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 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16),  член 21 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) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на 
електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 44/14), 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 (во 
понатамошниот текст: АД МЕПСО – Скопје) за 2016 година, бр.02-3314/1 од 31.05.2016 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 08-37/16  на 31.05.2016 
година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на регулиран максимален приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни 

елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година 

 
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на 

електрична енергија, се одобрува да изнесува 1.651.210.677 денари за 2016 година. 
 
2. Регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година се утврдува да 

изнесува 0,2315 ден/kWh, за планирана испорака од 7.132.724.542 kWh електрична енергија на излез 
од преносната мрежа. 
 

3. 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) 

7,51 0,2174 0,0870 

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

 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

АД МЕПСО, како оператор на електропреносниот систем на Македонија, согласно член 15 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 (во натамошниот текст: Правилник), на ден 31.05.2016 година 
до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) 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 
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период 2016 и 2017 година бр.02-3314 од 31.05.2016 година (во натамошниот текст: Барање), заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-37/16. Кон барањето е доставена и 
следната документација: 

- Изјава за веродостојноста на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од 
одговорното лице на АД МЕПСО од 31.05.2016 година; 

- Одлука на Управен одбор на АД МЕПСО за утврдување на регулиран максимален приход и 
просечна тарифа за вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија на АД МЕПСО 
за регулираниот период 2016 и 2017 година, УО бр. 02-3269/1 од 30.05.2016 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 2016 и 2017 година, УО бр. 02-3269/2 од 30.05.2016 година; 

- Финансиски извештаи за 2016 година и за периодот од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година, 
годишна сметка, биланс на состојба и биланс на успех; 

- Решение за упис на промена со тековна состојба за АД МЕПСО со деловоден број 
35020160005067 издадена од Централниот регистар на Република Македонија на ден 23.02.2016 
година; 

- Пречистен текст на Статут на АД МЕПСО, НО бр. 02-1369/7-1 од 12.03.2015 година, објавен во 
(„Службен весник на РМ“ бр.52/15); 

- Посебни финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори од 31.12.2014 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, на 04.06.2016 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 02-1193/1 од 28.06.2016 година свика подготвителна седница на 29.06.2016 
година на која предмет на разгледување беше и  „Предлог одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход, просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска 
дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД 
МЕПСО - Скопје за 2016 година “. 
  На 29.06.2016 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од АД ТЕЦ НЕГОТИНО, претставници од 
АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО – Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД Скопје, 
претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, 
претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, 
претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, претставници од Стопанска комора на 
Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за 
заштита на потрошувачите. 

 
Податоци од Барањето 
 

АД МЕПСО – Скопје во Прилог од Барањето има доставено и податоци кои што не се релевантни при 
определувањето на регулираниот максимален приход и цена, согласно Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за електрична енергија. 

АД МЕПСО во Барањето ги има презентирано следните податоци, кои што се релевантни при 
определувањето на регулираниот максимален приход и цена, согласно Правилникот:  
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Количини на електрична енергија  
 

Р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2016 

1 
на влез во преносна мрежа, вклучувајќи и транзит на 
електрична енергија (kWh) 

 
7.226.667.275 

2  
 

на излез од преносна мрежа (kWh) 7.132.724.542 

 
Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби 
 
Трошоците за набавка на 143.040.000kWh електрична енергија за покривање на одобрени загуби на 

електрична енергија во преносната мрежа за 2016 изнесуваат 368.330.092 денари.  
 
Пренесени трошоци (SPT) 
 
Пренесените трошоци (SPT), наведени во Барањето за 2016 година се презентирани во следнава 

табела: 
 

Р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2016 

1 
регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, 
даноци на имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од 
Регулаторната комисија за енергетика TFt, (денари) 

45.725.472 

2  
(2.1 + 2.2) 

трошок за набавка на системски услуги AS, (денари) 1.075.493.000 

2.1 трошок за набавка на системски услуги AS од АД ЕЛЕМ - Скопје, (денари) 1.072.418.000 

2.2 трошок за набавка на хавариска енергија, (денари) 3.075.000 

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

3.075.000 

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

49.200.000 

5 приходи од распределба на интерконекциски капацитети, RАI (денари) 799.500.000 

6 
сите надоместоци 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, SPT (денари) 
 

275.593.472 

 
Регулиран максимален приход и цена 
 
Според податоците од Барањето, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година бара да се одобри регулиран 

максимален приход од 1.876.125.970 денари и цена за пренос на електрична енергија од 0,2630 ден/kWh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tCC
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Регулаторната комисија за енергетика отпочна анализа по Барањето за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена на услугата за пренос на електрична енергија за 2016 година. 

Согласно Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот 
максимален приход и регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија за втората година 
(2016) од регулираниот период (01.01.2015 – 31.12.2017), во кои се вклучени сите трошоци, амортизацијата 
на средствата и соодветниот поврат на капиталот на операторот на електропреносниот систем. 

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП 1 бр. 08-59/15 од 30.06.2015 година го 
определи и регулираниот основен приход за 2016 година за вршење на регулираната енергетска дејност 
пренос на електрична енергија, во вредност од 1.459.303.034 денари.  
 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби 
 
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби во 2016 година, се 

преземени од Барањето и се презентирани во следната табела: 
 

Р.бр ОПИС 2016 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 1,80% 

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

143.040.000 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 2,5750 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 368.330.092 

 
Пренесени трошоци (SPT) 
 
Пренесените трошоци за 2016 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 2016 година, Регулаторната комисија 
за енергетика ги определи врз основа на доставените податоци во Барањето. 

Трошокот за набавка на системски услуги од АД ЕЛЕМ за 2016 година е со иста вредност како и во 
Одлуката со која е утврден регулираниот максимален приход на АД ЕЛЕМ за 2016 година.   

Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2016 година се презентирани во 
следната табела: 
 

Р.бр ОПИС 2016 

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

45.725.472 

2 трошок за набавка на системски услуги AS, (денари) 1.084.267.698 

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

1.076.392.698 

2.2 трошок за набавка на хавариска енергија, (денари) 7.875.000 

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

3.075.000 

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

49.200.000 

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

799.500.000 

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) 284.368.170 
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Фактор на корекција (К) 
 

Факторот на корекција за дејноста пренос на електрична енергија за 2016 година изнесува 
292.474.614 денари и истиот изнесува 50% од реално утврдениот кој изнесува 584.949.228 денари. 
Преостанатиот дел во износ од  292.474.614 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во 
предвид при носењето на одлуките за наредните години. При пресметката на факторот на корекција, 
Регулаторната комисија за енергетика ги зема во предвид и 168.316.006 денари како втор дел од факторот на 
корекција кој што се однесуваше за 2015 година, при што преостанува и уште еден дел. Регулираниот 
максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија 
за 2015 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2015)  изнесува 
1.611.255.475 денари. Во MARK2015, пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се презентирани во следната 
табела: 

 

Р.бр ОПИС 2015 

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

43.548.069 

2 Директен отпис на побарувања во земјата, (денари) 0 

3 трошок за набавка на системски услуги AS, (денари) 1.133.888.028 

3.1 трошок за набавка на системски услуги AS од АД ЕЛЕМ, (денари) 1.133.888.028 

3.2 трошок за набавка на хавариска енергија, (денари) 0 

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

418.835 

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

75.425.759 

6 приходи од распределба на интерконекциски капацитети, RАI (денари) 1.111.186.355 

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 

8 Пренесени трошоци, SPTt (денари) -8.757.182 

 
Остварениот приход за 2015 година (R2015) изнесува 2.184.960.092 денари од продажба на 

електрична енергија согласно доставените податоци од Бруто билансот на претпријатието за 2015 година, 
при што се изземени приходите добиени според процесот за компензација меѓу оператори на преносни 
системи, како и приходи од распределба на интерконекциски капацитети, кои што се веќе вкалкулирани во 
пресметката на MARK2015. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република 
Македонија, изнесува 1,96% за 2015 година.   

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

Одобрено со 
Одлука УП1 

08-59/15                                                               
од 30.06.2015 

1 основен приход во 2015 година, BR2015 (денари) 1.369.264.655 1.369.264.655 

2 трошоци за загуби на е.е во 2015 година, L2015  (денари) 415.828.431 453.271.539 

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

148.701.000 155.228.106 

4 процент на признати загуби во 2015 година 1,74% 1,94% 

5 набавна цена на загуби во 2015 (ден/kWh) 2,7964 2,9200 

6 пренесени трошоци во 2015 година, SPT2015 (денари) -8.757.182 232.797.493 

7 фактор на корекција (денари) 165.080.429 165.080.429 

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

1.611.255.475 1.890.253.258 

9 вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 7.210.520.028 7.675.972.782 

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

преносната мрежа за 2016 година да изнесуваат 7.132.724.542 kWh, согласно доставените податоци во 
Барањето. 

 Вкупниот регулиран максимален приход на АД МЕПСО - Скопје за надоместување на претходно 
наведените трошоци, за 2016 година се утврдува да изнесува 1.651.210.677 денари. 

Просечната тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година утврдена со оваа Одлука 
(0,2315 ден/kWh) се намали за -5,99% во однос на претходната (0,2463 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, како 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 2016 година што зависи од врвната активна моќност, односно 
активна електрична енергија,  распределбата на испорачаните количини на активна електрична 
енергија и врвна активна моќност за 2016 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 

100.629.936 1.550.580.741 1.651.210.677 13.395.658 7.132.724.542 

 
 

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 

0,2315 7,5121 0,2174 0,0870 
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Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 
диспозитивот на оваа Одлука.  
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за 
енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на 
енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, во рок од 15 дена од 
денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија.  
 
 
 

УП1 бр. 08- 37/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2016 година 
Скопје                                                                                                                Димитар  Петров 
 


