одлука продажната цена на природниот гас за четвртиот 
квартал од 2009 година да изнесува 18,0661 ден/nm3 (со вклучен ДДВ) и 
истата е објавена во „Службен весник на Република Македонија “, бр.125/09. 

 
Во Прилогот 5 даден е табеларен преглед на структурата на одобрените 

квартални продажни цени за природен гас во 2009 година, за тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас. 

 
 

II.3.2.2. Технолошка индустриска развојна зона – Скопје 
 
1. Одобрување на продажна цена на природен гас за тарифни 

потрошувачи непосредно приклучени на преносната мрежа 
 
Вкупниот надоместок кој го плаќа тарифниот потрошувач непосредно 

приклучен на системот за дистрибуција се состои од две компоненти и тоа од 
цената за услугата дистрибуција на природен гас, управување со системот за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас и од 
набавната цена на природен гас испорачан од страна на снабдувачот на 
тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за природен гас. 

 
2. Одобрување на цената на услугите дистрибуција и управување со 

системот за дистрибуција и снабдување со природен гас за тарифни 
потрошувачи непосредно приклучени на дистрибутивната мрежа во 
технолошко индустриската развојна зона – Скопје во Бунарџик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.57/09) 

 
На 27 март 2009 година, Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони – Скопје,  до Регулаторната комисија за енергетика достави 
Барање за определување на цена за регулиран период за услугата 
дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на 
природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, заведено во архивата 
на Регулаторната комисија за енергетика со бр. 08-824/1. 

На 4 мај 2009 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 
одлука за определување на цена за регулиран период за вршење на дејностите 
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дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на 
природен гас и снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во технолошка 
индустриско развојна зона – Скопје, и истата е објавена во „Службен весник на 
Република Македонија “ бр.57/09. 

Со оваа одлука се утврди цената по која Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони – Скопје, ќе ја наплатува за услугата дистрибуција на 
природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот 
за дистрибуција на природен гас за 2009 година се утврди да изнесува 3,4423 
ден/нм3. 

За определување на цена за регулиран период за услугата дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас, Регулаторната комисија за 
енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони – Скопје. 

Во доставеното Барање, вкупната вредност на основните средства за 
вршење на регулираните дејности изнесува 53.080.414 денари. Но, бидејќи на 
дистрибутивната мрежа се приклучени само три потрошувачи, земени се во 
предвид само оние основни средства (дел од системот за дистрибуција на 
природен гас во зоната) кои се неопходни за вршење на дистрибуцијата на 
природен гас при кое нивната просечна вредност за регулираниот период 
изнесува 20.756.004 денари. 
 

Според анализата на Регулаторната комисија за енергетика вкупните 
оперативни трошоци изнесуваат 829.465 денари, во кои се вклучени: 

- трошоци за материјали, енергија и ситен инвентар да изнесува 
151.690 денари; 

- трошоци за тековно одржување се определени да изнесуваат 34.688 
денари, што претставува 5% од вредноста на амортизацијата 639.750 
денари; 

- трошоци за осигурување се определени да изнесуваат 34.688 денари, 
што претставува 5% од вредноста на амортизацијата 639.750 денари; 

- трошок за бруто плата за еден вработен во износ од 254.400 денари; 
- трошоци за други услуги се определени во износ од 354.000 денари, 

согласно склучениот Договор бр.02-1567/13 од 09 декември 2008 
година за обезбедување на услуги од страна на  Енерго систем ДОО-
Скопје, во 2009 година. 

 
Според извршената анализа од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика, приходот во регулираната година за покривање на трошоците 
изнесува 1.523.215 денари.  

 
Во 2009 година планираната количина на природен гас која ќе се 

дистрибуира во зоната изнесува 442.505 nm3. 
 
Регулираната цена за услугата дистрибуција на природен гас, 

управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со 
природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас изнесува 3,4423 ден/ nm3.  
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Соодветно на кварталните промени на продажната цена на природниот 
гас за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос 
на природн гас, следи квартална промена на продажната цена на природниот 
гас за тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас во Технолошко-индустриуска развојна зона-Скопје во вториот, 
третиот и четвртиот квартал од 2009 година.  

 
3. Одобрување на продажна цена на природен гас за тарифни 

потрошувачи непосредно приклучени на дистрибутивната мрежа во 
технолошко индустриската развојна зона – Скопје во Бунарџик 

 
- На 5 мај 2009 година, Дирекцијата за технолошки развојни зони- Скопје, до 

Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за определување на 
продажна цена на природен гас за тарифните потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас во вториот квартал  од 2009 
година. Регулаторната комисија за енергетика го разгледа барањето и 
констатираше дека користените калкулативни елементи во предлогот од 
страна на Технолошко-индустриуска развојна зона-Скопје се во согласност 
со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, 
дистрибуција и снабдување со природен гас и донесе Одлука за 
определување продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-
индустриуска развојна зона-Скопје во вториот квартал од 2009 година, со 
која продажната цена на природниот гас за тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-
индустриуска развојна зона-Скопје во вториот квартал од 2009 година 
изнесува 23,4588 ден/нм3, без данок на додадена вредност и истата е 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.59/09. 

 
- На 13 јули 2009 година, Дирекцијата за технолошки развојни зони- Скопје, до 

Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за определување на 
продажна цена на природен гас за тарифните потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас во третиот квартал  од 2009 
година. Регулаторната комисија за енергетика го разгледа барањето и 
констатираше дека користените калкулативни елементи во предлогот од 
страна на Технолошко-индустриуска развојна зона - Скопје се во согласност 
со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, 
дистрибуција и снабдување со природен гас и донесе Одлука за 
определување продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-
индустриуска развојна зона-Скопје во третиот квартал од 2009 година, со 
која продажната цена на природниот гас за тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-
индустриуска развојна зона-Скопје во третиот квартал од 2009 година 
изнесува 17,8261 ден/нм3, без данок на додадена вредност и истата е 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.87/09. 

 
- На 15 октомври 2009 година, Дирекцијата за технолошки развојни зони -

Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за 
определување на продажна цена на природен гас за тарифните 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во 
четвртиот квартал  од 2009 година. Регулаторната комисија за енергетика го 
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разгледа барањето и констатираше дека користените калкулативни 
елементи во предлогот од страна на Технолошко-индустриуска развојна 
зона- Скопје се во согласност со Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас 
и донесе Одлука за определување продажна цена на природен гас за 
тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас во Технолошко-индустриуска развојна зона-Скопје во четвртиот квартал 
од 2009 година, со која продажната цена на природниот гас за тарифни 
потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во 
Технолошко-индустриуска развојна зона-Скопје во четвртиот квартал од 
2009 година изнесува 18,7526 ден/нм3, без данок на додадена вредност и 
истата е објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.87/09. 

 
Во Прилог 6 од овој Извештај даден е табеларен преглед на одобрените 

квартални продажни цени за природен гас во 2009 година, за потрошувачите 
непосредно приклучени на системот за дистрибуција на природен гас. 

 
 

II.3.2.3 Состојби на пазарот на природен гас во Република Македонија 
 
Пазарот на природен гас во Република Македонија е уреден со Законот 

за енергетика и други прописи од оваа област.  
Преносот на природен гас до потрошувачите во Република Македонија се 

врши преку магистралниот гасовод Деве Баир - Скопје со должина од 98 км, 
разводна гасоводна мрежа со должина од 26 км (за Крива Паланка, Кратово, 
Куманово и Скопје) и градска мрежа со должина од 31,5 км (за Крива Паланка, 
Кратово, Куманово и Скопје). Вкупниот капацитет на системот за пренос на 
природен гас изнесува 800 милиони м3/годишно, со притисок од 54 бари и 
дијаметар од 530 мм.  

Во Република Македонија се уште нема развиени дистрибутивни мрежи 
за користење на природениот гас. Во Куманово, ЈКП Куманово гас е во фаза на 
градба на дистрибутивна мрежа, поради што природниот гас се уште не се 
користи од страна на домаќинствата и малите и средни претпријатија.  

Малиот број (триесетина), исклучиво тарифни индустриски потрошувачи 
се приклучени на системот за пренос на природен гас, што резултира со 
искористеност на капацитетот на системот за пренос на природен гас со 
приближно од 10% до 15 %.  

Компанијата „АД ГА-МА“ како носител на лиценцата за пренос и 
управување на системот за пренос на природен гас, до Регулаторната комисија 
за енергетика достави нацрт текст на Мрежните правила за пренос на природен 
гас, кој беше во процедура на усогласување во текот на 2009 година. Во 
усогласувањето на текстот на Мрежните правила за пренос на природен гас 
активно учествуваа и експертите од Секретаријатот на Енергетската Заедница 
од Виена, со што во истиот се транспонираа барањата од Директивата 
ЕЗ/2003/55 за правилата на внатрешен пазар на природен гас и Регулативата 
1775/2005 за условите за пристап до преносните мрежи за природен гас. 
Мрежните првила за пренос на природен гас по претходно одобрение на 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр.02-839/1 од 
30 март 2009 година, беа донесени и објавени во „Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 45/2009 година.   
 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 34 - 

 

На 1 јануари 2008 година почна да се применува Решението со кое 
„Топлификација АД“ – Скопје, се прогласува за квалификуван потрошувач на 
природен гас донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Во 
2009 година нема промена во однос на погоре наведеното решение, односно 
нема нови квалификувани потрошувачи на природен гас.  

Од податоците доставени од страна на “Макпетрол“ АД – Скопје како 
носител на лиценците за трговија со природен гас и снабдување со природен 
гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас, вкупните увезени количини на природен гас во Република 
Македонија во текот на 2009 година изнесуваат 79.096.630 нм3, а вкупните 
испорачани количини на природен гас по тарифни потрошувачи во 2009 година 
изнесуваат 79.099.168 нм3 и истите табеларно и графички се претставени како 
што следи: 

 
 

УВЕЗЕНИ КОЛИЧИНИ 
НА ПРИРОДЕН ГАС  
ЗА 2009 ГОДИНА 

Месеци Количини (nm³) 

Јануари 5.113.186
Февруари 4.969.655
Март 4.961.123
Април 3.874.212
Мај 4.722.247
Јуни 3.810.188
Јули 4.035.768
Август 4.374.909
Септември 4.040.587
Октомври 8.533.721
Ноември 13.590.188
Декември 17.071.039

Вкупно 79.096.630
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ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ПО ПОТРОШУВАЧИ 

ВО 2009 ГОДИНА 
Р. 
бр. Тарифен потрошувач Количини на природен гас 

(nm³) 
1. Макстил АД 23.391.506
2. ЕЛЕМ АД 8.163.245
3. Митал Стил Скопје АД 9.186.377
4. Топлификација АД 22.084.835
5. 11 Октомври ФЗЦ АД 1.390.624
6. Пивара АД Скопје 2.868.464
7. Жито Лукс АД 2.139.067

8. Мин.за одбрана на РМ (4420 
Илинден) 1.130.430

9. Титан Цементарница УСЈЕ АД 1.618.885
10. Комуна Холдинг АД 1.690.051
11. ОХИС Производство 583.561
12. Скопје Север АД 1.182.145
13. Европа АД 842.737
14. РЖ  д.о.о. Институт 736.939
15. Скопје ЈСП 127.594
16. Кока Пулп Молдинг д.о.о. 151.591
17. Мак Аутостар ДООЕЛ 53.296
18. Тутунски комбинат АД Куманово 0
19. Мел-Пек - Скопје 276.512
20. Порше – Македонија Скопје 44.829
21. ЈСП Компресорска станица - Скопје 307.560

22. Дирекција за тех. инд. развојни 
зони 283.888

23. КОГЕЛ 252.879
24. Алкалоид Автокоманда 535.771
25. Индустрија Ел Азтека 12.506

26. Здравје   
Радово – погон Куманово 43.876

 В К У П Н О 79.099.168
 

Значајно е да се напомене дека во завршна фаза е изготвувањето на 
новата физибилити студија за развојот на гасификацијата на Република 
Македонија, како и дека во тек е изготвувањето на техничките прописи 
неопходни за вршење на дејностите сврзани со дистрибуцијата на природниот 
гас.  

 Во почетокот на 2009 годнина во текот на месец јануари, за прв пат се 
соочивме со гасна криза, односно имавме прекин во снабдувањето со природен 
гас, настанат заради спорот меѓу Русија и Украина, земја низ која поминува 
магистралниот гасовод наменет за испорака на рускиот природен гас во 
регионот на југо-источна Европа како и за задоволување на потребите од 
природен гас на Република Македонија. Прекинот во испораката на природниот 
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гас предизвика целосен застој во процесот на производство на компаниите 
Макстил АД Скопје и на ФЗЦ 11 Октомври – Куманово, заради неможноста од 
користење на алтернативно гориво. Останатите корисници  приклучени на 
системот за пренос на природен гас немаа поголеми последици од гасната 
криза бидејќи беа во можност да се преадаптираат, односно тие најчесто се 
преадаптираа во користење на алтернативно гориво – мазут. 

 Како последица на оваа гасна криза во текот на Јануари 2009 година на 
тарифните и квалификуваните потрошувачи се испорачаа 5.113.309 нм3 
наместо планираните 22.108.259 нм3. 

  
 

II.3.3 Одобрување на цени на електрична енергија 
 

Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки за 
одобрување на регулирани цени и приход на следните носители на лиценци за 
вршење на енергетски дејности од областа на електрична енергија: 
 
1. АД ТЕЦ Неготино како носител на лиценцата за производство на електрична 

енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на 10 декември 2009 
година поднесе Барање за одобрување на регулиран приход за 2010 година. 
Во своето Барање, АД ТЕЦ Неготино утврди потребен приход од 208.377.661 
денари, кога е ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна 
резерва за обезбедување на моќност и системски услуги за безбедно и 
сигурно функционирање на електроенергетскиот систем. Како основни 
причини за побараното зголемување на регулираниот максимален приход се 
наведени зголемените трошоци за работа.  
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето, на 23 
декември 2009 година одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од АД ТЕЦ Неготино - 
Неготино, претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО 
– Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД – Скопје, претставници од 
Министерство за економија, претставник од Стопанска комора на Република 
Македонија и претставник од Совет за заштита на потрошувачите. На 
седницата, иако уредно поканет, не присуствуваше претставник од  Сојузот 
на Стопански комори на Македонија. На седницата присуствуваа и 
претставници од Делегацијата на Европската унија во Република 
Македонија.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за 2010 година за 
вршење на регулирана енергетска дејност производство на електрична 
енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост Неготино, бр. 02-
2933/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/09), со која се 
утврди  регулираниот максимален приход на АД ТЕЦ НЕГОТИНО, кога е 
ангажирано од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за 
обезбедување на моќност и системски услуги за безбедно и сигурно 
функционирање на електроенергетскиот систем за 2010 година да изнесува 
183.131.391 денари. 

 
2. АД ЕЛЕМ како носител на лиценцата за производство на електрична 

енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на 2 ноември 2009 година 
поднесе Барање за одобрување на цена и приход за 2010 година, како и 
дополнување на Барањето на 30 ноември 2009 година. Во своето Барање, 
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како и дополнување кон Барањето, АД ЕЛЕМ – Скопје утврди потребен 
приход од 13.097.495.873 денари и цена од 2,1764 ден/kWh за 2010 година и 
тоа за производени 6.018.000.000 kWh електрична енергија и увезени 
436.085.000kWh за 2010 година. Како основни причини за побараното 
зголемување на производната цена, како и на цената по која АД ЕЛЕМ како 
регулиран производител на електрична ќе ги исполни своите обврски кои 
произлегуваат од Законот  за енергетика се наведени зголемените трошоци 
за производство на електрична енергија, како и планираните нови 
инвестиции во 2010 година. Регулаторната комисија за енергетика 
постапувајќи по Барањето, на 23 декември 2009 година одржа 
подготвителна седница.  
На подготвителната седица беа поканети и присуствуваа: претставници од 
АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД ТЕЦ Неготино - Неготино, 
претставници од АД МЕПСО – Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД 
– Скопје, претставници од Министерство за економија, претставник од 
Стопанска комора на Република Македонија, претставник од Совет за 
заштита на потрошувачите. На седницата иако уредно поканет не 
присуствуваше претставник од  Сојузот на Стопански комори на Македонија. 
На седницата присуствуваа и претставници од Делегацијата на Европската 
унија во Република Македонија.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење 
на регулираната енергетска дејност производство на електрична енергија на 
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 2010 година, бр. 02 - 2934/1 
(„Службен весник на Република Макеоднија“, бр. 157/09), со која се утврди 
следното: 

- регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната 
енергетска дејност производство на електрична енергија за 2010 
година да изнесува 13.913.437.239 денари, за обезбедување на 
количини на електрична енергија од сопствено производство во износ 
од  6.018.000.000 kWh и количини на електрична енергија од други 
производители и/или трговци на електрична енергија во износ од 
401.518.269 kWh; 

- Цената на електричната енергија за 2010 година на регулираниот 
производител АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје да изнесува 
2,1114 ден/kWh. 

 
3. АД МЕПСО - Скопје како носител на лиценците за пренос на електрична 

енергија, управување со електроенергетскиот систем и организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија до Регулаторната комисија 
за енергетика на 30 ноември 2009 година поднесе Барање за одобрување на 
регулиран максимален приход и цена на услугата за пренос на електрична 
енергија на АД МЕПСО – Скопје за регулираниот период. Во своето Барање, 
АД МЕПСО – Скопје утврди регулирана цена од 0,2737 ден/kWh за сите три 
години од регулираниот период (2009, 2010 и 2011 година) за пренесени: 
7.652.313.000 kWh за 2009 година, 8.159.000.000 kWh за 2010 година и 
9.186.000.000 kWh за 2011 година. Како основна причина за побараното 
зголемување на цената за пренос на електрична енергија се наведени 
зголемените трошоци за пренос на електрична енергија, зголемените 
трошоци за купување на електрична енергија произведена од повластените 
производители, како и планираните инвестиции за изградба на нови 
интерконективни врски со соседните земји.  



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 38 - 

 

Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето, на 23 
декември 2009 година одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, 
претставници од АД ТЕЦ Неготино - Неготино, претставници од АД МЕПСО 
– Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД – Скопје, претставници од 
Министерство за економија, претставник од Стопанска комора на Република 
Македонија, претставник од Совет за заштита на потрошувачите. На 
седницата, иако уредно поканет, не присуствуваше претставник од Сојузот 
на Стопански комори на Македонија. На седницата присуствуваа и 
претставници од Делегација на Европската унија во Република Македонија.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, 
регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година 
за вршење на регулираните енергетски дејности пренос на електрична 
енергија, управување со електроенергетскиот систем и организација и 
управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, бр. 02 - 
2935/1 („Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/09), со која се 
утврди следното: 

- Основниот приход за вршење на регулираните енергетски дејности 
пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот 
систем и организација и управување со пазарот на електрична 
енергија, изнесува: 

• 1.196.959.143 денари, за 2009 година; 
• 1.256.138.299 денари, за 2010 година; 
• 1.318.243.346 денари, за 2011 година. 

- Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираните 
енергетски дејности: пренос на електрична енергија, управување со 
електроенергетскиот систем и организација и управување со пазарот 
на електрична енергија, се одобри да изнесува: 

• 1.649.592.097 денари за 2009 година; 
• 2.030.624.140 денари за 2010 година. 

- Регулираната просечна цена за користење на преносната мрежа за 
2010 година се утврдува да изнесува 0,2466 ден/kWh за планирана 
испорака од 8.234.518.269 kWh електрична енергија на излез од 
преносната мрежа. 

 
4. ЕВН Македонија АД Скопје како носител на лиценците за управување со 

системот за  дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало, до Регулаторната комисија за енергетика на 27 
февруари 2009 година достави Барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за 2009 година, како и основен годишен приход 
за 2009, 2010 и 2011 година за вршење на регулираната енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија, како и Барање за одобрување на 
регулиран максимален приход и цена за 2009 година за вршење на 
енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало. Исто така, ЕВН Македонија АД Скопје кон барањата 
достави и дополнителни податоци на 13 март 2009 година, како и 
дополнителни податоци согласно Заклучоците на Регулаторната комисија за 
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енергетика на 25 март 2009 година. Со Барањето во однос на дејноста 
управување со системот за  дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија ЕВН Македонија АД Скопје го побара 
следново: 

- Основниот годишен приход за 2009 година  да изнесува 5.264.608.586 
денари, 

- Основниот годишен приход за 2010 година  да изнесува 5.711.467.607 
денари, 

- Основен годишен приход за 2011 година  да изнесува 6.203.759.683 
денари, 

- Регулираниот максимален приход за 2009 година да изнесува 
7.647.332.992 денари, 

- Цената за регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија за 
2009 година за дистрибуирани  5.285.495.669 kWh да изнесува 1,4469 
ден/kWh. 

 
Со Барањето во однос на дејноста снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на мало, ЕВН Македонија АД Скопје го побара 
следново: 

- Регулираниот максимален приход за 2009 година да изнесува 
19.810.742.760 денари, 

- Просечната цена на електрична енергија за снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало за 2009 година за испорачани 5.285.495.669 
kWh да изнесува 3,7481ден/kWh, 

- Бараниот процент на зголемување на просечната цена на електрична 
енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на мало да изнесува 
8,8 %. 

 
Како основни причини за побараното зголемување на цената за 
дистрибуција на електрична енергија и цената за снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи на мало се наведени зголемените 
трошоци за дистрибуција на електрична енергија, за набавка на електрична 
енергија, како и новонастанатите трошоци кои произлегуваат од измените на 
Законот за енергетика од 4 септември 2008 година.  
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по барањата на 30 
април 2009 година одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од ЕВН Македонија АД – 
Скопје, претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО – 
Скопје, претставник од Министерство за економија, претставник од Сојуз на 
стопански комори на Македонија, претставник од Совет за заштита на 
потрошувачите. На седницата иако уредно поканет не присуствуваше 
претставник од  Стопанска комора на Република Македонија. На седницата 
присуствуваа и претставници од Делегацијата на Европската унија во 
Република Македонија. Врз основа на дискусиите и забелешките од 
подготвителната седница ЕВН Македонија на 7 мај 2009 година достави 
дополнителни податоци. Исто така, на барање на Регулаторната комисија за 
енергетика на 13 мај 2009 година, достави дополнителни податоци. На 
барање на ЕВН Македонија на 6 мај 2009 година и на 19 мај 2009 година се 
одржаа состаноци во просториите на Регулаторната комисија за енергетика.  
На 28 мај 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука 
за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2009 година, како 
и основен приход за 2009, 2010 и 2011 година за вршење на регулираната 
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енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија и регулиран максимален 
приход и цена за 2009 година за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за 
ЕВН Македонија АД Скопје, бр. 02-1281/1 („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 66/09), со која се утврди следното: 

- Основниот приход за вршење на регулираната енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија да изнесува: 

• 4.971.335.590 денари, за 2009 година; 
• 5.238.248.838 денари, за 2010 година; 
• 5.519.490.320 денари, за 2011 година. 

- Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија за 2009 
година да изнесува 6.452.877.359 денари. 

- Цената за вршење на регулираната енергетска дејност управување со 
системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија за 2009 година да изнесува 1,2209 ден/kWh за 
планирана испорака на 5.285.495.669 kWh електрична енергија за 
тарифните потрошувачи на мало. 

- Регулираниот максимален приход  за вршење на регулираната 
енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало за 2009 година да изнесува 18.171.950.151 
денари. 

- Просечната продажна цена на електричната енергија по која ЕВН 
Македонија ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за 2009 
година не се менува, односно останува на постојното ниво од 3,4436 
денари за киловат час електрична енергија, врз основа на што 
тарифните ставови за продажба на електрична енергија и моќност 
изнесуваат: 

 
▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем на висок напон: 
 

Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на висок напон Пресметковна 
величина Единица Тарифно 

време 

35 kV * 35 kV 10 kV 

Моќност kW  690.49 727.84 561.35 
BT 1.70 2.14 2.36 kWh 
НТ 0.86 1.11 1.16 
ВТ 0.42 0.55 0.52 Енергија 

kvarh 
НТ 0.16 0.27 0.32 
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▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 
систем на низок напон: 

 
Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на низок напон 0,4 kV 
Домаќинства Останата потрошувачка  Пресметковна 

величина Единица Тарифно 
време Едно 

тарифно 
мерење 

Дво 
тарифно 
мерење 

I  
Тарифен  
степен 

II  
Тарифен  
степен 

Јавно 
осветлување 

Моќност kW  (*) (*) 545.71 (*)  
BT 2.44 3.04 2.61 4.74 4.07 kWh 
НТ  1.52 1.28   
ВТ   0.65 1.20  Енергија 

kvarh 
НТ   0.33   

 
Оваа Одлука, ЕВН Македонија АД Скопје ја обжали до Комисијата за 
решавање на жалби од областа на енергетиката и истата беше одбиена. 

 
5. ЕВН Македонија АД Скопје како носител на лиценцата за управување со 

системот за  дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на 26 
ноември 2009 година, поднесе Барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за 2010 година за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија. Вредноста на бараниот 
регулиран максимален приход за дејноста управување со системот за 
дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија 
не беше наведена во барањето. Како основни причини за побараното 
зголемување на цената за дистрибуција на електрична енергија се наведени 
зголемените трошоци за дистрибуција на електрична енергија, како и за 
набавка на количините на електрична енергија за покривање на загубите на 
електрична енергија во дистрибутивната мрежа.  
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето, на 23 
декември 2009 година одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од АД ТЕЦ Неготино - 
Неготино, претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО 
– Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД – Скопје, претставници од 
Министерство за економија, претставник од Стопанска комора на Република 
Македонија, претставник од Совет за заштита на потрошувачите. На 
седницата иако уредно поканет не присуствуваше претставник од  Сојузот 
на Стопански комори на Македонија. На седницата присуствуваа и 
претставници од  Делегацијата на Европската унија во Република 
Македонија.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 
година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со 
системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, бр. 02 - 2936/1 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/09), со која се утврди 
следното: 
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- Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија за 2010 
година да изнесува 7.224.856.148 денари. 

- Цената за вршење на регулираната енергетска дејност управување со 
системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија за 2010 година да изнесува 1,3484 ден/kWh за 
планирана испорака на 5.358.000.000 kWh електрична енергија за 
тарифните потрошувачи на мало. 

 
6. ЕВН Македонија АД Скопје како носител на лиценцата за снабдување со 

електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, до Регулаторната 
комисија за енергетика на 30 октомври 2009 година, поднесе Барање за 
одобрување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана 
услуга снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
и просечна цена на електрична енергија по која ЕВН Македонија ќе ги 
снабдува тарифните потрошувачи на мало за 2010 година. Исто така, ЕВН 
Македонија АД Скопје кон барањето достави и дополнителни податоци на 7 
декември 2009 година, согласно дописот на Регулаторната комисија за 
енергетика. Како основни причини за побараното зголемување на цената за 
снабдување со електрична енергија се наведени зголемените трошоци за 
работа на претријатието, како и трошоците за набавка на количините на 
електрична енергија за потребите на тарифните потрошувачи.  
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето, на 23 
декември 2009 година одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од АД ТЕЦ Неготино - 
Неготино, претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО 
– Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД – Скопје, претставници од 
Министерство за економија, претставник од Стопанска комора на Република 
Македонија, претставник од Совет за заштита на потрошувачите. На 
седницата иако уредно поканет не присуствуваше претставник од  Сојузот 
на Стопански комори на Македонија. На седницата присуствуваа и 
претставници од Мисијата на Европската Унија во Република Македонија.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 2010 
година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со 
системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, бр. 02 - 2937/1 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/09), со која се утврди 
следното: 

- Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната 
енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало за 2010 година да изнесува 20.291.447.537 
денари. 

- Просечната продажна цена на електричната енергија по која ЕВН 
Македонија ги снабдува тарифните потрошувачи за 2010 година да 
изнесува 3,7871 денари за киловат час електрична енергија, врз 
основа на што тарифните ставови за продажба на електрична 
енергија и моќност изнесуваат: 
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▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 
систем на висок напон: 

 
Тарифен став (денари) 
Потрошувачи на висок 

напон 
Пресметковна 
величина Единица Тарифно 

време 

35 kV * 35 kV 10 kV 

Моќност kW   759,37 800,45 617,35 
BT 1,87 2,35 2,60 kWh 
НТ 0,95 1,22 1,28 
ВТ 0,46 0,60 0,57 

Енергија 
kvarh 

НТ 0,18 0,30 0,35 

 
 
▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем на низок напон: 
 

Тарифен став (денари) 
Потрошувачи на низок напон 0,4 kV 

Домаќинства Останата потрошувачка  
I  II  

Тарифен Тарифен  

Пресметковна 
величина Единица Тарифно 

време Едно 
тарифно 
мерење 

Дво 
тарифно 
мерење степен степен 

Јавно 
осветлување 

Моќност kW   (*) (*) 600,15 (*)   
BT 2,68 3,34 2,87 5,21 4,48 kWh 
НТ   1,67 1,41     
ВТ     0,71 1,32   

Енергија 
kvarh 

НТ     0,36     

 
7. АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“-Скопје како носител на лиценците за 

управување со системот за  дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало, до Регулаторната комисија за енергетика 
на 27 февруари 2009 година достави Барање за одобрување на приход и 
цена за 2009 година за енергетската дејност управување со системот за 
дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија  
и Барање за одобрување на приход и цена за 2009 година за енергетската 
дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало, како и дополнителни податоци согласно Заклучоците на 
Регулаторната комисија за енергетика доставени на 10 април 2009 година. 
Претпријатијето АД ЕЛЕМ, Подружница “Енергетика“– Скопје беше повикано 
на дополнителни консултации и објаснувања во врска со дополнување на 
Барањето  за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 
управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија за 2009 година и Барање за 
одобрување на приход и цена за 2009 година за енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, на 
начин утврден со Правилникот при што беа организирани повеќе состаноци 
и консултации со цел Барањето да се комплетира  согласно одредбите од 
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Правилникот. Претпријатијето АД ЕЛЕМ Подружница „Енергетика“ - Скопје, 
врз основа на дописот на Регулаторната комисија за енергетика од 27 
ноември 2009 година, достави дополнителни податоци на 3 декември 2009 
година. Со Барањето во однос на дејноста управување со системот за  
дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија, 
АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“-Скопје го побара следново: 

- Основниот годишен приход за 2009 година  да изнесува 53.393.571 
денари, 

- Регулираниот максимален приход за 2009 година да изнесува 
118.026.174 денари 

- Цената за регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија за 
2009 година за дистрибуирани  682.100.000 kWh да изнесува 0,1730 
ден/kWh. 

 
Со Барањето во однос на дејноста снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на мало, АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“-Скопје 
го побара следново: 

- Регулираниот максимален приход за 2009 година да изнесува 
304.268.500 денари, 

- Просечната цена на електрична енергија за снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало за 2009 година за испорачани  82.000.000 kWh 
да изнесува 3.7106 ден/kWh, 

- Бараниот процент на зголемување на просечната цена на електрична 
енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на мало да изнесува 
7,75 %. 

 
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по барањата на 23 
декември 2009 година, одржа подготвителна седница. На подготвителната 
седица беа поканети и присуствуваа: претставници од АД ТЕЦ Неготино - 
Неготино, претставници од АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО 
– Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД – Скопје, претставници од 
Министерство за економија, претставник од Стопанска комора на Република 
Македонија, претставник од Совет за заштита на потрошувачите. На 
седницата иако уредно поканет не присуствуваше претставник од  Сојузот 
на Стопански комори на Македонија. На седницата присуствуваа и 
претставници од Делегацијата на Европската унија во Република 
Македонија. По одржувањето на подготвителната седница, со допис бр.08-
2901/3 од 24 декември 2009 година од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, 
Подружница Енергетика беа доставени „Забелешки по однос на предлог 
Одлуката за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, 
регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година 
за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за 
дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија 
и  регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на 
енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ - Скопје“. 
Исто така, по одржувањето на подготвителната седница, на 25 декември 
2009 година од страна на Макстил АД – Скопје беа доставени „Забелешки по 
ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 
година, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 
година за вршење на регулираната енергетска дејност управување со 
системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
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електрична енергија и  регулиран максимален приход и цена за 2010 година 
за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ - 
Скопје“.  
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Одлука за одобрување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 година, 
регулиран максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 2010 година 
за вршење на регулираната енергетска дејност управување со системот за 
дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија 
и  регулиран максимален приход и цена за 2010 година за вршење на 
енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ - Скопје, бр. 02 
- 2938/1 („Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/09), со која се 
утврди следното: 
 

- основниот приход за вршење на регулираната енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и 
дистрибуција на електрична енергија да изнесува: 

• 56.802.904 денари, за 2009 година; 
• 58.896.662 денари, за 2010 година; 
• 63.549.212 денари, за 2011 година. 
 

- Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија да 
изнесува 87.038.146 денари за 2009 година, односно 75.402.622 
денари, за 2010 година. 

 
- Цената за вршење на на регулираната енергетска дејност управување 

со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на 
електрична енергија за 2010 година да изнесува 0,1141 ден/kWh за 
планирана испорака од 661.000.000 kWh електрична енергија на излез 
од дистрибутивниот систем. 

 
- Регулираниот максимален приход  за вршење на регулираната 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни 
потрошувачи на мало да изнесува 107.157.298 денари за 2009 година, 
односно 182.687.210 денари за 2010 година. 

 
- Просечната продажна цена на електричната енергија по која АД ЕЛЕМ 

Подружница “Енергетика“ – Скопје, ќе ги снабдува тарифните 
потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа за 2010 година  
да изнсува 2,6866 денари за киловат час електрична енергија, врз 
основа на што тарифните ставови за продажба на електрична 
енергија и моќност изнесуваат: 
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▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 
систем на висок напон: 

 
 

Тарифен став 
 (денари) 

Потрошувачи на висок напон 
Пресметковна 
величина Единица Тарифно 

време 

10 kV (6kV) 

Моќност kW  437,95 
BT 1,84 kWh 
НТ 0,90 
ВТ 0,41 Енергија 

kvarh 
НТ 0,25 

 
▪ Тарифни ставови за потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем на низок напон: 
 

Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на низок напон 0,4 kV 
Останата потрошувачка 

Пресметковна 
величина Единица Тарифно 

време 
I  

Тарифен  
степен 

II  
Тарифен  
степен 

Моќност kW  425,74 (*) 
BT 2,04 3,70 kWh 
НТ 1,00   
ВТ 0,51 0,94 Енергија 

kvarh 
НТ 0,26   

 
Оваа Одлука, АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ – Скопје ја обжали до 
Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката. 

 
 
 
II.3.3.1 Состојби на пазарот на електрична енергија во Република 

Македонија 
 
Вкупната потрошувачка на електрична енергија во Република Македонија 

во 2009 година изнесува 6.593.496.767 kWh што претставува намалување од 
8,97% во однос на потрошувачката во 2008 година.  

Потрошувачката на електрична енергија во 2009 година за различни 
категории на потрошувачи е дадена во следнава табела: 
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Р. 
бр. Потрошувачи 2009 

(kWh) 
2008 

 (kWh) 
2009/2008 

(%) 

1. Приклучени на преносната мрежа 
(110kV) 1.311.413.143 2.207.297.232 -40,59%

1.1 Силмак 83.918.895 390.405.649 -78,50%
1.2 Усје 82.488.740 106.554.310 -22,59%
1.3 МХК Злетово 363.150 971.240 -62,61%
1.4 ЖТП 21.021.090 25.097.650 -16,24%
1.5 Алумина 0 200.960 -100,00%
1.6 Бучим 84.829.960 96.781.530 -12,35%
1.7 Фени Индустри 486.517.162 697.022.521 -30,20%
1.8 Окта 58.348.970 57.834.160 0,89%
1.9 Комплекс Енергетика 269.784.150 592.989.960 -54,50%
1.9.1 Макстил 181.514.881 166.132.430 9,26%
1.9.2 Скопски легури 1.454.406 282.931.365 -99,49%
1.9.3 АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ 37.902.837 65.583.726 -42,21%

1.9.4 Останати потрошувачи и АД ЕЛЕМ -  
подружница Енергетика 48.912.026 78.342.439 -37,57%

 
1.10 

 
АД ЕЛЕМ (рудници и сопствена 
потрошувачка) 

222.084.596 236.932.042 -6,27%

1.11 ТЕЦ Неготино 2.056.430 2.507.210 -17,98%
2. Загуби во преносната мрежа 172.464.385 183.554.513 -6,04%

3. Приклучени на дистрибутивен 
систем 5.282.083.624 5.035.767.851 4,89%

3.1 35 kV 103.779.350 115.231.024 -9,94%
3.1.1 35 kV директно приклучени 7.719.832 8.562.810 -9,84%
3.2 10 kV 729.525.294 753.892.291 -3,23%
3.3 Домаќинства 3.299.687.047 3.134.205.707 5,28%
3.4 I тарифен степен 234.770.245 215.378.321 9,00%
3.5 II тарифен степен 799.256.024 703.885.513 13,55%
3.6 Јавно осветление 107.345.832 104.612.185 2,61%

4. Загуби во дистрибутивниот 
систем 1.014.060.488 1.260.635.898 -19,56%

   
Во 2009 година квалификуваните потрошувачи на електрична енергија 

ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД – Скопје, ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 
друштво – Скопје, СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, МАКСТИЛ АД – 
Скопје, ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци, СИЛМАК ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Јегуновце – Тетово, БУЧИМ ДООЕЛ Радовиш, АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ 
(ЦРМ) АД Скопје и АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ХРМ) АД Скопје, своите 
потреби од електрична енергија самостојно ги обезбедија на пазарот на 
електрична енергија по пазарни цени. Потребните количини на електрична 
енергија, квалификѕваните потрошувачи ги обезбедија од следниве трговци со 
електрична енергија: 

- ЕФТ - Македонија: 799.597.000 kWh, 
- ГЕН – И: 13.299.000 kWh, 
- ГЕН – И - Македонија: 98.684.000 kWh, 
- Руднап: 38.742.000  kWh, 
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- Корлеа: 6.360.000  kWh, и 
- Корлеа - Македонија: 48.945.000  kWh, и 
- АД ЕЛЕМ (вишоци): 10.267.000  kWh. 

 
ЕВН Македонија како вршител на енергетската дејност управување со 

системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија, во 2009 година, количините на електрична енергија за покривање на 
загубите на електрична енергија во дистрибутивниот систем над дозволениот 
процент од 11% одобрен од Регулаторната комисија за енергетика ги обезбеди 
на слободниот пазар на електрична енергија од ЕВН Трејдинг и тоа 344.646.000 
kWh. 

Во 2009 година, АД ЕЛЕМ, по спроведувањето на тендерите за набавка 
на електрична енергија од увоз за потребите на тарифните потрошувачи, 
склучи договори за набавка на количини на електрична енергија од увоз и  по 
цени претставени во следната табела:   
 

Увоз на електрична енергија во РМ во 2009 година за потребите на 
тарифните потрошувачи  

Р. бр. Трговец 
Количина 

(MWh) 
 Цена 

(€/MWh) 
Трошоци 

(€) 
1 ЕФТ 312.375 63,22 19.749.078 
2 ГЕН - И 27.335 74,40 2.033.848 

3 
ВКУПНО 
Договори 339.710 64,12 21.782.926 

4 МЕПСО  15.400 0,92 14.168 

5 ВКУПНО 355.110 61,38 21.797.094 
 
Во 2009 година,  АД ЕЛЕМ  реализираше продажба на електрична 

енергија на трговците со електрична енергија, како и на квалификуваните 
потрошувачи, што е презентирано во следнава табела: 

 
Продажба на вишоци на електрична енергија на АД ЕЛЕМ во 2009 година 

Р. Бр. Трговец/потрошувач
Количина 

(MWh) 
 Цена 

(€/MWh) 
Трошоци 

(€) 
1 Усје 2.515 61,10 153.666
2 Фени индустри 7.752 35,88 278.112
3 ЕФТ Македонија 219.922 33,89 7.453.037
4 ЕЗПАДА 5.789 32,27 186.792
5 ГЕН - И 24.939 34,71 865.632
6 ЧЕЗ 3.720 35,90 133.548
7 ЕВН Трејдинг 12.690 37,20 472.068

8 ВКУПНО 277.327 34,41 9.542.855
 

Регулаторната комисија за енергетика нема информации за  цените по 
кои квалификуваните потрошувачи на електрична енергија ја набавиле 
електричната енергија од трговците со електрична енергија, бидејќи истите се 
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дел од договорите склучени помеѓу квалификуваните потрошувачи и трговците 
со електрична енергија.  

 
Просечните остварени цени на категориите на тарифни потрошувачи 

приклучени на дистрибутивниот систем се претставени во следната табела: 
 

Просечна остварена цена 
 

Потрошувачи 
приклучени на 
дистрибутивен 

систем 
2009  

(ден/kWh)
2009 

(€/MWh)
2008  

(ден/kWh) 
2008 

(€/MWh) 
2009/2008 

(%) 

1 35 kV 3,1364 51,00 2,7627 44,92 13,53%

2 35 kV директно 
приклучени 3,6661 59,61 3,3156 53,91 10,57%

3 10(20) kV 3,6743 59,74 3,2948 53,57 11,52%
4 домаќинства 2,9270 47,59 2,6574 43,21 10,15%
5 I тарифен степен 4,2254 68,71 3,7983 61,76 11,25%
6 II тарифен степен 6,4186 104,37 5,8259 94,73 10,17%
7 Јавно осветлување 4,0200 65,37 3,6826 59,88 9,16%

 
 
Процентуалното учество на секоја категорија на потрошувачи во вкупната 

потрошувачка на електрична енергија во 2009 година изнесува: 
 

 

Р. бр. Потрошувачи % 

1. Приклучени на преносната 
мрежа (110kV) 19,89% 

2. 35 kV потрошувачи 1,57% 

3. 35 kV потрошувачи директно 
приклучени 0,12% 

4. 10 kV потрошувачи 11,06% 
5. Домаќинства 50,04% 
6. I тарифен степен 3,56% 
7. II тарифен степен 12,12% 
8. Јавно осветлување 1,63% 
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Потребните количини на електрична енергија за задоволување на 

потребите на потрошувачите во Република Македонија за 2009 година се 
набавени од АД ЕЛЕМ, АД ТЕЦ Неготино, од постоечките мали хидроелектрани 
приклучени на дистрибутивниот систем, како и од увоз и истите се претставени 
во следната табела: 

 
Р. 
бр. ОПИС 2009 

(kWh) 
2008 

 (kWh) 
2009/2008 

(%) 

1. Произведена ел. енергија  
од АД ЕЛЕМ  5.886.197.820 5.615.354.095 4,82%

1.1 Производство на ТЕЦ 4.788.554.920 4.877.325.663 -1,82%
1.1.1 ТЕ Битола 4.197.139.088 4.215.901.068 -0,45%
1.1.2 ТЕ Осломеј 591.415.832 661.424.595 -10,58%
1.2 Производство на ХЕЦ 1.097.642.900 738.028.432 48,73%
1.2.1 ХЕЦ Маврово 343.224.921 313.223.051 9,58%
1.2.2 ХЕЦ Шпиље 287.128.579 182.032.233 57,74%
1.2.3 ХЕЦ Тиквеш 157.147.100 55.132.860 185,03%
1.2.4 ХЕЦ Глобочица 182.121.853 120.235.348 51,47%
1.2.5 ХЕЦ Козјак 128.020.447 67.404.940 89,93%
2 АД ТЕЦ Неготино 178.163.390 120.835.150 47,44%

3. Увоз 1.716.731.851 2.758.918.000 -37,78%
3.1 Увоз за тарифни потрошувачи 355.110.000 958.463.000 -62,95%

3.2 Увоз од директни 
потрошувачи 1.016.975.851 1.800.455.000 -43,52%

3.3 
Увоз од ЕВН Македонија 
(загуби во дистрибуција над 
11%) 

344.646.000

неспоредливо 
(увозот е 
реализиран 
само за 2 
месеци) 

4. Мали хидроелектрани 167,738,612 97,456,052 72.12%

 

домаќинства
50,04% 35 kV потрошувачи директно приклучени

 
 

0.12%

35 kV потрошувачи 
1,57% 

10 kV  потрошувачи 
11,06% 

Потрошувачи приклучени 
 на преносна мрежа 

(110kV)
19,89%

Јавно осветлување
1,63%

II тарифен степен 
12,12% 

I тарифен степен
3,56% 
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Во вкупно набавената електрична енергија за потребите на 
потрошувачите во Република Македонија за 2009 година: 

 
- АД ЕЛЕМ учествува со 74,15 %, 
- АД ТЕЦ Неготино со 2,24 %, 
- Увозот со 21,50 %, и 
- Малите хидроелектрани со 2,11 %, 

 
односно, домашното производство задоволува 78,50%, а увозот 21,50% од 
вкупните потреби на електрична енергија во Република Македонија. 
 
 
 

 
 

Цените за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија, 
како и снабдувањето со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
се презентирани во следната табела:  

 

Име на претпријатие 
цена во 

2009 година 
(ден/kWh) 

цена од 
01.01.2010 
година 

(ден/kWh) 

промена 
(%) 

Цена за производство, со вклучен увоз (АД ЕЛЕМ) 1,9704 2,1114 7,16%
Цена за пренос (АД МЕПСО) 0,2186 0,2466 12,81%
Цена за дистрибуција (ЕВН Македонија) 1,2209 1,3484 10,45%
Просечна цена за снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало приклучени на дистрибувитен 
систем (ЕВН Македонија) 

3,4436 3,7871 9,98%

 
Цената на увезената електрична енергија за потребите на тарифните 

потрошувачи, во 2009 година изнесува 3,77 ден/kWh, односно 61,38 €/MWh и е 
пониска за 27,72% во однос на 2008 година. Вредноста на увезената 
електрична енергија од страна на АД ЕЛЕМ за потребите на тарифните 
потрошувачи во 2009 година изнесува 21.797.094 €  и е пониска во однос на 
2008 година за 73,21%. Регулаторната комисија за енергетика нема 
информации за цената по која квалификуваните потрошувачи приклучени на 
преносната мрежа набавувале електрична енергија, бидејќи истата е дел од 

ЕЛЕМ ХЕЦ 
13,83%

ТЕ Осломеј 
7,45% 

АД ТЕЦ 
Неготино 

2,24%

Увоз 
21,50% 

Мали 
хидроелектрани 

2,11% 

ТЕ Битола 
52,87%
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комерцијалните договори, склучени помеѓу овие потрошувачи и трговците со 
електрична енергија, кои не се предмет на одобрување од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  
 
 Според доставените податоци од АД МЕПСО, во 2008 година е 
реализиран извоз на електрична енергија по комерцијален договор во висина 
од 65.798.000 kWh. 
 

Од доставените податоци од АД МЕПСО и ЕВН Македонија, произлегува 
дека вкупните загуби на електрична енергија за 2009 година во преносната 
мрежа и дистрибутивниот систем изнесуваат 1.186.524.873 kWh, од кои: 

− во преносната мрежа 172.464.385 kWh, односно 2,25 % што е под 
дозволените загуби од 3% утврдени со Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за електрична енергија. Загубите во 
преносната мрежа во 2009 година во однос на 2008 година се 
намалени за 6,04%. 

− во дистрибутивниот систем 1.014.060.488 kWh, односно 16,08 %, што е 
над максимално дозволените технички загуби од 11% утврдени со 
Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична 
енергија. Загубите во дистрибутивниот систем во 2008 година 
изнесуваа 20%, што значи дека загубите на електрична енергија во 
дистрибутивниот систем во 2009 година се намалени за 19,56%. 

 
На 17 септември 2009 година АД ЕЛЕМ, како оператор на дистибутивниот 

систем за Подружница Енергетика, одржа јавна расправа по текстот на 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. По одржаната јавна 
расправа беа одржани неколку состаноци помеѓу Регулаторната комисија за 
енергетика и претставнците на АД ЕЛЕМ заради усогласување и подобрување 
на текстот, и на 10 декември 2010 година Регулаторната комисија за енергетика 
одржа подготвителна седница по Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одобри 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ во 
првиот квартал на 2010 година. 

На 19.08.2009 година АД МЕПСО како пазарен оператор, одржа јавна 
расправа по текстот на Правилата за пазар на електрична енергија. На 4 
декември 2009 година Управниот одбор на АД МЕПСО го одобри текстот на 
Правилата за пазар на електрична енергија и истите ги достави до 
Регулаторната комисија за енергетика на 10 декември 2009 година, за 
одобрување. Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одобри Правилата за 
пазар на електрична енергија во првиот квартал на 2010 година. 

На 22 јуни 2009 година АД МЕПСО како оператор на електроенергетскиот 
систем одржа јавна расправа по текстот на новите Мрежни правила за пренос 
на електрична енергија. АД МЕПСО на 16 септември 2009 година до 
Регулаторната комисија за енергетика достави предлог-текст на новите Мрежни 
правила за пренос на електрична енергија, заради финално усогласување на 
истите. Регулаторната комисија за енергетика на 9 ноември 2009 година 
достави забелешки по предлог-текстот. Регулаторната комисија за енергетика 
ќе ги одобри Мрежните правила за пренос на електрична енергија во првиот 
квартал на 2010 година. 
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II.3.4  Одобрување на цени на топлинска енергија за греење 
 
II.3.4.1 Топлификација АД Скопје 
 
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на 

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје, донесена на 
22 јануари 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.09/09) 
 

Согласно член 22, став 4 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење, Топлификација АД - 
Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика достави допис бр. 01-99/1 на 
12 јануари 2009 година, со кој достави податоци за вршење на годишна 
контрола на одобрениот максимален приход и цена на топлинската енергија за 
2008 година, како и документација и податоци за одобрување на максимален 
приход и цена за 2009 година.   
  На 22 јануари 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, донесе 
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулираниот период на Топлификација АД-Скопје односно за периодот од 1 
јануари до 31 декември 2009 година да изнесува 2,8542 денари за киловат час 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.09/09). 

При анализата на трошоците за 2008 година е констатирано дека 
вкупната произведена, односно измерена-оттчитана количина на топлинска 
енергија за греење од калориметрите во 2008 година изнесува 617.335.909 
kWh, нормализираните трошоци изнесуваат 406.511.848 денари, трошокот за 
амортизација изнесува 56.103.089 денари, приносот на капитал изнесува 
95.485.811денари, потрошената количина на мазут изнесува 19.629.168 
килограми, во вкупна набавна вредност од 400.796.172 денари и потрошената 
количина на природен гас изнесува 48.277.195 nm3, во вкупна набавна вредност 
од 1.015.826.068 денари. Во текот на 2008 година направен е помал трошок од 
одобрениот за набавка на гориво за производство на топлинска енергија за 
греење во износ од 128.032.843 денари. Вкупниот регулиран максимален 
приход за 2008 година изнесува 1.918.619.899 денари и истиот е повисок за 
67.876.554 денари од остварениот за 2008 година утврден со контролата 
извршена во јануари 2009 година, кој што изнесува 1.850.743.345 денари. 

Поради кризата во снабдувањето со природен гас која ја погоди и 
Република Македонија најмногу во делот на производство на топлинска 
енергија за греење, како и неможноста да се предвиди нејзиното времетраење, 
се прогнозираше производство на топлинска енергија со користење само на 
мазут М2 до 15 април 2009 година, додека за грејниот период од 15 октомври 
до 31 декември 2009 година се планираше користење и на природниот гас во 
топланите ТО Исток и ТО 11 Октомври.  

Прогнозираната количина на топлинска енергија за 2009 година се 
предвиде да изнесува 730.744.724 kWh, произведена со користење на  мазут 
М2 од 65% и со користење на природен гас од 35%. Прогнозираниот вкупен 
трошок за набавка на мазут и природен гас за 2009 година изнесува 
1.245.515.240 денари. 
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Испорачаната количина на топлинска енергија за греење за 2009 година 
на праг на корисник изнесува 643.055.357 kWh, при што во пресметките 
месечната ангажирана моќност на конзумот е константна и изнесува 575.000 
kW.  

Вкупниот регулиран максимален приход за 2009 година на 
Топлификација АД Скопје изнесува 1.835.418.754 денари. 

 Врз основа на направените анализи Регулаторната комисија за 
енергетика утврди дека просечна цена на топлинската енергија за греење 
испорачана од страна на Топлификација АД Скопје за 2009 година на праг на 
корисник да изнесува 2,8542 денари за киловатчас. Истото претставува 
намалување за 35,94% во однос на просечната цена од 4,4556 денари по 
киловатчас одобрена со Одлуката од 21 јули 2008 година (“Службен весник на 
Република Македонија“, бр.93/08). 

Со оваа Одлука Топлификација АД-Скопје во Ценовник - тарифата за 
периодот од 1 јануари до 31 декември 2009 година, се задолжи да ги намали 
тарифните ставови линеарно за 35,94% во однос на тарифните ставови 
утврдени во Одлуката за одобрување на Ценовник – тарифа на топлинска 
енергија за греење на Топлификација АД Скопје за период од 1 јануари до 31 
декември 2008 година.  

 
2. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана 

просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за регулиран период  на Топлификација 
АД-Скопје, донесена на 30 јули 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.95/09) 
 

Топлификација АД – Скопје, согласно член 20 од Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.62/09), до Регулаторна комисија за 
енергетика достави Барање за одобрување на максимален приход и цена за 
производство на топлинска енергија за регулиран период бр. 01-2672/1 на 
12.06.2009 година и Барање за одобрување на максимален приход и цена за 
регулиран период за дејност дистрибуција на топлинска енергија бр. 01-2897/1 
од 25.06.2009 година.  

На 30 јули 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, донесе 
Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна 
цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период  на Топлификација АД-Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.95/09). 

 
Со оваа Одлука се одобри: 
- регулираниот максимален приход за вршење на регулираните 

дејности производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за 2009 година да изнесува 1.662.243.248 денари, а за 
периодот од 1 август до 31 декември 2009 година да изнесува 
833.949.429 денари. 

- регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност 
производство на топлинска енергија за 2009 година да изнесува 
1.379.623.502 денари, а за периодот од 1 август до 31 декември 2009 
година да изнесува 692.158.764 денари за произведена количина на 
топлинска енергија 283.519.832 kWh со просечна цена од 2,4413 
ден/kWh. 
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- регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност 
дистрибуција на топлинска енергија за 2009 година да изнесува 
145.508.451 денари, а за периодот од 1 август до 31 декември 2009 
година да изнесува 73.001.764 денари за испорачана количина на 
топлинска енергија од 249.497.452 kWh со просечна цена од 0,2926 
ден/кWh. 

- регулираниот максимален приход за вршење на регулираната дејност 
снабдување со топлинска енергија за 2009 година да изнесува 
137.111.295 денари, а за периодот од 1 август  до 31 декември 2009 
година да изнесува 68.788.901 денари за испорачана количина на 
топлинска енергија од 249.497.452 kWh со просечна цена од 0,2757 
ден/кWh. 

 
Вкупно пресметаните нормализирани трошоци на ниво на Топлификација 

АД Скопје изнесуваат  482.706.423 денари. 
 Во периодот јануари – април 2009 година, Топлификација АД Скопје како 
погонско гориво користеше мазут М2 и природен гас во незначителни количини. 
Вкупниот трошок за набавка на погонско гориво природен гас и мазут за овој 
период изнесува 550.107.291 денари.  
 Во грејниот период октомври – декември 2009 година се предвиде 
Топлификација АД Скопје да користи како погонско гориво природен гас 70% и 
мазут 30%. Вкупниот трошок за набавка на погонско гориво природен гас и 
мазут за овој период изнесува 496.478.502 денари. Во грејниот период октомври 
– декември 2009 година се предвиде да се произведе количина на топлинска 
енергија за греење од 283.519.832 kWh. 
 Приносот на капитал за дејноста производство на топлинска енергија 
изнесува 58.266.160 денари, за дејноста дистрибуција на топлинска енергија 
изнесува 4.582.108 денари при што просечната пондерирана цена на капиталот 
(WACC) за Топлификација АД Скопје изнесува 9,23%. 

Износот на нормализираните трошоци за дејноста снабдување со 
топлинска енергија е 67.828.510 денари.  
 Маржата за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија за 
Топлификација АД Скопје изнесува 69.282.785 денари. 
 Вкупниот регулиран максимален приход на Топлификација АД Скопје за 
вршење на регулираните дејности производство на топлинска енергија, 
дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија на 
тарифни потрошувачи за 2009 година изнесува 1.662.243.248 денари. 

Врз основа на направените анализи Регулаторната комисија за 
енергетика го утврди регулираниот максимален приход по дејности, како и 
проекција на предвидените приходи по категории на потрошувачи, при што 
изврши усогласување на ценовните односи помеѓу категориите на потрошувачи 
согласно постојниот Ценовник -Тарифа (станбен простор : основно образование 
: деловен простор = 1:1,3:1,7), на месечно ниво, за периодот август – декември 
2009 година и ги утврди и одобри тарифите во “Ценовник – Тарифата за 
испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на 
Топлификација АД-Скопје“ за периодот 1 август до 31 декември 2009 година на 
праг на корисник.  

Со оваа Одлука се изврши корекција на тарифниот систем, линеарно 
зголемувајќи ги цените за 17,13%. 
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3. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за 

производство и дистрибуција на топлинска енергија за греење и 
тарифни ставови за регулиран период на Топлификација АД-Скопје, 
донесена на 28 декември 2009 година („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.157/09) 
 

Топлификација АД – Скопје, согласно член 20 од Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 62/09), до Регулаторната комисија за 
енергетика достави Барање бр. 01- 4291/1 од 20.11.2009 година, за одобрување 
на:  

- максимален приход и цена за регулиран период кој ја опфаќа 
календарската година 2010 за регулираната енергетска дејност 
производство на топлинска енергија, и 

- максимален приход за регулиран период 2010-2012 година и 
регулирана цена за 2010 година, за регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на топлинска енергија.  

 
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 

донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за 
производство и дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни 
ставови за регулиран период  на Топлификација АД-Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.157/09). 

Со оваа Одлука се одобри:  
- регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност 

производство на топлинска енергија за 2010 година да изнесува 
1.754.222.281 денари, за произведена количина на топлинска енергија 
од 669.240.165 kWh и ангажирана моќност од 526.604 kW; 

- се утврдија тарифни ставови за производство на топлинска енергија 
на ниво на производител на топлинска енергија; 

- регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност 
дистрибуција на топлинска енергија; и 

- тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енергија за 2010 
година на ниво на дистрибутер. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со член 21 од 

Правилникот, отпочна постапка и изврши анализа на доставената 
документација и податоци, како и прогноза на трошоците за период јануари - 
декември 2010 година за дејноста производство на топлинска енергија и за 
регулираниот период 2010-2012 година за дејноста дистрибуција на топлинска 
енергија. 

Вкупно пресметаните нормализирани трошоци за регулираната дејност 
производство на топлинска енергија за 2010 година изнесуваат 288.519.347 
денари, а за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија 
изнесуваат 125.040.963  денари за 2010 година, 125.187.500 денари за 2011 
година и 125.335.504 денари за 2012 година. 

 За производство на топлинска енергија за греење за 2010 година се 
предвиде Топлификација АД да користи како погонско гориво природен гас во 
износ од 68% од вкупните потреби на топлинска енергија и мазут М1-НС во 
износ од 32% од вкупните потреби на топлинска енергија. 
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Во периодот јануари – декември 2010 година се предвиде да се 
произведе количина на топлинска енергија за греење од 669.240.165 kWh. 
Вкупниот трошок за набавка на погонско гориво природен гас и мазут М1- НС за 
овој период би изнесувал 1.412.594.207 денари. 
 Со донесувањето на оваа Одлука се одобрија цени на топлинска енергија  
согласно новиот Тарифен систем за продажба на топлинска енергија. 
 
 
II.3.4.2 СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 
 
1. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 

ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување 
со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ 
Скопје, донесена на 28 декември 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.157/09) 

 
Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР 

ДООЕЛ – Скопје, согласно член 20 од Правилникот, до Регулаторната комисија 
за енергетика, достави Барање за одобрување на цена на топлинска енергија 
за регулиран период 2010-2012 година за регулираната енергетска дејност 
снабдување со топлинска енергија, бр. 01-1203/1 од 19.11.2009 година. 

Ова е прво Барање за одобрување на цена, поднесено од 
новоформираното претпријатие СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ – Скопје. 

На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 
донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 
ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со 
топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.157/09). 

 
Со оваа Одлука се одобрија:  
- регулираниот максимален приход од 879.755.110 денари за 2010 

година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска 
енергија од 248.940.917 kWh; 

- трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 741.509.758 
денари, за набавени 282.887.818 kWh на влез на дистрибутивната 
мрежа; 

- трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 
54.787.605 денари за дистрибуирани и испорачани количини на 
топлинска енергија од 248.940.917 kWh до крајните потрошувачи; 

- трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 
61.502.368 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 
248.940.917 kWh, на ниво на мерно место; 

- тарифните ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на 
ниво на мерно место за категорија на потрошувачи „домаќинства“ и за 
категоријата на потрошувачи „останати“. 

 
Вкупно пресметаните оперативни трошоци за регулираната дејност за 

2010 година изнесуваат 26.688.949 денари.  
Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни 

потрошувачи е утврдена да изнесува 34.813.419 денари.  
Со оваа Одлука се определија тарифните ставови за категориите на 

потрошувачи домаќинства и останати. 
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II.3.4.3 СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје 
 
1. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 

ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување 
со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ 
Скопје, донесена на 28 декември 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.157/09) 

 
Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ИСТОК 

ДООЕЛ – Скопје, согласно член 20 од Правилникот, до Регулаторната комисија 
за енергетика, достави Барање за одобрување на цена на топлинска енергија 
за регулиран период 2010-2012 година за регулираната енергетска дејност 
снабдување со топлинска енергија, бр. 01-1084/1 од 20.11.2009 година. 

 
Ова е прво Барање за одобрување на цена, поднесено од 

новоформираното претпријатие СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ – Скопје. 
 
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 

донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 
ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со 
топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.157/09). 

 
Со оваа Одлука се одобрија:  
- регулираниот максимален приход од 586.499.937 денари за 2010 

година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска 
енергија од 164.429.392 kWh, 

- трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 489.778.861 
денари, за набавени 186.851.854 kWh на влез на дистрибутивната 
мрежа, 

- трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 
36.188.075 денари за дистрибуирани и испорачани количини на 
топлинска енергија од 164.429.392 kWh до крајните потрошувачи, 

- трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 
46.031.128 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 
164.429.392 kWh, на ниво на мерно место, 

- тарифните ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на 
ниво на мерно место за категорија на потрошувачи „домаќинства“ и за 
категоријата на потрошувачи „останати“. 

 
Вкупно пресметаните оперативни трошоци за регулираната дејност за 

2010 година изнесуваат 23.036.317 денари.  
Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни 

потрошувачи е утврдена да изнесува 22.994.811 денари.  
Со оваа Одлука се определија тарифните ставови за категориите на 

потрошувачи домаќинства и останати. 
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II.3.4.4 СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје 
 
1. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 

ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување 
со топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ 
Скопје, донесена на 28 декември 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија, “ бр.157/09) 

 
Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД 

ДООЕЛ – Скопје, согласно член 20 од Правилникот до Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија, достави Барање за одобрување на 
цена на топлинска енергија за регулиран период 2010-2012 година за 
регулираната енергетска дејност снабдување со топлинска енергија, бр. 01-
511/1 од 20.11.2009 година. 

 
Ова е прво Барање за одобрување на цена, поднесено од 

новоформираното претпријатие СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – Скопје. 
 
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 

донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 
ставови за 2010 година за вршење на енергетската дејност снабдување со 
топлинска енергија за греење на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.157/09). 

 
Со оваа Одлука се одобрија:  
- регулираниот максимален приход од 626.815.501 денари за 2010 

година, за дистрибуирана и испорачана количина на топлинска 
енергија од 175.560.178 kWh; 

- трошокот за набавка на топлинска енергија изнесува 522.933.661 
денари, за набавени 199.500.493 kWh на влез на дистрибутивната 
мрежа; 

- трошокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 
38.637.769 денари за дистрибуирани и испорачани количини на 
топлинска енергија од 175.560.178 kWh до крајните потрошувачи; 

- трошокот за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 
49.760.516 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 
175.560.178 kWh, на ниво на мерно место; 

- тарифните ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на 
ниво на мерно место за категорија на потрошувачи „домаќинства“ и за 
категоријата на потрошувачи „останати“. 

 
Вкупно пресметаните оперативни трошоци за регулираната дејност за 

2010 година изнесуваат 25.209.108 денари.  
Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни 

потрошувачи е утврдена да изнесува 24.551.408 денари.  
Со оваа Одлука се определија тарифните ставови за категориите на 

потрошувачи домаќинства и останати. 
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II.3.4.5 СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје 
 
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на 

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Скопје Север АД-Скопје, донесена на 23 
јануари 2009 година („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.10/09)  

 
На 23 јануари 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, донесе 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката, за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулиран период на Скопје Север АД-Скопје, („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.10/09). 

 
Постапувајќи по Барањето и доставените податоци и документација од 

Скопје Север АД-Скопје за корекција на цената на топлинска енергија за 2009 
година од регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика на 
седницата одржана на 23.01.2009 година донесе Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје 
Север АД-Скопје, односно изврши корекција на просечната цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење, за 
периодот од 1 јануари до 31 декември 2009 година. 

При контролата од 20 јануари 2009 година е утврдено дека вкупниот 
регулиран максимален приход за 2008 година изнесува 80.517.929 денари. 

 
Врз основа на доставената документација и податоци за редовната 

годишна контрола на регулираниот приход и цена за 2008 година, како и 
доставената документација и податоци согласно измените и дополнувањата на 
Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика изврши утврдување и 
одобрување на регулираниот максимален приход и цена за 2009 година, имајќи 
ги во предвид остварените параметри, настанатата состојба на енергетскиот 
пазар и прогнозираните параметри за 2009 година. 

Прогнозираната количина на топлинска енергија за греење за 2009 
година која ќе биде испорачана на праг на корисник е 32.339.143 kWh, при што 
во пресметките месечната ангажирана моќност на конзумот е константна и 
изнесува 29.000 kW.  

Регулираниот приход за 2009 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје 
изнесува 77.276.289 денари, и истиот претставува разлика помеѓу 
прогнозираниот регулиран максимален приход (MAR) за 2009 година во износ 
од 79.920.832 денари и повеќе остварениот приход во 2008 година во износ од 
2.644.544 денари, утврден со контролата во јануари 2009 година. 

 
Врз основа на направените анализи Регулаторната комисија за 

енергетика утврди дека просечна цена на топлинската енергија за греење 
испорачана од страна на СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје за 2009 година на праг на 
корисник изнесува 2,3896 денари за киловатчас. Истото претставува 
намалување за 24,33% во однос на просечната цена од 3,1577 денари по 
киловатчас одобрена со Одлуката од 5 декември 2008 година („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.152/08). 
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2. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана 

просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД 
– Скопје, донесена на 30 јули 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.95/09) 

 
На 30 јули 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, донесе 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулиран период на Скопје Север АД-Скопје, („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.95/09). 

Со оваа Одлука се одобри регулираниот максимален приход за 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија да изнесува 
83.844.217 денари за 2009 година, а за периодот од 1 август до 31 декември 
2009 година да изнесува 35.493.922 денари  и регулираната просечна цена за 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулиран период од 1 август до 31 декември 2009 година, што ја испорачува 
Скопје Север АД-Скопје на тaрифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивната мрежа да изнесува 2,5833 ден/kWh, што претставува 
зголемување за 8,11%. 

Износот на нормализираните трошоци за дејноста снабдување со 
топлинска енергија е 1.902.499 денари. 

Во периодот јануари – април 2009 година произведена е топлинска 
енергија за греење од 18.040.000 kWh. 

При пресметките на трошокот за погонско гориво за грејниот период 
октомври – декември 2009 година за Скопје Север АД Скопје се прогнозира да 
користи само природен гас како погонско гориво за производство на топлинска 
енергија за греење. Во истиот период на праг на корисник се предвиде да бидат 
испорачани 13.739.786 kWh топлинска енергија за греење. 

Врз основа на направените анализи Регулаторната комисија за 
енергетика утврди просечната цена на топлинската енергија за греење 
испорачана на потрошувачите од страна на Скопје Север АД Скопје за 
периодот од 1 август до 31 декември 2009 година да изнесува 2,5833 денари за 
киловатчас. 
 
3. Одлука за одобрување на регулиран максимален за производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулиран период на Скопје Север АД – Скопје донесена на 28 
декември 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.157/09) 

 
На 28 декември 2009 година, Регулаторната комисија за енергетика, 

донесе Одлука за одобрување на регулиран максимален за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран 
период на Скопје Север АД – Скопје, („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.157/09). 

Со оваа Одлука се одобри регулираниот максимален приход за 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за периодот 
од 1 јануари до 31 декември 2010 година да изнесува 81.197.212 денари за 
произведена количина на топлинска енергија од 24.610.922 kWh на ниво на 
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производител и испорачана количина на топлинска енергија од 22.888.157 kWh, 
на ниво на мерно место. 

Оперативните трошоци на Скопје Север АД - Скопје изнесуваат 
13.319.709 денари и истите се нормирани согласно пријавената ангажирана 
моќност на конзумот од 20,5 MW за 2010 година, на потрошувачите приклучени 
на дистрибутивната мрежа споредени со ангажираната моќност на конзумот од 
29 MW, во базната 2008 година. 

Скопје Север АД - Скопје како погонско гориво за производство на 
топлинска енергија за греење во 2010 година ќе користи природен гас, со  
прогнозиран вкупен трошок за набавка на природниот гас од 48.641.703 денари.  
 Со донесувањето на оваа Одлука се одобрија цени на топлинска енергија  
согласно новиот Тарифен систем за продажба на топлинска енергија. 

 
II.3.4.6 АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница ЕНЕРГЕТИКА 
 
1.  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на 

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика – 
Скопје, донесена на 30 јануари 2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.14/09) 

 
Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за 

топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/06) АД 
ЕЛЕМ – Подружница Енергетика до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија на ден 22.01.2009 година со допис бр.02-301/1, поднесе 
Барање за одобрување на цена на топлинска енергија за регулираниот период. 

Со оваа Одлука се утврди просечната цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран 
период 1 јануари 2009 година до 31 декември 2009 година, која ја испорачува 
АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје на тарифните потрошувачи, да 
изнесува 2,9862 денари за киловатчас, односно тарифните ставови за 
продажба на топлинска енергија за греење линеарно се намалија за 27,65%. 

Врз основа на анализите при контролата од 28 јануари 2009 година е 
утврдено дека вкупниот регулиран приход за 2008 година изнесува 149.100.794 
денари, што е понизок за 2.522.632 денари од одобрениот вкупен приход за 
2008 година во износ од 151.623.427 денари со Одлука од 21 јули 2008 година. 
Констатираната разлика на повеќе одобрениот приход за 2008 година се 
предели да се одземе од регулираниот максимален приход за 2009 година.     
  Нормализираните трошоци за 2009 година се предвидени да изнесуваат 
47.244.065 денари. 

 Кризата во снабдувањето со природен гас која ја погоди и Република 
Македонија најмногу во делот на производство на топлинска енергија за 
греење, како и неможноста да се предвиди нејзиното времетраење, е причина 
поради која се предвиде дека за производство на топлинска енергија за греење 
во 2009 година ќе се користи само мазут М2.  

 Прогнозираната произведена количина на топлинска енергија за 2009 
година треба да изнесува 37.770.968 kWh, која ќе биде произведена со 
користење на мазут М2.  

 Прогнозираната количина на топлинска енергија за греење за 2009 
година, испорачана на праг на корисник, изнесува 35.127.000 kWh, при што во 
пресметките месечната ангажирана моќност на конзумот е константна и 
изнесува 31.500 kW. 
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 Вкупниот регулиран максимален приход за 2009 година на АД ЕЛЕМ – 
Подружница Енергетика - Скопје изнесува 114.792.921 денари и истиот 
претставува разлика на регулираниот приход за 2009 година во износ од 
117.315.554 денари намален за износот на повеќе одобрениот приход во 2008 
година од 2.522.632 денари, утврден со контролата во јануари 2009 година. 

Врз основа на направените анализи Регулаторната комисија за 
енергетика утврди дека просечната цена на топлинската енергија за греење 
испорачана од страна на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика - Скопје за 2009 
година на праг на корисник изнесува 3,2679 денари за киловатчас. Истото 
претставува намалување за 20,83% во однос на просечната цена од 4,1275 
денари по киловатчас одобрена со Одлуката од  21 јули 2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.91/08). 

Регулаторната комисија за енергетика, имајќи ја во предвид Одлуката на 
УО на АД ЕЛЕМ, заведена под УО бр.02-296/57/3 од 22.01.2009 година, ги 
одобри предложените цени за испорачана топлинска енергија за греење по 
групи на корисници за 2009 година, кои се добиени со линеарно процентуално 
намалување за 27,65% на постојните цени одобрени со Одлуката за 
одобрување на Ценовник-Тарифа за испорака на топлинска енергија за греење 
на тарифните потрошувачи  на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје со 
бр. 02-1311/1 од 24 јули 2008 година („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.93/08). 

 
2. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана 

просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - 
Подружница Енергетика – Скопје, донесена на 30 јули 2009 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.95/09) 

 
Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за 

топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/09) АД 
ЕЛЕМ – Подружница Енергетика до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија на ден 10.07.2009 година со допис бр.02-3088/1, поднесе 
Барање за одобрување на максимален регулиран приход и цена на топлинска 
енергија за регулираниот период. 

Со оваа Одлука се утврди регулираниот максимален приход за 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
2009 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скопје на 
тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа да изнесува 
95.041.558 денари за 2009 година, а за периодот од 1 август до 31 декември 
2009 година да изнесува  51.886.284 денари.  

Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период од 1 август 
до 31 декември 2009 година, што ја испорачува АД ЕЛЕМ – Подружница 
Енергетика – Скопје на трифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната 
мрежа се определи да изнесува 3,2594 ден/kWh, односно тарифните ставови за 
продажба на топлинска енергија за греење линерано се зголемија за 9,15%. 

Во периодот јануари – април 2009 година, АД ЕЛЕМ Подружница 
Енергетика - Скопје како погонско гориво користеше мазут М2. Произведената 
количина на топлинска енергија за истиот период изнесува 20.314.000 kWh.  

При пресметките на трошокот за набавка на погонско гориво за грејниот 
период октомври – декември 2009 година се предвиде АД ЕЛЕМ Подружница 
Енергетика - Скопје да користи како погонско гориво само природен гас за 
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производство на топлинска енергија за греење. Прогнозираната количина на 
природен гас е пресметана да изнесува 1.931.226 nm³, при што прогнозираната 
цена за набавка на природниот гас е 14,3838 ден/nm³, односно прогнозираниот 
вкупен трошок за набавка на природниот гас изнесува 27.778.369 денари. Во 
грејниот период октомври – декември 2009 година се прогнозираше да се 
произведе количина на топлинска енергија за греење од 17.117.419 kWh, при 
што во пресметките месечната ангажирана моќност на конзумот изнесува 
33.600 kW. Вкупно пресметаните трошоци за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија на ниво на АД ЕЛЕМ - Подружница 
Енергетика - Скопје, изнесуваат 90.891.558 денари. 

 
II.3.4.7  Состојби во енергетските дејности производство, дистрибуција и 

снабдување со топлинска енергија за греење во Република 
Македонија 

 
Согласно Законот за енергетика, вршителите на дејностите 

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија се должни да 
обезбедат јавна услуга, а регулирањето на овие дејности е во надлежност на 
Регулаторната комисија за енергетика. 

Топлификација АД – Скопје, како носител на лиценцата за дистрибуција 
на топлинска енергија согласно Законот за енергетика, ги донесе и ги објави 
„Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење“ 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/09), по претходно 
одобрување од Регулаторната комисија за енергетика.  

Во Република Македонија во 2009 година функционираа системите за 
далечинско греење лоцирани на територијата на Град Скопје: Топлификација 
АД Скопје, Скопје Север АД Скопје и ЕЛЕМ АД Подружница Енергетика – 
Скопје, со основните карактеристики прикажани во следната табела: 
 

Р. 
бр.  Топлификација 

АД Скопје 
Скопје Север  
АД Скопје 

ЕЛЕМ АД 
Енергетика 

1 Лиценци за вршење на 
енергетски дејности има нема има

2 Цени одобрени од РКЕ има има има

3 Мерење на произведена 
топлинска енергија има има има

4 Инсталирана производна 
моќност 487 MW 46 MW 32 MW

5 Ангажирана моќност  
кај потрошувачите 550 MW 29 MW 31 MW

6 Прогнозирана топлинска  
енергија на потрошувачите 643.055 MWh 29.615 MWh 37.430 MWh

7 Број на домаќинства ≈ 50.000 ≈ 2.400 ≈ 2.000

8 Гориво Гас+ Мазут Гас+ Мазут Гас+ Мазут

9 Должина на 
дистрибутивната мрежа 177 km 10,4 km 7 km

10 Технички загуби во 
дистрибутивната мрежа 12% 7 % 7%

 
Од наведената табела се гледа дека вкупната производна моќност на 

топланите на Топлификација АД Скопје е декларирана на 487 MW. При тоа, 
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според податоците од Топлификација АД Скопје, со таа инсталирана моќност 
на своите топлани ги задоволува потребите за топлинска енергија на 
потрошувачкиот конзум, чија просечна ангажирана моќност во текот на 2009 
година изнесува 550 MW. 

Дистрибутивната мрежа која ја користи Топлификација АД Скопје е во 
сопственост на Република Македонија, а правото на користење Топлификација 
АД Скопје го остварува врз основа на Договор за користење на 
дистрибутивната мрежа склучен со ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор и за тоа има обврска да плаќа надоместок во износ од 50.000 евра во 
денарска противвредност годишно. 

Во текот на месец август 2009 година во правец на либерализација на 
пазарот со топлинска енергија, Регулаторната комисија за енергетика објави 
јавен повик за избор на носители на лиценца за снабдување со топлинска 
енергија за следните подрачја: 

- општина Ѓорче Петров, општина Карпош и дел од општина Центар 
снабдувани со топлинска енергија од Топлана Запад, 

- општина Кисела Вода, општина Чаир, општина Аеродром и дел од 
општина Центар снабдувани со топлинска енергија од Топлана Исток 
и Топлана 11 Октомври, и 

- општина Гази Баба и дел од општина Центар снабдувани со 
топлинска енергија од Топлана Исток. 

 
Како резултат на објавениот јавен повик за избор на носители на лиценци 

беа избрани следните претпријатија за снабдувачи со топлинска енергија: 
1. СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје за општина Ѓорче Петров, 

општина Карпош и дел од општина Центар, 
2. СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје за општина Кисела Вода, 

општина Чаир, општина Аеродром и дел од општина Центар, и 
3. СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ Скопје за општина Гази Баба и дел од 

општина Центар. 
 
Снабдувањето со топлинска енергија е клучен елемент на 

либерализација на пазарот со топлинска енергија. Се очекува во наредниот 
период да се воведе мерење на испорачана топлинска енергија на ниво на 
потрошувач и поделба на трошоците за греење помеѓу корисниците од едно 
мерно место врз основа на тие мерења. 

Учесници на пазарот со топлинска енергија се: снабдувачите, 
дистрибутерот на топлинска енергија, регулираниот производител на топлинска 
енергија и нерегулираниот производител на топлинска енергија. Регулираниот 
производител на топлинска енергија се карактеризира со тоа да има обврска да 
го следи режимскиот дијаграм на надворешните температури на воздухот со 
температурата на топлоносителот, додека пак нерегулираниот производител на 
топлинска енергија нема обврска да го следи режимскиот температурен 
дијаграм.  

Дистрибутивната мрежа во Скопје Север е изградена со Одобрение за 
градба издадено на Топлификација АД Скопје како инвеститор и за истата не е 
издадено Одобрение за употреба, а со неа управува и ја користи Скопје Север 
АД Скопје. 

АД ЕЛЕМ е сопственик на дистрибутивната мрежа, со која управува и ја 
користи Подружницата Енергетика. 

Топлификација АД Скопје во месец декември 2007 година а Скопје Север 
АД Скопје и АД ЕЛЕМ-Подружница Енергетика во месец јануари 2008 година, 
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од Бирото за метрологија добија Сертификати за верификација на исправноста 
на мерачите на топлинска енергија монтирани на излезните водови од 
топланите, со што се создадоа технички услови за мерење на произведената 
количина на топлинска енергија за греење, односно предадена количина на 
топлинска енергија во дистрибутивната мрежа.  

Оперативната имплементација на овие мерења е уредена со трипартитен 
Протокол за постапка и начин на отчитување и евидентирање на податоците од 
мерните уреди за мерење на предадена топлинска енергија во дистрибутивната 
мрежа, потпишан на 31 јануари 2008 година од страна на Регулаторната 
комисија за енергетика, Градот Скопје и соодветното претпријатие кое врши  
производство на топлинска енергија за греење. 

Согласно наведениот Протокол, формирана е трипартитна комисија  која 
што почнувајќи од 1 февруари 2008 година, на секој прв ден од месецот врши 
отчитување и евидентирање на измерените количини на произведена, односно 
предадена топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за претходниот 
месец. 

 
 

III.  МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ 
 

Регулаторната комисија за енергетика, од самото формирање, остварува 
меѓународна соработка како со регулаторните тела во регионот, така и со 
регулаторните тела на земјите членки на Европската унија.  

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2009 година активно 
учествуваше во работата на европските и регионалните институции и 
асоцијации од областа на енергетското регулирање и соработуваше со повеќе 
меѓународни организации, регулаторни тела и донатори, што придонесе за 
зајакнување на нејзиното етаблирање како релевантно регулаторно тело во 
енергетскиот сектор во Република Македонија и на регионално ниво.  

Во текот на 2009 година претставниците на Регулаторната комисија за 
енергетика учествуваа на следните конференции, работилници и состаноци: 

- Три состаноци на Одборот на регулатори на Енергетската заедница 
кои што се одржаа во февруари, мај и ноември во Атина, Грција;  

- Осум состаноци на работните групи на Одборот на регулатори на 
Енергетската заедница,  и тоа: три состаноци на работната група за 
електрична енергија, два состаноци нa работната група за природен 
гас и три состаноци на имплементационата група за Канцеларија за 
координирани аукции во Југоисточна Европа;  

- Два Форуми за електрична енергија во рамки на Енергетската 
заедница, кои што се одржаа во мај и ноември во Атина, Грција; 

- Форум за природен гас во рамки на Енергетската заедница, кој се 
одржа во септември во Љубљана, Словенија;  

- Форум за нафта во рамки на Енергетската заедница, кој се одржа во 
септември во Белград, Србија;  

- Две работилници во рамки на Енергетската заедница, кои се одржаа 
во март во Виена, Австрија и во јуни во Атина, Грција; 

- Состанок со Секретаријатот на Енергетската заедница, кој што се 
одржа во јули, во Виена, Австрија; 

- Годишна конференција на ERRA за инвестиции и регулација, која се 
одржа во април во Варшава, Полска; 

- Состанок на Претседателството на ERRA, кој што се одржа во 
ноември во Истанбул, Турција. 
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- ERRA тренинг за регулација на цени, кој се одржа во јуни во 
Будимпешта, Унгарија; 

- ERRA тренинг за енергетска регулација, кој се одржа во јули во 
Будимпешта, Унгарија; 

- Три состаноци на ERRA Комитетот за лиценци и конкуренција; 
- Три состаноци на ERRA Комитетот за тарифи и цени; 
- Шести состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу 

Европската комисија и Република Македонија, кој се одржа во јуни во 
Брисел, Белгија; 

- Петти состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, 
енергија и регионален развој, кој се одржа во јануари во Скопје, 
Македонија; 

- Светски форум за енергетска регулација, кој што се одржа во 
октомври во Атина, Грција; 

- Европскиот регулаторен форум за природен гас во организација на 
Европската комисија, кој се одржа во мај во Мадрид, Шпанија; 

- Регионална конференција за сигурност во снабдувањето со енергија, 
која се одржа во март во Будва, Црна Гора; 

- Меѓународна конференција за топлинска енергија, која се одржа во 
март, во Порторож, Словенија; 

- Регионален енергетски форум за инвестирање во производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија, кој се одржа во 
март, во Сараево, Босна и Херцеговина; 

- Семинар за право на енергетика, енергетска безбедност, обновливи 
извори на енергија и заштита на животна средина, кој се одржа во 
април во Белград, Србија; 

- Семинар за билансно-финансиска анализа во функција на проценка 
на вредноста на претпријатијата, кој се одржа во ноември во Белград, 
Србија; 

- Обука за подготовка на Националната програма за усогласување на 
законодавството на Европската унија, која се одржа во јануари во 
Охрид, Македонија. 

 
 

III.1 Учество во работата на Одборот на регулатори на Енергетската 
заедница 

 
Одборот на регулатори на Енергетската заедница (Energy Community 

Regulatory Board - ECRB) е институција на Енергетската заедница, основана со 
Договорот за основање на Енергетската заедница (покрај Министерскиот Совет 
и Постојната група на високи претставници). Надлежностите и задачите на 
ECRB се утврдени со Договорот за основање на Енергетската заедница.  

 
ECRB е составен од претставници на регулаторните тела на договорните 

страни и тоа Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и 
Херцеговина и на Косово. Во работата на ECRB учествуваат и претставници на 
регулаторните тела од земјите членки на Европската унија, претставени од 
Европската комисија.  

 
Регулаторната комисија за енергетика дава значаен допринос во 

организацијата и начинот на функционирање на регионалниот и европскиот 
пазар на електрична енергија и природен гас преку активно учество, како 
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полноправен член, во работата на ЕCRB и работните групи на ЕCRB за 
електрична енергија, природен гас и потрошувачи, како и во работата на 
имплементационата група за Канцеларија за координирани аукции во 
Југоисточна Европа.  

 
Во текот на 2009 година ECRB одржа четири состаноци, а се одржаа и 15 

состаноци на работните групи на ECRB. Претставниците на Регулаторната 
комисија за енергетика учествуваа на три состаноци на ECRB и на осум 
состаноци на работните групи на ECRB. 

 
Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2009 година одржа 

неколку состаноци со претставниците на Секретаријатот на Енергетската 
заедница во Скопје, а во јули 2009 година Регулаторната комисија за 
енергетика беше во посета на Секретаријатот на Енергетската заедница со 
седиште во Виена, Австрија. 

 
Во работната група за електрична енергија (ECRB EWG) во 2009 година 

беа разгледувани следните прашања: 
 
- Управување со загушувањата и алокација на преносните капацитети:  

Регулаторната комисија за енергетика учествуваше во дискусиите за 
воспоставување на заеднички механизам за алокација на 
прекуграничниот капацитет и вршење на мониторинг на Канцеларијата 
за координирани аукции во Југоисточна Европа.  
 

- Регионален механизам за балансирање во Југоисточна Европа: 
Регулаторната комисија за енергетика, заедно со другите регулаторни 
тела и операторите на преносните системи од регионот на 
Југоисточна Европа, учествуваше во подготовката на регионалниот 
механизам за размена на балансната енергија. На 18 ноември 2009 
година беше извршен тест на софтверот BETSEE за регионално 
балансирање на кој учестваа операторите на преносните системи и 
регулаторните тела. 

 
- Регионален пазар на електрична енергија во Југоисточна Европа:  

Регулаторната комисија за енергетика учестуваше во 
востпоставувањето на принципите врз кои треба да се основа 
развојот на регионалниот пазар на електрична енергија во 
Југоисточна Европа, а беше разгледана и „Студијата за отворање на 
пазарот на големо“ изработена од консултанот Поири, а финансирана 
од Светска банка, за потребите на Енергетската заедница. 
 

- Хармонизација на процедурата за лиценците за трговија со 
електрична енергија во Југоисточна Европа:  
Регулаторната комисија за енергетика активно учествуваше во 
идентификацијата на различните можности за поедноставување на 
процесот на лиценцирање за трговија на електрична енергија во 
регионот. За оваа цел беше подготвен документот за усогласување на 
лиценците за трговија со електрична енергија на големо, кој 
претставува солидна основа за понатамошни дискусии за меѓусебно 
признавање и хармонизација на лиценците во регионот.  
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- Соработка на регулаторите во врска со прекуграничните инвестиции:  
Регулаторната комисија за енергетика активно учествуваше во 
идентификацијата на можностите за регионална соработка за 
инвестиционите проекти од регионално значење и за таа цел беше 
подготвен документ, кој претставува солидна основа за изработување 
на студија. 
 

- Мониторинг на пазарот на електрична енергија во Југоисточна Европа: 
Регулаторната комисија за енергетика активно учествуваше со 
дискусии и месечно доставување на податоци за потребите на пилот 
проектот за мониторинг на пазарот на електрична енергија во 
Југоисточна Европа. Овој проект има за цел да обезбеди точна 
пресметка на прекуграничниот преносен капацитет, негова алокација и 
користење на капацитетот на недискриминаторен начин. 

 
Во работната група за природен гас (ECRB GWG) во 2009 година, 

Регулаторната комисија за енергетика учествуваше со доставување на 
податоци и мислења за регионалните студии, како што се: „Студија за 
подобрување на интерконекциите, транспарентноста и хармонизација на 
оперативните правила за транспорт на природниот гас“ и „Регулаторен пристап 
за развој на гасен прстен во земјите на Енергетската заедница“.  

 
Во работната група за потрошувачи (ECRB CWG) во 2009 година, 

Регулаторната комисија за енергетика учествуваше со доставување на 
податоци и мислења за можностите за заштита на социјално загрозените 
потрошувачи и беше изработен документ за ранливи потрошувачи од 
категоријата домаќинства. Во рамки на оваа група беше изработена и студија за 
тарфините методологии и влијание на цените. Исто така во рамки на оваа група 
беше изработен почетен извештај за Студијата за помош на регулаторите во 
воведување и подобрување на регулативата за квалитет на услугата во 
Енергетската заедница.  
 

Во имплементационата група за Канцеларија за координирани аукции во 
Југоисточна Европа (SEE CAO IG), Регулаторната комисија за енергетика 
активно учестуваше во подготовката на техничките, економските и правните 
услови за основање на Канцеларијата за координирани аукции.  

Операторот на преносниот систем, АД МЕПСО - Скопје во март 2009 
година го потпиша Меморандумот за разбирање за имплементација на 
заеднички постапки за управување со загушувањата и формирање на 
Канцеларија за координирани алокации на капацитети помеѓу операторите на 
преносните системи во Југоисточна европа.  

Основањето на  Канцеларијата за координирани аукции има за цел да 
обезбеди транспарентна алокација на интерконективните капацитети и 
управувањето со задушувањата во прекуграничното движење на електричната 
енергија на недискриминаторен начин, засновано на конкурентни начела, преку 
сите граници во Југоисточна Европа. Со ова би требало да се постигне 
ефикасно користење на севкупната инфраструктура за прекуграничен пренос на 
електрична енергија, да се забрза трговијата со електрична енергија и да се 
подобри сигурноста во снабдувањето со електрична енергија во регионот.   
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III.2 Учество во работата на Регионалната асоцијација на енергетските 

регулатори  
 

Регулаторната комисија за енергетика е полноправен член на 
Регионалната асоцијација на енергетските регулатори (ERRA), стручна 
асоцијација на регулаторни тела, чија цел е унапредување на соработката, 
размена на искуства и зајакнување на капацитетите на членките.  

Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика учествуваше во 
следните активности на ERRA: 

- Комитетот за лиценци и конкуренција: Регулаторната комисија за 
енергетика учествуваше во изработката на документите за најдобрите 
регулаторни пракси за лиценци и пазари на енергија; 

- Комитетот на тарифи и цени: Регулаторната комисија за енергетика 
учествуваше во изработката на документите за најдобрите 
регулаторни пракси за регулација на цени, како и во ажурирањето на 
базата на податоци за цени на електрична енергија и природен гас 
која ги опфаќа членките на ERRA од Европа и Азија; 

- ERRA тренинг за регулација на цени; и 
- ERRA тренинг за енергетска регулација. 
 
 

III.3 Учество во европските интеграции 
 

Регулаторната комисија за енергетика со својата работа значајно 
допринесува во исполнувањето на превземените обврски во процесот на 
зачленување на Република Македонија во Европската унија. 

 
Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика учествуваше со 

свои излагања и презентации на следните состаноци со Европската комисија: 
- Петтиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, 

енергија и регионален развој, кој се одржа во јануари во Скопје, 
Македонија; 

- Шестиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу 
Европската комисија и Република Македонија, кој се одржа во јуни во 
Брисел, Белгија; и 

- Техничкиот состанок, кој се одржа во јуни во Брисел, Белгија. 
 

Согласно Одлуката за образување на работни групи за подготовка на 
Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и 
подготовка на преговорачките позиции за преговори за членство во Европската 
унија, Регулаторната комисија за енергетика учествува во работната група за 
Поглавје 3.15 Енергетика и го подготвува делот за подрачјата 3.15.2 Внатрешен 
пазар на енергија и 3.15.4 Обновлива енергија. 

Во рамки на оваа група редовно се одржуваат состаноци со 
Секретаријатот за европски прашања и Министерството за економија, се 
предвидуваат подзаконските акти кои се потребни да се донесат од областа на 
пазар на енергија и се ажурира исполнувањето на превземените обврски за 
интеграција во Европската унија.    

Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика редовно 
изработуваше месечни, квартални и полугодишни извештаи за активностите во 
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делот на внатрешниот пазар на енергија и истите ги доставуваше до 
Секретаријатот за европски прашања за потребите на редовно известување до 
Европската комисија.  

Регулаторната комисија за енергетика изработи годишен извештај за 
периодот октомври 2008 година - септември 2009 година, кој беше доставен до 
Европската комисија за потребите на Извештајот за напредокот постигнат од 
страна на Република Македонија во подготовките за членство во Европската 
унија, и придонесува кон членството на Република Македонија во Европската 
унија. 

 
III.4 Имплементација на ИПА Проекти 
 

Во 2009 година Регулаторната комисија за енергетика стана корисник на 
ИПА Проектот за техничка помош и Твининг проектот за иституционално 
зајакнување на Регулаторната комисија за енергетика, обезбедени од страна на 
Делегацијата на Европската комисија во Република Македонија, со цел да се 
подобри реулаторната рамка за конкурентни, транспарентни и 
недискриминаторни пазари на енергија.   

 
За имплементација на Проектот за техничка помош на Регулаторната 

комисија за енергетика беше избрана Холандската консултантска куќа КЕМА. 
Овој проект официјално започна на 18 септември 2009 година и е со 
времетраење од 18 месеци. Во текот на 2009 година се одржаа неколку 
работилници и состаноци  за регулација на цените. 

  
За имплементација на Твининг проектот за институционално зајакнување 

на Регулаторната комисија за енергетика беа избрани Австриската агенција за 
европска интерграција и Австриската регулаторна комисија за енергетика       
(E-Control). Беа одржани неколку состаноци помеѓу Регулаторната комисија за 
енергетика и E-control со цел запознавање на регулативата во Македонија и 
Австрија и усогласасување на договорот за Твининг проектот. Потпишаниот 
договор за Твининг проектот за институционално зајакнување на Регулаторната 
комисија за енергетика беше одобрен од страна на Европската комисија на 15 
декември 2009 година. Овој проект официјално ќе започне од 1 јануари 2010 
година и е со времетраење од 16 месеци. 

 
Регулаторната комисија за енергетика обезбеди простории, канцелариска 

опрема и други услови потребни за секојдневното работење на ангажираните 
консултанти. 
 

Со овие проекти ќе се обезбеди техничка помош и препораки за 
Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на активностите и 
задачите дефинирани со Законот за енергетика и Договорот за основање на 
Енергетската заедница, како и подготовка на прирачници за иден развој на 
пазарот и критериуми за отворање на пазарот во согласност со барањата од 
Договорот за основање на Енергетската заедница, извештаи за преглед на 
тарифи и цени, правилници за регулирање на цени и други подзаконски акти и 
нова тарифна методологија за цени на електрична и топлинска енергија од 
комбинирани гасни електрани, извештај за имплементирање на систем за 
мониторниг на усогласување, Комуникациска стратегија и друго.  
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IV. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Во рамките на соработката на Регулаторната комисија за енергетика со 
надлежните државни органи и организации, органите на единиците на 
локалната самоуправа, научните и други јавни институции и слично, во текот на 
2009 година имаше значајни активности. 

Регулаторната комисија за енергетика во своето тековно работење ги 
извршува задачите коишто со Законот и се доверени. При регулирање на 
учесниците на пазарите за енергија Регулаторната комисија за енергетика врши 
и комплементарни задачи кои се однесуваат на: 

 
- заштита на конкуренцијата; 
- заштита на потрошувачите; 
- заштита на животната средина; 
- заштита на работниците; 
- заштита на техничките средства и опрема. 

 
При извршувањето на комплементарните задачи, за Регулаторната 

комисија за енергетика како нужна потреба се наметнува активната соработка 
со надлежните државни органи, организации и институции. Регулаторната 
комисија за енергетика се потпира на информации, податоци и препораки кои 
што одредени државни органи, организации и институции ги поседуваат за 
учесниците на пазарот за енергија, а се однесуваат на заштита на 
конкуренцијата, потрошувачите, животната средина, работниците и техничките 
средства и опрема. Преку соработката со државните органи, единиците на 
локалната самоуправа и други организации и институции, Регулаторната 
комисија за енергетика обезбедува покриеност на секој од сегментите коишто 
се поврзани со вршење на енергетските дејности и кои влијаат на 
обезбедувањето на јавниот интерес односно сигурно, безбедно и квалитетно 
снабдување со енергија на потрошувачите во Република Македонија. 

 
Регулаторната комисија за енергетика за остварување на своите задачи 

соработува со Министерство за економија, Агенцијата за енергетика на 
Република Македонија, Државниот инспекторат за пазарна инспекција, 
Државниот инспекторат за техничка инспекција, Министерството за животна 
средина и просторно планирање, Комисијата за заштита на конкуренцијата, 
Стопанската комора на Република Македонија, Сојузот на стопански комори на 
Македонија, Советот за заштита на потрошувачите, Бирото за јавни набавки, 
Бирото за метрологија, односно со сите субјекти кои располагаат со податоци и 
информации кои ќе го потпомогнат остварувањето на обврските кои се во 
надлежност на Регулаторната комисија за енергетика. Исто така, потребно е да 
се истакне дека претставници од наведените субјекти, во зависност од нивните 
надлежности, редовно се повикувани за присуство на подготвителните седници 
на Регулаторната комисија за енергетика. 
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V. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА ВО 2009 ГОДИНА 

V.1 Финансирање на Регулаторната комисија за енергетика 
 

Согласно член 34 од Законот за енергетика, работењето на 
Регулаторната комисија за енергетика се финансира од сопствени извори на 
средства обезбедени преку наплата на надомест од вкупниот приход на 
друштвата што вршат енергетска дејност остварен на домашен пазар и од 
наплата за издадени лиценци. Во рамките на предлогот на Финансискиот план, 
а врз основа на планираните приходи за тековната година на друштвата кои 
вршат енергетска дејност, Регулаторната комисија за енергетика го утврдува 
надоместокот за наредната година, на кој дава согласност Собранието на 
Република Македонија и кој не може да изнесува повеќе од 0,1% од вкупниот 
приход на друштвата. 

 
За 2009 година овој надоместок беше утврден на ниво од 0,053% од 

вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност остварен на 
домашниот пазар. Исто така во 2009 година, Регулаторната комисија за 
енергетика оствари приходи и од еднократната наплата за надоместување на 
административните и техничките трошоци во постапката за издавање на 
лиценци за вршење енергетски дејности, која изнесува 500 ЕУР во денарска 
противвредност.  

V.2 Финансиски резултати од работењето на Регулаторната комисија за 
енергетика 

 
Планираните финансиски средства за работење на Регулаторната 

комисија за енергетика за 2009 година беа утврдени со Финансискиот план на 
Регулаторната комисија за енергетика за 2009 година, одобрен од Собранието 
на Република Македонија, во износ од 43.066.170 денари, од кои 42.422.397,00 
денари пресметани како процент на наплата на надомест од 0,053% од 
остварен вкупен приход на друштвата кои вршат енергетска дејност остварен 
по годишната сметка за 2008 година и 643.773,00 денари од наплата за 
издадени лиценци.   

 
Остварените приходи на Регулаторната комисија за енергетика за 2009 

година од наплатата на надоместокот на остварениот вкупен приход на 
друштвата кои вршат енергетска дејност, изнесуваат 59.962.668,00 денари, 
односно 77,94% од вкупниот приход и приходи од надоместокот за издавање на 
лиценци во износ од 950.420,00 денари, односно 1,24% од вкупниот приход. 

 
Во 2009 година се остварени и други приходи (во најголем дел од камати 

и судски такси) во износ од 2.087.517,00 денари, односно 2,71% од вкупниот 
приход. 

 
Во 2009 година остварен е приход врз основа на судска наплата на 

заостанати, а ненаплатени приходи од надоместок од друштвата кои вршат 
енергетска дејност за претходни години, во износ од 13.936.896 денари, 
односно 18,11% од вкупниот приход. 
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Судски наплатен износ за заостанат, а ненаплатен приход од надоместок 
од друштвата кои вршат енергетска дејност за 2008 година е 3.319.010,00 
денари, а за претходните години (2005-2007) овој износ е 10.617.886,00 денари. 

 
Во текот на 2009 година се поднесени тужби против 81 претпријатие за 

судска наплата  од 4.691.282,00 денари врз основа на неплаќање на законската 
обврскa на надоместок за 2008 година во висина од 0.051% од вкупниот приход 
на претпријатието кое врши енергетска дејност. 

 
 Потрошените финансиски средства за работење на Регулаторната 
комисија за енергетика во 2009 година изнесуваат 39.208.697,00 денари, 
односно 91,04% во однос на планираните финансиски средства за работење на 
Регулаторната комисија за енергетика, т.е се намалени за 8,96% како резултат 
на економичното работење на Регулаторната комисија за енергетика. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика е должна, согласно член 34 став 5 
од Законот за енергетика, вишокот на остварени приходи во годината, по 
покривањето на сите расходи на работење да го пренесе во следната  година. 
 Во 2009 година по покривањето на сите расходи на работење 
Регулаторната комисија за енергетика има остварено вишок на приходи во 
износ од 37.728.813,00 денари, кои се пренесуваат во 2010 година, а се 
предвидува да се употребат за набавка на основни средства односно деловен 
простор, согласно Финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика 
за 2010 година, одобрен од Собранието на Република Македонија. 

 
Структурата на планираните и потрошените финансиски средства во 

2009 година е: 
 

2009 
Р.бр. ПРИХОДИ / РАСХОДИ 

планирано остварено 
% 

(структурно 
учество) 

% 
(остварено/ 
планирано) 

I Вкупни приходи 43.066.170 76.937.501 100,00            178,65

1 
Приходи од надоместок од 
друштвата кои вршат 
енергетска дејност 

42.422.397 59.962.668 77,94 141,35

1a 

Заостанати, а наплатени 
приходи од надоместок од 
друштвата кои вршат 
енергетска дејност за 
претходни години 

0 13.936.896 18,11 0,00

2 
Други приходи (камати, 
судски такси, курсни разлики 
и по др. основи) 

0 2.087.517 2,71 0,00

3 Приходи од лиценци 643.773 950.420 1,24 147,63
II Расходи  

II.1 Материјални трошоци и 
амортизација 12.746.200 11.553.638 29,47 90,64

1 Потрошен материјал 950.000 564.630 1,44 59,43
2 Потрошена енергија 1.564.000 850.982 2,17 54,41
3 Отпис на сит.инв.и автогуми 20.000 15.236 0,04 76,18

4 Транспортни услуги 2.345.000 2.348.486 5,99  
100,14

5 Услуги за одржување 250.000 212.660 0,54 85,06
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6 Закупнина за деловни 
простории 5.604.000 6.076.486 15,50 108,43

7 Други услуги 913.200 955.455 2,44 104,62
8 Амортизација 1.100.000 529.703 1,35 48,15

II.2 Нематеријални трошоци 7.047.690 6.610.545 16,86 93,80

9 Авторски хонорар,договор за 
дело, комисија жалби 2.562.000 2.170.077 5,53 84,70

10 Надомест на трошоци на 
работници 2.878.000 2.205.871 5,63 76,64

11 Репрезентација 450.000 445.934 1,14 99,09
12 Премии за осигурување 76.000 94.959 0,24 124,94
13 Други лични примања 360.000 243.542 0,62 67,65

14 Даноци и придонеси кои не 
зависат од резултатот 131.690 9.450 0,02 7,17

15 Банкарски услуги,члeнарини 
на здруженија 260.000 457.981 1,17 176,14

16 Други нематеријални 
трошоци 330.000 982.731 2,51 297,79

   
II.3 Бруто плати 22.252.280 20.045.416 51,12 90,08

 Вкупни расходи за 
работење 42.046.170 38.209.599 97,45 90,87

III Набавка на основни 
средства 1.020.000 999.098   

2,55  97,95

 Вкупни расходи 43.066.170 39.208.697 100,00  91,04
 
 Од анализата на трошоците на работење може да се заклучи дека 
најголем дел од остварените трошоците за 2009 година се намалени во 
споредба со планираните, како резултат на доброто и економично работење. 
Намалувањето на остварените материјални трошоци во однос на планираните 
е во просек за 9,36%, и тоа позначително намалување има кај трошоците за 
потрошена енергија во висина од 45,59%, кај трошоците за материјали во 
висина од 40,57%, кај трошоците за одржување во висина од 14,94%, а најголем 
процент на намалување има кај трошокот за амортизација во висина од 51,85% 
како резултат на тоа што поголем дел од основните средства се веќе отпишани. 
Трошоците од категоријата нематеријални трошоци имаат намалување во 
просек за 6,20%, а трошоците за бруто плати имаат намалување во висина од 
9,92%.  
 Во 2009 година зголемување има кај трошоците за закупнина, кои 
бележат зголемување за 8,43% како резултат на дополнително земен простор 
во закуп, трошоците за останати услуги се зголемени во однос на планираните 
за 4,62%, премиите за осигурување за 24,94% поради зголемено патничко 
осигурување, трошоците за банкарски услуги за 76,14% како резултат на 
платена провизија за купување на државни записи, како и другите 
нематеријални трошоци кои  бележат зголемување од 156,75% како резултат на 
трошоци направени за задолжителен здравствен преглед за вработените, 
дневен печат, интелектуални услуги, учество на семинари и сл. 

Трошоците за набавка на основните средства се зголемени за 82,91%, 
како резултат на набавка на нови основни средства, наместо веќе отпишаните 
основни средства.  

 
Споредбен преглед на остварените приходи и трошоци во 2009 година во 

однос на 2008 година е даден во следната табела: 
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Р.бр. ПРИХОДИ / РАСХОДИ 2008 
остварено 

2009 
остварено 

индекс 
2009/2008 

I Приходи 59.101.367 76.937.501 130,18

1 
Приходи од надоместок од 
друштвата кои вршат енергетска 
дејност 

47.179.569 59.962.668 127,09

1a 

Заостанати а нaплатени приходи 
од надоместок од друштвата кои 
вршат енергетска дејност за 
претходни години 

9.799.274 13.936.896 142,22

2 Други приходи 1.478.751      2.087.517 141,16
3 Приходи од лиценци 643.773 950.420 147,63

II Расходи 38.184.301        38.209.599 100,06

II.1 Материјални трошоци и 
амортизација 11.609.651 11.553.638 99,51

1 Потрошен материјал 524.557 564.630 107.64
2 Потрошена енергија 965.250 850.982 88,16
3 Отпис на ситен инвентар 13.049 15.236 116,76
4 Транспортни услуги 2.446.911 2.348.486 95,98
5 Услуги за одржување 288.702 212.660 73,66
6 Закупнина за деловни простории 5.534.948 6.076.486 109,78

7 

Други услуги (регистрација на 
возила, паркинг услуги, патарина, 
судски такси, огласи во дневен 
печат и др.) 

539.920 955.455 176,96

8 Амортизација 1.296.314 529.703 40,86
II.2 Нематеријални трошоци 6.970.477 6.610.545 94,83

9 
Авторски хонорар, договор за дело 
и Комисија за жалби од областа на 
енергетика 

2.811.581 2.170.077 77,18

10 

Надомест на трошоци на 
вработени (дневници и превоз за 
службени патувања во земјата и 
странство) 

2.610.006 2.205.871 84,51

11 Репрезентација 409.666 445.934 108,85
12 Премии за осигурување 99.802 94.959 95,14
13 Други лични примања 289.999 243.542 83,98

14 
Даноци и придонеси кои не 
зависат од резултатот на 
работење 

127.981 9.450 7,38

15 Банкарски услуги, членарина на 
здруженија 238.683 457.981 191,88

16 Други нематеријални трошоци 382.759 982.731 256,75

II.3 Бруто плати 19.604.173 20.045.416 102,25
 Вкупни расходи за работење 38.184.301 38.209.599 100,06

III Набавка на основни средства 546.210 999.098 182,91

  Вкупни расходи 38.730.511 39.208.697 101,23
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 Од споредбата на податоците за остварените резултати од работењето 
во 2009 година во однос на остварените резултати од работењето во 2008 
година може да се констатира дека вкупните расходи за работење на 
Регулаторната комисија за енергетика во 2009 година се движат на речиси исто 
ниво како и во 2008 година, односно се поголеми само за 1,23%, што е резултат 
на економичното трошење на средствата за работење.  
  
 Остварените приходи во 2009 година бележат пораст за 30,18% пред се 
како резултат на подобрената наплата на надоместокот од друштвата кои 
вршат енергетска дејност, која во однос на претходните години е значително 
подобрена. 
 
 Во Прилог 7 кон овој Извештај се дадени билансот на состојба со 
31.12.2009 година и билансот на успех за периодот 01.01.2009 година до 
31.12.2009 година. 
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VI. АКТИВНОСТИ ВО 2010 ГОДИНА 
 

За 2010 година е предвидено Регулаторната комисија за енергетика да ги 
изработи и донесе подзаконските акти во согласност со постојниот Закон за 
енергетика, како и подзаконските акти кои ќе произлезат од новиот Закон за 
енергетика, со кои ќе се врши понатамошното регулирање на енергетскиот 
сектор во Република Македонија, меѓу кои како позначајни би ги издвоиле: 

- Правилник за начинот, условите и постапката за разрешување на 
споровите кои што настанале меѓу вршителите на енергетските 
дејности и корисниците на енергетски дејности, како и висината на 
надоместокот на трошоците за разрешување на спорот; 

- Тарифен систем за продажба на електрична енергија; 
- Правилник за измени на Правилникот за начин и услови за 

регулирање на цени за електрична енергија; 
- Правила за снабдување со електрична енергија; 
- Снабдувач во краен случај;  
- Правилник за мониторинг, објавување и заштита на податоци; 
- Правилник за условите за снабдување со природен гас; 
- Правилник за условите за снабдување со геотермална енергија;  
- Правилник за тарифен систем за продажба на геотермална енергија; 
- Правилник за начин и услови за регулирање на цени на мешавини на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 
биогорива; 

- Правилник за начин и услови за одобрување на користење на 
повластени тарифи за продажба на електрична енергија произведена 
од електроенергетски постројки кои користат биомаса. 

 
Во рамки на ИПА проектот за техничка помош и Твининг проектот за 

поддршка на Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2010 година ќе 
бидат одржани голем број на работилници и состаноци и ќе бидат изработени 
предлози и препораки за Регулаторната комисија за енергетика, особено во 
поглед на имплементација на активностите и задачите дефинирани со Законот 
за енергетика и Договорот за Енергетска заедница, извештаи за тарифи и цени, 
правилници за регулирање на цени и други подзаконски акти.  

Исто така, се предвидува Регулаторната комисија за енергетика, во 
сoгласност со Законот за енергетика, во текот на 2010 година да изврши 
одобрување на:  

- Нови Мрежни правила за пренос на електрична енергија; 
- Правилник за измени на Мрежните правила за пренос на електрична 

енергија; 
- Пазарни правила за електрична енергија; 
- Правилник за измени на Пазарните правила за електрична енергија;   
- Правилник за измени на Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија (ЕВН Македонија АД Скопје), 
- Правилник за измени на Мрежните правила за дистрибуција на 

електрична енергија (АД ЕЛЕМ),   
- Правилник за Мрежни правила за дистрибуција на природен гас 

(ДТИРЗ), 
- Правилник за Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија 

(АД ЕЛЕМ). 
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ПРИЛОГ 1  
 

ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА СУРОВА НАФТА И  ПРОСЕЧЕН 
КУРС НА ДЕНАРОТ/ДОЛАРОТ ВО 2009 ГОДИНА 
Датум 

(ден/месец/година) $/барел ден/$ 
06/01/2009 36.090 44.081 
21//01/2009 44.155 45.936 
03/02/2009 43.382 47.429 
17/02/2009 44.342 48.074 
03/03/2009 41.799 48.719 
17/03/2009 44.056 48.862 
31/03/2009 48.844 46.371 
14/04/2009 50.177 46.512 
28/04/2009 50.560 47.001 
12/05/2009 52.283 46.536 
27/05/2009 57.140 45.411 
09/06/2009 64.373 44.303 
23/06/2009 69.661 44.234 
01/07/2009 69.661 44.234 
07/07/2009 67.580 43.978 
21/07/2009 60.893 44.027 
05/08/2009 67.671 43.388 
18/08/2009 73.416 43.106 
01/09/2009 72.237 43.237 
15/09/2009 68.413 42.873 
29/09/2009 67.635 41.785 
14/10/2009 66.782 42.036 
27/10/2009 74.752 41.177 
10/11/2009 76.316 41.421 
24/11/2009 76.761 41.160 
08/12/2009 77.074 40.952 
22/12/2009 72.408 42.209 

   
          Графички приказ на движењето на цените на суровата нафта во 2009 година   
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ПРИЛОГ 2  
Малопродажни цени на нафтени деривати во 2009 година 

 
Датум 

(ден/месец/година) 
MB-96 
(ден/л) 

БМБ-95 
(ден/л) 

БМБ-98 
(ден/л) 

БМБ БС-95 
(ден/л) 

БМБ БС-98
(ден/л) 

Д-E IV 
(ден/л) 

Д-E V 
(ден/л) 

ЕЛ-1 
(ден/л) 

M-2 
(ден/кг) 

M-1 НС 
(ден/кг) 

06/01/2009 49.00 46.00 47.00   39.50  29.00 11.684  
21//01/2009 49.50 46.50 47.50   44.50  33.50 16.109  
03/02/2009 53.50 50.50 51.50   43.00  32.00 16.072  
17/02/2009 55.00 52.00 53.50   43.00  31.50 17.142  
03/03/2009 54.50 51.50 53.00   41.50  30.50 16.952  
17/03/2009 56.50 53.50 55.00   42.50  31.50 17.864  
31/03/2009 57.50 54.50 55.50   44.00  33.00 17.751  
14/04/2009 57.50 54.50 56.00   44.50  33.50 18.689  
28/04/2009 58.50 55.50 56.50   44.50  33.50 19.418  
12/05/2009 59.00 56.00 57.50   44.50  33.50 20.376  
27/05/2009 62.00 59.00 60.00   44.50  33.50 21.831  
09/06/2009 64.00 61.00 62.00   47.00  36.00 23.687  
23/06/2009 66.00 63.00 64.00   49.50  38.50 24.674  
01/07/2009  63.00 64.00 64.50 66.00 49.50 50.00 38.50 24.674 26.212
07/07/2009  60.50 61.50 62.00 63.50 48.50 49.00 38.00 24.407 25.937
21/07/2009  58.00 59.00 59.50 61.00  46.00 34.50 23.099 24.630
05/08/2009  60.50 61.50 62.00 63.50  48.50 37.00 24.661 26.169
18/08/2009  62.50 64.00 64.00 65.50  50.00 39.00 26.335 27.835
01/09/2009    62.50 64.00  50.00 38.50  28.326
15/09/2009    61.00 62.50  48.00 37.00  26.762
29/09/2009    59.50 61.00  47.00 36.00  26.123
14/10/2009    59.50 61.00  47.50 36.00  25.689
27/10/2009    61.50 63.00  50.00 38.50  27.231
10/11/2009    62.00 63.50  50.50 39.00  28.177
24/11/2009    63.00 64.50  50.50 39.50  29.546
08/12/2009    63.00 64.50  50.50 39.00  29.290
22/12/2009    62.00 63.50  49.50 38.50  28.727

 
Графички приказ на движењето на малопродажните цени на нафтените деривати за 2009 година 
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ПРИЛОГ 3  

Рафинериски цени на нафтени деривати во 2009 година 
 

Датум 
(ден/месец/година) 

MB-96 
(ден/л) 

БМБ-95 
(ден/л) 

БМБ-98 
(ден/л) 

БМБ БС-95 
(ден/л) 

БМБ БС-98
(ден/л) 

Д-E IV 
(ден/л) 

Д-E V 
(ден/л) 

ЕЛ-1 
(ден/л) 

M-2 
(ден/кг) 

M-1 НС 
(ден/кг) 

06/01/2009 13.046 13.213 14.227   17.624  17.606 9.352  
21//01/2009 13.416 13.586 14.643   21.861  21.420 13.102  
03/02/2009 16.978 17.144 18.172   20.484  20.149 13.070  
17/02/2009 18.365 18.596 19.702   20.277  19.819 13.977  
03/03/2009 17.915 18.100 19.221   19.032  18.877 13.816  
17/03/2009 19.462 19.656 20.780   19.929  19.725 14.589  
31/03/2009 20.132 20.305 21.372   21.337  21.033 14.493  
14/04/2009 20.467 20.639 21.709   21.751  21.443 15.288  
28/04/2009 21.185 21.357 22.409   21.647  21.420 15.906  
12/05/2009 21.710 21.881 22.951   21.628  21.420 16.718  
27/05/2009 24.127 24.292 25.336   21.861  21.514 17.951  
09/06/2009 25.860 26.022 27.041   23.801  23.538 19.524  
23/06/2009 27.413 27.573 28.590   26.069  25.751 20.360  
01/07/2009  27.573 28.590 28.900 30.227 26.069 26.335 25.751 20.360 21.664
07/07/2009  25.799 26.647 27.070 28.342 25.251 25.674 25.327 20.134 21.430
21/07/2009  23.431 24.444 24.752 26.073  22.927 22.356 19.025 20.323
05/08/2009  25.408 26.406 26.710 28.011  24.996 24.434 20.349 21.627
18/08/2009  27.458 28.449 28.751 30.036  26.501 26.081 21.768 23.039
01/09/2009    27.291 28.588  26.300 25.741  23.455
15/09/2009    25.905 27.191  24.800 24.386  22.129
29/09/2009    24.596 25.849  23.945 23.538  21.588
14/10/2009    24.375 25.636  24.039 23.538  21.220
27/10/2009    26.367 27.603  26.333 25.751  22.527
10/11/2009    27.040 28.282  26.720 26.175  23.329
24/11/2009    26.740 27.975  26.434 26.205  23.749
08/12/2009    26.919 28.147  26.372 25.847  23.532
22/12/2009    25.890 27.157  25.798 25.451  23.055

 
Графички приказ на движењето на рафинериските цени на нафтените деривати во 2009 година 
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ПРИЛОГ 4  
НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА  НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ТЕКОТ НА 2009 ГОДИНА   

        
  Состојба    Состојба   

Вид на  на залихи   Н А Б А В К А ВКУПНО П Р О Д А Ж Б А на залихи   

нафта и  
на 

почетокот   во РМ ВКУПНО располо- во  РМ   ВКУПНА на крајот   

нафтен 
на 

годината Рафинерија- УВОЗ набавено живо 
ВКУПНО  

РМ ИЗВОЗ продажба на годината 

дериват  
ОКТА 
произв. Други   (3+4+5) (2+6) ОКТА МАКПЕТРОЛ Други (8+9+10)   (11+12)  (7-13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сурова нафта 15,927 980,128 0 1,007,084 1,007,084 1,023,011             42,883 
Моторни 
бензини 4,962 176,546 0 29,668 206,214 211,176 31,459 76,935 14,557 122,951 69,434 192,385 18,791 

ЕУРОСУПЕР-95 3,087 76,220 0 13,542 89,762 92,849 7,772 31,302 5,155 44,229 48,620 92,849 0 

ЕУРОСУПЕР-98 1,875 8,990 0 3,399 12,389 14,264 937 12,039 1,288 14,264 0 14,264 0 

ЕУРОСУПЕР БС-95 0 83,039 73 3,774 86,813 86,813 20,103 25,883 5,108 51,094 20,814 71,908 14,905 

ЕУРОСУПЕР БС-98 0 8,297 0 8,953 17,250 17,250 2,647 7,711 3,006 13,364 0 13,364 3,886 
Дизел горива 2,864 279,842 3,765 172,332 455,939 458,803 92,351 133,138 41,510 266,999 167,553 434,552 24,251 

ЕУРОДИЗЕЛ 2,516 142,368 0 20 142,388 144,904 35,567 40,623 3,829 80,019 64,885 144,904 0 

ЕУРОДИЗЕЛ БС 8 131,549   172,312 303,861 303,869 56,784 83,330 37,681 177,795 102,668 280,463 23,406 

Биодизел 0 0 322 0 322 322 0 323 0 323 0 323 -1 

Биодизел - БС 340 5,925 3,443 0 9,368 9,708 0 8,862 0 8,862 0 8,862 846 

Екстра лесно 1 
 (ЕЛ-1) 763 111,943 426 2,789 115,158 115,921 58,663 26,744 24,033 109,440 0 109,440 6,481 

 Мазут 14,658 343,206 0 0 343,206 357,864 183,248 59,419 0 242,667 85,930 328,597 29,267 
Мазут М2 14,658 205,924 0 0 205,924 220,582 107,976 37,779 0 145,755 74,827 220,582 0 

Мазут М1-НС 0 137,282 0 0 137,282 137,282 75,272 21,640 0 96,912 11,103 108,015 29,267 

 Пропан- 
 -бутан (ТНГ) 2,790 28,125 356 35,165 63,646 66,436 21,017 19,585 18,810 59,412 4,709 64,121 2,315 

Млазно гориво 5,847 15,960 0 14,302 30,262 36,109 11 1,610 0 1,621 31,187 32,808 3,301 

Битумен 0 0 0 5,300 5,300 5,300 0 0 5,300 5,300 0 5,300 0 

Биогориво 1,454 0 0 0 0 1,454 0 0 0 0 4 4 1,450 
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ПРИЛОГ 5  
Одобрени квартални продажни цени на природен гас во 2009 година  

за тарифни потрошувачи приклучени на преносната мрежа 
 

 Елементи Димензија I квартал II квартал III квартал IV квартал ВКУПНО 

1 Количина на увезен  ГАС nm3 15.620.231 12.453.712 12.679.876 38.342.811 79.096.630

2 Увозна девизна цена US $/1000 
nm3 471,23 358,6 262,76 295,03  

3 Курс US $/ден. 46,3391 47,9839 44,4848 42,776  
4 Увозна цена во денари ден./nm3 21,8364 17,2070 11,6888 12,6202  
5 Царина и царински давачки ден./nm3 0,4367 0,3441 0,2338 0,2524  

5a Банкарска провизија за 
квартал US $ 21,000   

6 Банкарска провизија ден./nm3 0,0022 0,0032 0,0032 0,0022  

7 Трошоци за банкарска 
гаранција ден./nm3 0,0585 0,0675 0,0633 0,0407  

8 Осигурување ден./nm3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

9 Зависни трошоци  
(5+6+7+8) ден./nm3 0,4974 0,4148 0,3003 0,2953  

10 Вкупна набавна цена (4+9) ден./nm3 22,3338 17,6218 11,9891 12,9156  

11 
Цена на услуга                     
СНАБДУВАЊЕ И 
ТРГОВИЈА 

ден./nm3 0,1777 0,1777 0,1777 0,1777  

12 Цена на услуга                        
ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ ден./nm3 2,2170 2,2170 2,2170 2,2170  

13  Цена без ДДВ (10+11+12) ден./nm3 24,7285 20,0165 14,3838 15,3103  

14  ДДВ ( 13 * 18% ) ден./nm3 4,4511 3,6030 2,5891 2,7558  

15  ПРОДАЖНА  ЦЕНА  
(13+14) ден./nm3 29,1796 23,6195 16,9729 18,0661  
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ПРИЛОГ 6  
Одобрени квартални продажни цени на природен гас во 2009 година  

за тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа во технолошка индустриска развојна зона - Скопје  
 

 Елементи Димензија I квартал II квартал III квартал IV квартал ВКУПНО 

1 Дистрибуирани количини 
на природен гас во 2009 г.      272.057 

2 
 Продажна цена без ДДВ 
на влез во системот за 
дистрибуција на пр.  гас 

ден./nm3  20,0165 14,3838 15,3103   

3 

Цена на услуга                        
дистибуција, управување 
со системот за 
дистрибуција и 
снабдување на тарифни 
потрошувачи приклучени 
на системот за дистрибу.  

ден./nm3  3,4423 3,4423 3,4423   

4 ПРОДАЖНА  ЦЕНА         
без ДДВ ден./nm3   23,4588 17,8261 18,7526   
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ПРИЛОГ 7 
 

Биланс на состојба и биланс на успех за 2009 година 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 86 - 

 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 87 - 

 

 
 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 88 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 89 - 

 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 90 - 

 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 91 - 

 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 92 - 

 

 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2009 година 

 
- 93 - 

 

 


