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 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), 
член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 
135/12), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за 
вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем 
на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем, во државна сопственост - Скопје за регулираниот период 2015, 2016 и 2017 година бр.02-2552 од 
15.05.2015 година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
 

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

пресметковни елементи за 2015 година  
за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на  

Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО – Скопје  
 
 

1. На АД МЕПСО –Скопје се одобрува основен приход (BR) за вршење на регулираната енергетска 
дејност пренос на електрична енергија, да изнесува: 

 
- 1.369.264.655 денари за 2015 година; 
- 1.459.303.034 денари за 2016 година; 
- 1.555.262.044 денари за 2017 година. 
 

2. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на 
електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.890.253.258 денари за 2015 година. 

 
3. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година се утврдува да 

изнесува 0,2463 ден/kWh за планирана испорака од 7.675.972.782 kWh електрична енергија на излез 
од преносната мрежа. 
 

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 
дејност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за пресметковните елементи врз основа на кои 
АД МЕПСО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пренос на електрична енергија, го 
фактурира надоместокот за користење на електропреносниот систем, изнесуваат: 
 

Тарифи за пресметковни елементи  

Врвна активна моќност 
(ден/kW) 

активна ел.енерг 
(ден/kWh) 

реактивна 
ел.енергија 
(ден/kvarh) 

11,65 0,2233 0,0893 
 

 

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување 
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6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на 

електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во 
понатамошниот текст: АД МЕПСО), како оператор на електропреносниот систем на Македонија, до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) на ден 15.05.2015 година поднесе Барање за одобрување на регулиран максимален 
приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО за 
регулираниот период 2015, 2016 и 2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика под УП1 бр.08-59/15.  

Во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален 
приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 
168/11 и 135/12), кон Барањето, е доставена следната документација: 

- Изјава за веродостојноста на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од 
одговорното лице на АД МЕПСО од 15.05.2015 година; 

- Одлука на Управен одбор на АД МЕПСО за утврдување на регулираниот максимален приход и 
просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 
Скопје за регулираниот период 2015, 2016 и 2017 година, УО бр. 02-2460/11-1 од 12.05.2015 
година; 

- Одлука на Управен одбор на АД МЕПСО за утврдување на факторот на распределба врз основа 
на кој регулираниот максимален дозволен приход за енергетската дејност пренос на електрична 
енергија се дели на два дела кои зависат од активната електрична енергија и од врвната моќност,  
за регулираниот период 2015, 2016 и 2017 година, УО бр. 02-2460/11-2 од 12.05.2015 година; 

- Годишна инвестициона програма (ГИП) за 2015 година;  
- Бруто биланс од 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и Бруто биланс од 01.01.2015 година до 

31.03.2015 година; 
- Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО во 2014 година (Биланс на состојба, Биланс 

на успех  и Даночен биланс за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година); 
- Тековна состојба за АД МЕПСО со деловоден број 0808-50/150120150006090 издадена од 

Централниот регистар на Република Македонија на ден 28.01.2015 година; 
- Статут на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД за пренос на електрична 

енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, со број 
02-4829/3-1 од 06.09.2013 година; 

- Поединечни финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори од 31.12.2013 година, 
изработен од Grant Thornton и    

- Табели од Прилог 5 од Правилникот во писмена форма и електронска форма. 
 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 17 од Правилникот за начинот и условите за 

определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична 
енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12), на 09.06.2015 година го објави известувањето 
во врска со Барањето на АД МЕПСО на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните 
весници „Вечер“ и „Коха“. 

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за 
енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица. 

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за 
енергетика со Решение број 02-1260/1 од 26.06.2015 година свика подготвителна седница на 29.06.2015 
година на која предмет на разгледување беше „Предлог – материјали за одобрување на регулиран 
максимален приход за вршење на следниве регулирани енергетски дејности: производство на електрична 
енергија, пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија, 
дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи“. 
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 На 29.06.2015 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од АД ТЕЦ НЕГОТИНО, претставници од 
АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО – Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД Скопје, 
претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, 
претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, 
претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, претставници од Стопанска комора на 
Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за 
заштита на потрошувачите. 
 

  Податоци од Барањето 
 

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена на услугата за пренос на 
електрична енергија на АД МЕПСО – Скопје за регулираниот период е поднесено во согласност со 
Правилникот. 

 
АД МЕПСО во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)  
 
Според податоците дадени согласно Правилникот, вредноста на средствата за вршење на 

регулираната дејност  и приносот на средствата изнесува: 
 

Р.бр Опис 2014 2015 2016 2017 

1 RAB start 5.775.944.739 7.363.293.128 8.801.269.196 9.405.072.610 

2 Инвестиции во текот на годината 1.957.034.951 1.812.765.068 977.828.414 968.736.746 

3 Капитални придонеси 0 0 0 0 

4 Амортизација 363.326.642 374.789.000 374.025.000 385.246.000 

5 Амортизација на капитални придонеси 0 0 0 0 

6 RAB out 6.359.920 0 0 0 

7 RAB end 7.363.293.128 8.801.269.196 9.405.072.610 9.988.563.356 

8 Просечен RAB 6.569.618.934 8.082.281.162 9.103.170.903 9.696.817.983 

9 WACC 5,6542% 5,6542% 5,6542% 5,6542% 

10 Принос на регулирани средства (RA)  371.459.394 456.988.341 514.711.489 548.277.482 

 
Вредност на планирани инвестиции 
 
АД МЕПСО - Скопје прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска дејност 

пренос на електрична енергија, во износ од: 
 

 1.812.765.068 денари за 2015 година,  

    977.828.414 денари за 2016 година, 

    968.736.746 денари за 2017 година. 
 
 

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC) 
 

Опис 2014 2015 2016 2017 

WACC 5,6542% 5,6542% 5,6542% 5,6542% 

 
 
 
 



 5 

Планирани трошоци  
 

р.бр Опис 2014 2015 2016 2017 

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

53.016.247 67.690.480 69.721.660 71.812.980 

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

81.573.688 93.697.267 93.506.500 96.311.500 

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

30.493.144 31.396.960 32.966.420 34.615.420 

4 Бруто плати (денари) 263.473.375 294.437.472 314.208.384 326.417.817 

4.1 број на вработени 479  530  560  576  

4.2 бруто плати во РМ 32.741  33.068  33.398  33.732  

5 
Менаџерски плати и менаџерски 
награди (денари) 

7.442.218 7.814.328 8.205.045 8.615.297 

6 
Други услуги (% од тригодишен 
просек) (денари) 

119.689.479 152.818.028 157.403.620 162.124.984 

7 
Останати и вонредни (екцесни) 
трошоци (денари) 

54.824.593 64.004.021 66.780.658 69.128.270 

8 
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О 
(денари) 

610.512.744 711.858.556 742.792.287 769.026.268 

 
 
Количини на електрична енергија  
 

излез од преносна мрежа kWh 
2014 2015 2016 2017 

7.691.711.984     7.859.832.232  8.965.612.450 9.120.459.481 

 
 
Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби на електрична енергија 
 

Опис единица 2014 2015 2016 2017 

Процент на остварени технички 
загуби 

% 1,93 1,94 1,96 1,96 

Количини на електрична енергија 
за покривање на загубите на 
електрична енергија во 
преносната мрежа 

 
kWh 

151.191.931 155.228.106  179.312.249 182.409.190 

Цена на ЕЕ за покривање на 
одобрена количина загуби во 
преносна мрежа 

ден/kWh 3,1447 2,9200 3,0937 3,0937 
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Пренесени трошоци  
 

р.бр Опис 2014 2015 2016 2017 

1 

регулаторен надомест, трошок за 
надомест за концесија, еколошки такси 
и даноци на имот TFt, (денари) 

21.415.606 21.629.762 21.846.060 

 
22.064.521 

2 
трошок за набавка на системски услуги 
AS, (денари) 

1.169.381.757 1.270.358.000 1.383.728.919 
 

1.389.725.172 

2.1 
трошок за набавка на системски услуги 
AS од АД ЕЛЕМ, (денари) 

1.169.377.502 1.195.358.000 1.233.728.919 
 

1.239.725.172 

2.2 
трошок за набавка на хавариска 
енергија, (денари) 

4.255 75.000.000 150.000.000 
 

150.000.000 

3 

сите плаќања направени во рамките на 
процесот за компензација меѓу 
оператори на преносни системи, ITC 
(денари) 

51.109.634 59.600.000 59.600.000 

 
 

59.600.000 

4 
трошок за набавка на електрична 
енергија од повластени производители 
EPP, (денари) 

- - - 
 

- 

5 
сите приходи добиени според процесот 
за компензација меѓу оператори на 
преносни системи, RITC (денари) 

33.655.122 24.600.000 24.600.000  
 

24.600.000 

6 
приходи од распределба на 
интерконекциски капацитети, RАI 
(денари) 

1.153.573.722 861.000.000 861.000.000 
 

861.000.000 

7 

сите надомести за приклуч. кои имаат 
за цел да го повратат трошокот за 
одрж. и управ. со средствата за 
приклуч. и сите други прих. од други 
извори кои не произлегуваат од 
користењето на дистр. мрежа, RCOt 
(денари) 

0 0 0 

 
 
 

0 

8 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 61.821.260 468.113.762 581.721.979 
 
587.958.692 

 
 
Регулирана просечна тарифа 
 
Според податоците од Барањето, АД МЕПСО - Скопје бара да се одобри:  
- просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 

Скопје за 2015 година – 0,2750; за 2016 година – 0,3135; за 2017 година – 0,3177 денари за 
пренесен киловат час електрична енергија; 

 
 
 
 
 
 
 

starttRAB
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            Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 

Регулираниот период за дејноста пренос на електрична енергија изнесува 3 години, со почеток од 
01.01.2015 година. 

Регулаторната комисија за енергетика со оваа Одлука на АД МЕПСО му одобрува основен приход за 
2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година и регулирана просечна тарифа за 
2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија. 

Регулаторната комисија за енергетика врз основа на анализата на доставените податоци и 
информации за остварените финансиски резултати од работењето, односно вршењето на регулирани 
дејности на регулираното претпријатие во 2014 година, која претставува базна година за новиот регулиран 
период и планираното за регулираниот период 2015-2017 година го одобрува регулираниот максимален 
приход за регулираниот период. 
             

Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB) 
 

Регулаторната комисија за енергетика ги анализираше доставените податоци за регулираните 
средства, изврши пресметката на вредноста на истите и ја утврди вредноста на просечниот RAB:  

 

р.бр  ОПИС 2014 2015 2016 2017 

1 RAB start (денари) 5.782.232.931 7.370.703.572 8.767.499.766 9.371.864.306 

2 Нови инвестиции (денари) 1.957.034.951 1.771.024.068 977.828.414 968.736.746 

3 Капитални придонеси (денари) 0 0 0 0 

4 Амортизација (денари) 362.204.390 374.227.874 373.463.874 384.684.874 

5 Амортизација на капитални придонеси (денари) 0 0 0 0 

6 RAB out (денари) 6.359.920 0 0 0 

7 RAB end (денари) 7.370.703.572 8.767.499.766 9.371.864.306 9.955.916.177 

8 Просечен RAB (денари) 6.576.468.251 8.069.101.669 9.069.682.036 9.663.890.241 

9 WACC (%) 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 

10 Принос на регулирани средства (RA) (денари) 413.409.289 507.239.062 570.137.444 607.490.501 

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

предвид вредноста на средствата со кои се врши регулираната дејност пренос на електрична енергија за 
2014 година според податоците доставени во табелите на АД МЕПСО.  

Вредноста на амортизацијата е според податоците од Барањето намалена за вредноста на 
амортизацијата на основните средства кои што не се земени во предвид. 

Вредноста на отпишаните средства за 2014, 2015, 2016 и 2017 година е според податоците од 
Барателот. 

Пресметката на просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) е извршена за 2014 година и 
истата вредност е преземена за 2015, 2016 и 2017 година и е дадена во следната табела:  
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р.бр  ОПИС 2014 

1 Сопствен капитал (денари) 4.654.566.599 

2 Долг (денари) 2.348.544.625 

3 Сопствен капитал (%) 66,46% 

4 Долгорочен долг, Debt (%) 33,54% 

5 Цена на долг, Kd (%) 3,31% 

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

7,01% 

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

3,83% 

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

3,18% 

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

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

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

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

6,29% 

 

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

Вредноста на Rm (просечен приход на ризични вложувања) е утврдена како просечна каматна стапка 
на долгорочни денарски и девизни кредити за претпријатија во Република Македонија. 
   
Оперативни трошоци 

 
На АД МЕПСО му се одобруваат следните оперативни трошоци: 
 

р.бр ОПИС  2014 2015 2016 2017 

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

53.016.247 54.076.572 55.266.257 56.482.114 

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

90.551.098 93.556.969 93.365.969 96.171.219 

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

28.942.768 31.591.168 32.966.420 34.615.420 

4 Бруто плати (денари) 248.394.720 280.738.660 303.372.744 320.578.313 

4.1 број на вработени 472 523 553 569 

4.2 просечна бруто плата 31.325 31.952 32.654 33.536 

5 
Менаџерските плати и менаџерските награди 
(денари) 

7.991.748 8.151.583 8.330.918 8.514.198 

6 Други услуги (% од тригодишен просек) (денари) 37.000.039 38.394.366 39.239.042 40.102.301 

7 
Останати и вонредни (екцесни) трошоци 
(денари) 

45.790.487 49.835.773 52.421.043 54.794.937 

8 ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ (денари) 511.687.106 556.345.091 584.962.393 611.258.502 
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Вредноста на трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар од базната 

година зголемена е за вредноста на CPI во соодветните години од регулираниот период. Вредноста на CPI е 
земена според достапните податоци објавени од Министерството за финансии и тоа: 2% во 2015 година и 
2,2% во 2016 и 2017 година. 

Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема, како и менаџерските плати и менаџерските 
награди се земени со иста вредност како и во Барањето. 

Трошоците за одржување се пресметани како 25% од вредноста на амортизацијата. 
Бруто платите се пресметани врз основа на просечната бруто плата во Република Македонија 

зголемена за 40% и просечниот број на вработени во АД МЕПСО намален за бројот на членови на Управниот 
одбор за кои бруто платата е пресметана во точка 5 од оперативните трошоци.  

Процентуалното учество на другите услуги во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар е пресметана на следниот начин: 

 

 2012 2013 2014 2012-2014 

Трошоци за материјали, енергија, 
резервни делови и ситен инвентар 

50.199.422,50 66.046.385,50 54.319.925,00 170.565.733 

Други услуги 26.827.968,50 56.364.448,00 37.909.683,00 121.102.099 

% на учество 53,44% 85,34% 69,79% 71,00% 

 
Останатите трошоци се пресметани во висина од 10% од збирот на трошоците во ставка 1,2,3,4 и 6. 

 
            Факторот на порамнување за регулираниот период (SX) е утврден да изнесува -0,0428148. 
. 

 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби 
 
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби во 2015 година, се 

презентирани во следната табела:  
 

Р.бр ОПИС 2015 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 1,94% 

2 Набавена количина не електрична за покривање на загуби на 
електрична енергија во преносната мрежа, (kWh) 

155.228.106 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 2,9200 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 453.271.539 

 
 
Пренесени трошоци (SPT) 
 
Пренесените трошоци за 2015 година се пресметани во согласност со  Правилникот. 
Трошоците за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и данок на имот како и 

други економски оправдани трошоци  кои не зависат од резултатот за 2015 година, Регулаторната комисија 
за енергетика ги определи врз основа на доставените податоци во Барањето. 

Трошокот за набавка на системски услуги од АД ЕЛЕМ за 2014 година е со иста вредност како и во 
Одлуката со која е утврден регулираниот максимален приход на АД ЕЛЕМ за 2015 година.   

Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се презентирани во 
следната табела: 
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Р.бр ОПИС 2015 

1 
регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки 
такси и даноци на имот TFt, (денари) 

21.629.762 

2 трошок за набавка на системски услуги AS, (денари) 1.091.167.731 

2.1 трошок за набавка на системски услуги AS од АД ЕЛЕМ, (денари) 1.072.417.731 

2.2 трошок за набавка на хавариска енергија, (денари) 18.750.000 

3 
сите плаќања направени во рамките на процесот за компензација 
меѓу оператори на преносни системи, ITC (денари) 

59.600.000 

4 
сите приходи добиени според процесот за компензација меѓу 
оператори на преносни системи, RITC (денари) 

24.600.000 

5 
приходи од распределба на интерконекциски капацитети, RАI 
(денари) 

915.000.000 

6 

сите надомести за приклуч. кои имаат за цел да го повратат 
трошокот за одрж. и управ. со средствата за приклуч. и сите други 
прих. од други извори кои не произлегуваат од користењето на 
дистр. Мрежа, RCOt (денари) 

0 

7 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 232.797.493 

 
Факторот на корекција (К) 
 

            Факторот на корекција за дејноста пренос на електрична енергија за 2015 година, изнесува 

165.080.429 денари и истиот изнесува 33% од реално утврдениот кој изнесува 500.243.726 денари. 
Преостанатиот дел во износ од  335.163.296 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во 
предвид при носењето на одлуките за наредните години. Регулираниот максимален приход остварен од 
вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија за 2014 година, повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2014)  изнесува 1.750.406.110 денари. Во 
MARK2014, пренесените трошоци (SPT) за 2014 година се презентирани во следната табела:  
 

   Р.бр ОПИС 2014 

1 
регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, 
еколошки такси и даноци на имот TFt, (денари) 

16.228.819 

2 Директен отпис на побарувања во земјата, (денари) 212.756.428 

3 трошок за набавка на системски услуги AS, (денари) 1.169.381.757 

3.1 
трошок за набавка на системски услуги AS од АД ЕЛЕМ, 
(денари) 

1.169.377.502 

3.2 трошок за набавка на хавариска енергија, (денари) 4.255 

4 
сите плаќања направени во рамките на процесот за 
компензација меѓу оператори на преносни системи, ITC (денари) 

51.109.634 

5 
сите приходи добиени според процесот за компензација меѓу 
оператори на преносни системи, RITC (денари) 

33.655.122 

6 
приходи од распределба на интерконекциски капацитети, RАI 
(денари) 

1.153.573.722 

7 ВКУПНО 262.247.793 

 
Остварениот приход за 2014 година (R2014) изнесува 2.240.073.030 денари од продажба на 

електрична енергија согласно доставените податоци од Бруто билансот на претпријатието за 2014 година, 
при што се иземени приходите добиени според процесот за компензација меѓу оператори на преносни 
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системи, како и приходи од распределба на интерконекциски капацитети, кои што се веќе вкалклирани во 
пресметката на MARK2014. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република 
Македонија, изнесува 2,16% за 2014 година.   

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

 

Р.бр. ОПИС MARK2014 

Одобрено со 
Одлука УП1 

08-90/14                                                               
од 30.06.2014 

1 основен приход во 2014 година, BR2014 (денари) 1.409.644.682 1.409.644.682 

2 трошоци за загуби на е.е во 2014 година, L2014  (денари) 477.700.212 524.294.141 

3 
набавена количина на електрична за покривање на загуби на 
електрична енергија во преносната мрежа, (kWh) 

152.232.473 170.751.000 

4 процент на признати загуби во 2014 година 1,94% 2,08% 

5 набавна цена на загуби во 2014 (ден/kWh) 3,1380 3,0705 

6 пренесени трошоци во 2014 година, SPT2014 (денари) 262.247.793 607.133.244 

7 фактор на корекција (денари) 399.186.578 399.186.578 

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

1.750.406.110 2.141.885.489 

9 вкупно испорачана количина во 2014 година (kWh) 8.009.000.138 7.867.401.483 

 
Регулаторната комисија за енергетика утврди количините на електрична енергија на излез од 

преносната мрежа за 2015 година да изнесуваат 7.675.972.782 kWh, согласно доставените податоци во 
Барањето. 
            Вкупниот регулиран максимален приход на АД МЕПСО - Скопје за надоместување на претходно 
наведените трошоци, за 2015 година се предвидува да изнесува 1.890.253.258 денари. 

Просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година утврдена со оваа Одлука се 
намали за -9,55% во однос на претходната (0,2722 ден/kWh) 

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на 
Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи го предвид Тарифниот систем за пренос и за пазар на 
електрична енергија и оваа Одлука, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:  
 

1. Распределбата на регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност 
пренос на електрична енергија за 2015 година што зависи од врвната активна моќност, односно 
активна електрична енергија,  распределбата на испорачаните количини на активна електрична 
енергија и врвна активна моќност за 2015 година, врз основа на што се утврдени тарифите за 
пресметковни елементи, е презентирана во следнава табела: 
 
 

Приход (денари) количини 

врвна активна моќност 
активна 
ел.енерг 

вкупно моќност (kW) 
активна 
ел.енерг 

(kWh) 

1 2 3=1+2 4 5 

176.450.456 1.713.802.802 1.890.253.258 15.147.934 7.675.972.782 
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тарифи за пресметковни елементи 

прос.цена (ден/kWh) 
моќност 
(ден/kW) 

активна 
ел.енерг 

(ден/kWh) 

прек. превз. 
реактивна 
ел.енерг 

(ден/kWh) 

6=3/5 7=1/4 8=2/5 9=8*0,4 

0,2463 11,6485 0,2233 0,0893 
  

 
Имајки го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 

диспозитивот на оваа Одлука.  
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), може да изјави 
жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторна комисија за 
енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Република Македонија“.  
 
 
 
УП1 бр.08-59/15             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2015 година 
Скопје                                                                                                  Димитар  Петров 
 
 
 
 


