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Годишниот извештај за работа на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија во  
2006 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 2006 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 2006 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 приказ  за финансиското 
работење на Регулаторната комисија за енергетика во             
2006 година. 
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ВОВЕД 
 

Регулаторната комисија за енергетика е орган на Република Македонија 
кој согласно Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 63/06) 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 натамошниот 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,  

 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, 

 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, 
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 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; 
 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.  

За вршење на стручните и административно-техничките работи во 
Регулаторната комисија за енеретика, а согласно Правилникот на организација 
и систематизација, се организирани: 

 сектори и служби како постојани организациони единици за вршење на 
стручните работи, (сектор за техничко-енергетски работи, сектор за 
економски работи, сектор за правни работи и административно-техничка 
служба), и 

 постојани и повремени меѓусекторски работни групи за извршување на 
пооделни специфични работи и задачи од надлежност на Регулаторна 
комисија за енергетика што бараат мултидисциплинарен пристап, 
односно меѓусекторско организирање. (Постојани работни групи: за 
вршење на работи од областа на издавање на лиценци и следење на  
извршувањето на лиценците, за работи од областа на цени и тарифи, 
учество во разрешување на спорови и предлагање на мерки за 
разрешување  на спорови). 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА 
РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 
 
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 организација и систематизација на 

Регулаторната комисија за енергетика, заклучно со 31.12.2006 година во неа се 
вработени 18 лица заедно со членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика и тоа: 

- членови на комисијата 5 
- извршители 13 

 
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 2006 година е следна: 
 

Р.бр. Стручна подготовка Број на извршители 
1 Магистри 2 

Висока стручна подготовка 14 

2 Инженери 
Економисти 
Правници 

7 
5 
2 

3 Виша стручна подготовка 2 
 
Односно графички прикажано:       

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

областа на регулирање на енергетските дејности, во текот на 2006 година 
вработените од Регулаторната комисија за енергетика учествуваа на низа 
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 и сл. Исто така, и во текот на 
2006 година продолжија активностите насочени кон поттикнување на стручното 
усовршување и стекнување со потребни специјализирани знаења на 
вработените, во согласност со Правилникот за услови и начин на ко-
финансирање на трошоците за стручно усовршување на вработените. 

Во текот на 2006 година, заради поефикасно извршување на нејзините 
функции на регулирање и контрола на енергетските дејности беше извршено и 
доопремување и надоградување на постојната информатичка опрема со која 
располага Регулаторната комисија за енергетика.         
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II. АКТИВНОСТИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА ВО 2006 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.  
  

Заради размена на искуства Регулаторната комисија за енергетика, исто 
така соработува со регулаторните тела на другите држави со меѓународните и 
регионалните асоцијации на регулаторните тела, како и учествува во работата 
на други меѓународни и регионални организации и институции. 
  

Во текот на 2006 година Регулаторната комисија за енергетика има 
одржано 50 редовни седници, исто толку 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 2006 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 начин и услови за регулирање на цени  
 на топлинска енергија за греење 
 

Регулаторната комисија за енергетика на 6 февруари 2006 година го 
донесе Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска 
енергија за греење, кој е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/06, а се применува од 1 мај 2006 година.  

За изработка на Правилникот користен е делот од Проектот за развој на 
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, изготвен во 
организација и со финансиска поддршка на Европската агенција за 
реконструкција, кој се однесува на Методологии за регулирање на цените на 
одделни видови енергија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива.  

Со овој Правилник се уредува начинот на формирање, одобрување и 
контрола на цените за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за греење. 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на претпријатијата кои се 
должни да обезбедат јавна услуга при вршењето на: 

- дистрибуција на топлинска енергија,  
- производство на топлинска енергија за тарифни потрошувачи, и 
- снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи. 
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Регулирањето на цените на топлинска енергија на начин и постапка 
утврдени со овој Правилник има цел да обезбеди:   

- заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на 
претпријатијата; 

- заштита на корисниците на топлинска енергија и обезбедување на 
сигурно и квалитетно снабдување со топлинска енергија; 

- услови за трајно и успешно работење на претпријатијата со 
определување на ниво на регулиран принос на капиталот;  

- иден развој на претпријатијата преку регулирање засновано на 
мотивации за подобрување на продуктивноста и ефикасно работење; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат претпријатијата; 
- стабилни и предвидливи односи на пазарот на топлинска енергија, кои 

обезбедуваат поволни услови за привлекување на инвеститори; 
- предуслови за одржлив развој; и 
- услови за примена на начелата на објективност, недискриминаторност и 

транспарентност во вршењето на регулираните дејности. 
При регулирањето на цената се користи методологија врз основа на 

поттикнувачка ценовна регулатива со примена на метод на регулиран 
максимален приход. Метод на регулиран максимален приход, значи 
определување на приход кој на претпријатието ќе му биде дозволено да го 
оствари од вршењето на регулираната дејност на годишно ниво, во 
регулираниот период. Времетраењето на првиот регулиран период е од 
01.07.2006 година до 31.12.2008 година. Базна година за првиот регулиран 
период е 2005 година. 

Регулираниот максимален приход на претпријатието кое врши 
дистрибуција на топлинска енергија преку дистрибутивниот систем треба да ги 
покрие трошоците за дистрибуција како и трошоците за управување со 
дистрибутивниот систем и да обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот, 
а се определува на начин и постапка утврдена со Правилникот и со примена на 
методологијата дадена во Прилогот 1 кој што е составен дел на Правилникот. 

Регулираниот максимален приход на претпријатието кое врши дејност 
производство на топлинска енергија за тарифни потрошувачи треба да ги 
покрие трошоците за производство на топлинска енергија до местото на 
предавање на топлинската енергија во дистрибутивната мрежа и да обезбеди 
ниво на регулиран принос на капиталот, а се определува на начин и постапка 
утврдена со Правилникот и со примена на методологијата дадена во Прилогот 
2, кој што е составен дел на Правилникот. 

Регулираниот максимален приход на претпријатието кое врши дејност 
снабдување со топлинска енергија треба да ги покрие трошоците на 
претпријатието кое врши дејност снабдување со топлинска енергија, односно 
трошоците за вршење на дејноста снабдување со топлинска енергија и да 
обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот, а се определува на начин и 
постапка утврдена со Правилникот и со примена на методологијата дадена во 
Прилогот 3, кој што е составен дел на Правилникот. 
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II.1.2 Правилник за начин и услови за регулирање на цени  
на геотермална енергија 

 
Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на геотермална 

енергија, донесен од Регулаторната комисија за енегетика на 1 јуни 2006 
година, е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/06.  

Со овој Правилник се уредува начинот за формирање, одобрување и 
контрола на цените за производство, дистрибуција и снабдување со 
геотермална енергија. 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на претпријатија кои вршат 
регулирани дејности од областа на геотермална енергија, односно 
производство, дистрибуција и снабдување со геотермална енергија за 
потрошувачи кои за сопствени потреби купуваат геотермална енергија по 
пропишан тарифен систем. 

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

- заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на    
претпријатијата; 

- заштита на корисниците на геотермална енергија и обезбедување на 
сигурно, континуирано и безбедно снабдување со геотермална енергија; 

- услови за трајно и успешно работење на претпријатијата со 
определување на ниво на регулиран принос на капиталот; 

- иден развој на претпријатијата преку регулирање засновано на 
мотивации за подобрување на продуктивноста и ефикасно работење; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги даваат претпријатијата; 
- предуслови за одржлив развој; и  
- услови за примена на начелата на објективност, недискриминаторност и 

транспарентност во вршењето на регулираните дејности. 
При регулирањето на цените, се користи методологија врз основа на 

поттикнувачка ценовна регулатива со примена на метод на регулирана 
максимална цена. Метод на регулирана максимална цена значи утврдување на 
цена која обезбедува доволен приход за покривање на оправданите трошоци 
за производство, дистрибуција и снабдување со геотермална енергија, како и 
да обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот. Времетраењето на првиот 
регулиран период е од 01.08.2006 година до 31.12.2008 година. Базна година за 
првиот регулиран период е 2005 година. 

Регулираната максимална цена за вршење на дејностите производство, 
дистрибуција и снабдување со геотермална енергија на претпријатието 
вршителот на овие дејности треба да ги покрие трошоците сврзани со 
производство, дистрибуцијата и снабдувањето со геотермална енергија, 
вклучувајќи ги и трошоците за концесискиот надомест за геотермална енергија, 
како и да обезбеди ниво на регулиран принос на капиталот, а се определува на 
начин и постапка утврдена со Правилникот и со примена на методологијата 
дадена во Прилогот 1 кој што е составен дел на Правилникот. 
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II.1.3 Правилник за условите, начинот и постапката за стекнување и 
престанување на својството на квалификуван потрошувач на 
електрична енергија 

 
Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и 

престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична 
енергија е донесен на 1 јуни 2006 година, врз основа на член 84, став 11 од 
Законот за енергетика, а истиот е објавен во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/06. 

При изработката на овој Правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика ги следеше искуствата од другите земји на Југоисточна Европа, се 
консултираше со претставниците на регулаторните тела од Бугарија, Латвија, 
Литванија, Романија и беа изготвени и неколку компаративни анализи.  

Со овој Правилник се уредуваат условите, начинот и постапката за 
стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на 
електрична енергија, како и начинот на водење, одржување и објавување на 
листата на квалификувани потрошувачи на електрична енергија. 

Во согласност со одредбите од овој Правилник, со својство на 
квалификуван потрошувач на електрична енергија можат да се стекнат 
постојните тарифни потрошувачи на електрична енергија како и новите 
потрошувачи на електрична енергија, а кои што ги исполнуваат условите за 
стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија 
утврдени во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/06), односно во соодветната одлука на Владата на Република 
Македонија донесена врз основа на член 84, став 2 од Законот за енергетика. 

Постојните тарифни потрошувачи на електрична енергија, Барањето за 
стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија 
можат да го достават во било кој период од тековната година, но не подоцна од 
30 септември од тековната година, а ќе се однесува за периодот од први 
јануари во наредната година. 

Новите потрошувачи на електрична енергија кои што ги исполнуваат 
условите за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на 
електрична енергија, Барањето можат да го достават во било кој период од 
годината. 

Доколку се утврди дека се исполнети условите, Регулаторната комисија 
за енергетика донесува решение за стекнување на својство на квалификуван 
потрошувач на електрична енергија. Решението по правило се издава на 
неопределено време, a отпочнува да важи од првиот ден на наредната 
календарска година. Регулаторната комисија за енергетика е должна да го 
достави решението до операторот на пазарот на електрична енергија и да го 
објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб 
страница.  

Престанувањето на својството на квалификуван потрошувач на 
електрична енергија се врши со промена на својството на квалификуван 
потрошувач во својство на тарифен потрошувач на електрична енергија. 

Квалификуваниот потрошувач на електрична енергија кој има намера да 
го промени својството на квалификуван потрошувач во својство на тарифен 
потрошувач, е должен во писмена форма до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе барање за промена на својството на квалификуван 
потрошувач во тарифен потрошувач. Барањето за промена на својството на 
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квалификуван потрошувач во тарифен потрошувач не може да се поднесе во 
истата календарска година во која потрошувачот се стекнал со својството на 
квалификуван потрошувач на електрична енергија. Барањето се поднесува 
најдоцна до 30 септември од тековната  календарска година, а ќе се однесува 
за периодот од први јануари во наредната година.  

Регулаторната комисија за енергетика востановува, одржува и објавува 
Листа на квалфикувани потрошувачи во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на својата веб страница.   
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II.2 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 
Во 2006 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 11 одлуки 

за издавање на лиценци и 2 одлуки за изменување и дополнување на постојни 
лиценци за вршење на енергетски дејности, кои се објавени во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб-страната на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

 
1. Издадени лиценци за вршење на енергетски дејности 
 

Р. 
бр. 

Носител на 
лиценца Енергетска дејност 

Поднесено 
барање за 
издавање 
лиценца 

Датум на 
издавање 

Период на 
важење 
(години) 

Производство на 
топлинска енергија 28.09.2005 20.03.2006 35 

Дистрибуција на 
топлинска енергија 28.09.2005 20.03.2006 35 1 

 
ЕЛЕМ АД 
- Скопје 

Снабдување со 
топлинска енергија 28.09.2005 20.03.2006 10 

2 ЈП СТРЕЖЕВО - 
Битола 

Производство на 
електрична енергија 21.03.2006 14.05.2006 35 

Производство на 
топлинска енергија 22.11.2005 30.06.2006 35 

Дистрибуција на 
топлинска енергија 22.11.2005 30.06.2006 35  

3 

 
 

ТОПЛИФИКАЦИЈА 
АД  - Скопје Снабдување со 

топлинска енергија 22.11.2005 30.06.2006 10 

4 МАКГАС ДООЕЛ- 
Скопје Трговија со природен гас 12.06.2005 17.07.2006 10 

5 АТЕЛ АД - 
Скопје 

Трговија со електрична 
енергија 06.07.2006 15.08.2006 10 

6 ЕФТ АД – 
Скопје 

Трговија со електрична 
енергија 22.08.2006 28.09.2006 10 

7 АЛМИ ПЕТРОЛ 
АД - Скопје 

Трговија со нафта и 
нафтени деривати 30.08.2006 28.09.2006 10 

 
 
2. Изменети лиценци за вршење на енергетски дејности 
 

Р. 
бр. 

Носител на 
лиценца Енергетска дејност 

Поднесено 
барање за 
измена на  
лиценца 

Датум на 
издавање на 
изменета 
лиценца 

Период на 
важење 
(години) 

Пренос на природен 
гас 08.11.2006 25.12.2006 35 

1 

 
 

ЈП ГА–МА – 
Скопје 

 

Управување со 
системот за пренос на 

природен гас 
08.11.2006 25.12.2006 35 

 



Годишен извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2006 година 
 

 
- 14 - 

 

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

Во текот на 2006 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 52 
одлуки за цени на одделни видови на енергија, од кои 26 одлуки за цени на 
одделни нафтени деривати, 11 одлуки за цени на електрична енергија,              
11 одлуки за цени на топлинска енергија и 4 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. 

 

II.3.1  Регулирање на цени на нафта и 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 трошоците за манипулација, транспорт, осигурување,  
царински давачки, шпедиција, банкарски провизии, трошок за квалитет, 
рафинериска маржа,  

 просечен курс на доларот во изминатиот четринаесетдневен изминат 
период. 
Согласно Правилникот за квалитетот на течните горива („Службен весник 

на РМ“ бр.90/06), Регулаторната комисија за енергетика од 11.12.2006 година 
започна со утврдување и на цените на ново воведените нафтени деривати на 
пазарот во Републиката: БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР), БМБ-98 
(БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) и ДИЗЕЛ-Е III. Истовремено со овој Правилник, 
безоловниот моторен бензин БМБ-90 се исклучува од користење, односно не е 
веќе присутен на пазарот во Република Македонија. 

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.  
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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 2006 година      
(Прилог 1); 

 малопродажни цени на нафтени деривати во денари во 2006 година 
(Прилог 2);  

 рафинериски цени на нафтени деривати во денари во 2006 година 
(Прилог 3); и  

 набавка на сурова нафта и набавка и продажба на нафтени деривати во 
2006 година (Прилог 4). 

 
 
II.3.2 Регулирање на цени на природен гас 
 

Согласно член 22 од Законот за енергетика, цената на природниот гас и 
на услугите сврзани со неговото обезбедување и доставување до крајните 
потрошувачи, односно на дејностите:  

 трговија со природен гас,  
 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). 

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 
управува со системот за пренос на природен гас. Соодветно на ова е сочинета 
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 
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мазутот со 1% и со 3% 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.   

 
 На 06.01.2006 година, “Макпетрол“ АД – Скопје,  до Регулаторната комисија 
за енергетика достави Предлог продажната цена на природниот гас за 
првиот квартал од 2006 година да изнесува 19,180 ден/ нм3. 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. Согласно напред изнесеното, Регулаторната комисија за енергетика 
го подржа Барањето за промена на продажната цена на природниот гас и 
донесе одлука продажната цена на природниот гас за првиот квартал од 
2006 година да изнесува 19,180 ден/ нм3 („Службен весник на РМ“ бр.5/06). 

 
 За вториот квартал, “Макпетрол“ АД – Скопје,  до Регулаторната комисија за 
енергетика, достави Предлог продажната цена на природниот гас да 
изнесува 20,241 ден/ нм3, што претставува зголемување во однос на цената 
на природниот гас во првиот квартал од 2006 година за 5,53%. Причина за 
промената беше условена со зголемувањето на цените на мазутот и на 
дизел горивото на светскиот пазар, според кои согласно купопродажниот 
договор кој Макпетрол го има склучено со “Гасекспорт“- Москва, се формира 
набавната цена на природниот гас за секој квартал од годината. 
Регулаторната комисија за енергетика го подржа Барањето за промена на  
продажната цена на природниот гас и донесе одлука продажната цена на 
природниот гас за вториот квартал од 2006 година да изнесува              
20,241 ден/ нм3 („Службен весник на РМ“ бр.50/06). 

 
 На 07.07.2006 година “Макпетрол“ АД – Скопје, до Регулаторната комисија за 
енергетика достави Предлог продажната цена на природниот гас за третиот 
квартал од 2006 година да изнесува 20,120 ден/нм3, што претставува 
намалување во однос на цената на природниот гас во вториот квартал од 
2006 година за 0,595%, а како причина за промената е намалувањето на 
цените на мазутот и на дизел горивото на светскиот пазар во тој период од 
годината. 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, поради што и донесе 
Одлука  продажната цена на природниот гас за третиот квартал од 2006 
година да изнесува 20,120 ден/нм3 („Службен весник на РМ“ бр.83/06). 

 На 05.10.2006 година, “Макпетрол“ АД – Скопје,  до Регулаторната комисија 
за енергетика достави Предлог продажната цена на природниот гас за 
четвртиот квартал да изнесува 20,631 ден/нм3, што претставува 
зголемување во однос на истата која се применуваше во третиот квартал од 
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2006 година за 2,539%. Причина за промената е зголемувањето на цените 
на мазутот и на дизел горивото на светскиот пазар, според кои согласно 
купопродажниот договор кој Макпетрол го има склучено со “Гасекспорт“- 
Москва, се формира набавната цена на природниот гас за секој квартал од 
годината. Регулаторната комисија за енергетика, го разгледа барањето и 
документацијата содржани во Предлогот и донесе Одлука  продажната цена 
на природниот гас за четвртиот квартал од 2006 година да изнесува 20,631 
ден/нм3 („Службен весник на РМ“ бр.108/06). 

 
Во Прилогот 5 даден е табеларен преглед на одобрените квартални 

продажни цени за природен гас во 2006 година, за потрошувачите непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас. 

 
 

II.3.2.1 Состојби на пазарот на природен гас во Република Македонија 
 
Пазарот на природен гас во Република Македонија е уреден со Законот 

за енергетика. 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, со притисок од 
42 бари и дијаметар од 530 мм. Со оглед на фактот дека нема развиени 
дистрибутивни мрежи за користење на природениот гас од страна на 
домаќинствата и малите и средни претпријатија, малиот број, исклучиво 
индустриски потрошувачи (тарифни 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 9% до 15 %.  

 
Согласно Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика 

издаде три лиценци за трговија на природен гас (Макпетрол АД – Скопје, 
МАКГАС ДООЕЛ – Скопје и ГАС ТРАДЕ ДООЕЛ - Скопје) со можност истите да 
ги снабдуваат квалификуваните и тарифните потрошувачи. Меѓутоа, со оглед 
дека сé уште не постојат квалификувани потрошувачи на природен гас, 
единствен снабдувач на постоечките тарифни потрошувачи, како носител на 
лиценцата за снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас е “Макпетрол“ 
АД – Скопје.  

 
Од податоците доставени од страна на “Макпетрол“ АД – Скопје, 

вкупните увезени количини на природен гас во Република Македонија во 2006 
година изнесуваат 83.426.950 нм3, а вкупните испорачани количини на природен 
гас по тарифни потрошувачи во 2006 година изнесуваат 82.787.904 нм3 и истите 
графички и табеларно се претставени подолу. 
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ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ПО ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ВО 2006 ГОДИНА 

 
Р. 
бр. Тарифен потрошувач Количини на природен гас 

(nm³) 
1. Макстил АД 26.255.056
2. ЕЛЕМ АД 14.514.682
3. Митал Стил Скопје АД 12.756.313
4. Топлификација АД 5.860.364
5. 11 Октомври ФЗЦ АД 4.335.595
6. Пивара АД Скопје 4.182.526
7. Жито Лукс АД 2.493.242
8. Мин. за одбрана на РМ (4420 илинден) 2.371.333
9. Титан Цементарница УСЈЕ АД 2.282.921
10. Комуна Холдинг АД 2.264.499
11. ОХИС Производство 2.038.831
12. Скопје Север АД 1.032.692
13. Европа АД 907.534
14. РЖ  д.о.о. Институт 729.302
15. Скопје ЈСП 411.934
16. Кока Пулп Молдинг д.о.о. 230.753
17. Мак Аутостар ДООЕЛ 63.271
18. Тутунски комбинат АД Куманово 56.753
19. Са&СА Компани Скопје 303
 В К У П Н О 82.787.904

 
 
 
 
 

УВЕЗЕНИ КОЛИЧИНИ  
НА ПРИРОДЕН ГАС 
ЗА 2006 ГОДИНА 

Месеци Количини 
(nm³) 

Јануари 9.332.454
Февруари 10.413.750
Март 10.871.547
Април  5.533.030
Мај 5.668.365
Јуни 5.518.411
Јули 5.363.562
Август 3.520.648
Септември 5.451.587
Октомври 5.955.576
Ноември 7.217.703
Декември 8.580.317
ВКУПНО 83.426.950
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II.3.3 Регулирање на цени на електрична енергија 
 

 По извршеното преструктуирање на вертикално интегрираното претпријатие 
за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија АД 
„Електростопанство на Македонија“ во текот на 2005 година, новооснованите 
претпријатија АД МЕПСО, АД ЕЛЕМ и АД ЕСМ  на 24.01.2006 и 25.01.2006 
година до Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со 
Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична 
енергија („Службен весник на РМ“, бр.95/04 и 05/05), поднесоа пет 
поодделни барања за одобрување на цени на електрична енергија и 
услугите. Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи согласно 
своите надлежности утврдени во Законот за енергетика, со пет подделни 
одлуки (објавени во „Службен весник на РМ“ бр.13/06) ги одобри цените врз 
основа на податоците доставени кон барањата. Со донесените одлуки, 
Регулаторната комисија за енергетика утврди дека одобрените цени се во 
рамките на постојната цена на електрична енергија по која се снабдуваат 
тарифните потрошувачи и претставуваат основа за регулирање на 
меѓусебните права и обврски на ново настанатите акционерски друштва, 
како и за изготвување на финансиските  извештаи за нивното работење во 
2005 година. Исто така, со овие одлуки е утврдено дека АД МЕПСО, АД 
ЕЛЕМ и АД ЕСМ  може да поднесат барање до Регулаторната комисија за 
енергетика за промена на цената, по предавањето на финансиските 
извештаи за работењето во 2005 година во Централниот регистар на 
Република Македонија. Регулаторна комисија за енергетика со овие одлуки 
утврди дека: 

≠ Цената на произведената електрична енергија, по која АД ЕЛЕМ како 
носител на лиценцата за производство на електрична енергија ќе ја 
испорачува произведената електрична енергија, изнесува 1,3000 
ден/kWh;  

≠ Цената на услугата пренос на електрична енергија, по која АД МЕПСО 
како носител на лиценците за вршење на дејностите пренос на 
електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем и 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија ќе ја 
пренесува електричната енергија преку преносната мрежа, изнесува 
0,1039 ден/kWh;  

≠ Просечната цена, по која АД МЕПСО како носител на лиценцата за 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
големо, ќе ги снабдува тарифните потрошувачи приклучени на 
преносната мрежа, изнесува 1,6063 ден/kWh;  

≠ Цената на услугата дистрибуција на електрична енергија, по која АД 
ЕСМ како носител на лиценците за вршење на дејностите 
дистрибуција на електрична енергија и управување со системот за 
дистрибуција со електрична енергија ќе ја дистрибуира електричната 
енергија преку дистрибутивниот систем, изнесува 0,9052 ден/kWh;  

≠ Просечната цена, по која АД ЕСМ како носител на лиценцата за 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, 
ќе ги снабдува тарифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивниот систем, изнесува 2,7101 ден/kWh. 
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 ЈП СТРЕЖEВО како носител на лиценцата за производство на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија 
на ден 20.04.2006 поднесе Барање за одобрување на цена и приход за 
произведена електрична енергија наменета за тарифни потрошувачи за 
регулиран период.  Во своето барање, ЈП Стрежево ги утврди следните 
приходи: 17,470,379 денари за 2006 година, односно 17,120,972 денари за 
2007 година, кои треба да се остварат со просечна цена на електричната 
енергија за 2006 и 2007 година од 2,5256 денари/kWh за произведени 
6.917.318 kWh електрична енергија за 2006 година, односно 6.778.972kWh за 
2007 година. Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по 
Барањето на ЈП Стрежево на 30.06.2006 година, донесе Одлука („Службен 
весник на РМ“, бр.79/06) со која максималниот приход кој што ЈП Стрежево 
може да го оствари за 2006 година да изнесува 20.482.347,00 денари, 
односно 20.741.812,00 денари за 2007 година. Со истата Одлука е утврдено 
овие приходи ЈП Стрежево да ги оствари со цена од 2,3699 денари/kWh за 
произведени 8.642.600 kWh електрична енергија 2006 година, односно со 
цена од 2,4000 денари/ kWh за произведени  8.642.600 kWh електрична 
енергија за 2007 година. 

 
 АД МЕПСО како носител на лиценцата за снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи на големо, до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на 24.07.2006 година до Регулаторната 
комисија за енергетика достави барање за одобрување на цена на 
електрична енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на големо. Со 
барањете АД МЕПСО побара зголемување на просечната цена на 
електричната енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на големо 
од 1,6063 денари/ kWh на 1, 7931 денари/ kWh, односно зголемување за 
11,63 %, со примена од 01.08.2006 година. Едновремено, согласно 
побараната просечна продажна цена на електрична енергија и остварената 
просечна продажна цена во претходниот период, побарано е зголемување 
на тарифните ставови за 9,45%. Како основна причина за побараното 
зголемување на просечната цена на електричната енергија за снабдување 
на тарифни потрошувачи на големо се наведени зголемените трошоци за 
набавка на електрична енергија од увоз, како последица на зголемените 
количини и цени на електрична енергија од увоз. На 18.08.2006 година, 
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по Барањето на АД 
МЕПСО донесе Одлука („Службен весник на РМ“, бр.91/06), просечната цена 
на електрична енергија по која АД МЕПСО ги снабдува тарифните 
потрошувачи на големо со примена од 01.09.2006 година да изнесува  
1,8180 денари/kWh, односно истата да се зголеми за 13,18% во однос на 
претходно важечката. Со истата одлука се утврди дека АД МЕПСО може да 
ги зголеми тарифните ставови за продажба на електрична енергија за 
10,53%, како и цената на услугата пренос на електрична енергија да остане 
непроменета (0,1039 денари/kWh). Основна причина за зголемувањето на 
цената претставува зголемувањето на цените на електрична енергија од 
увоз, како и зголемувањето на набавените количини на електрична енергија 
од увоз. Имено, просечната цена на увезената електрична енергија за 
периодот од јануари до април 2006 година изнесуваше 36,97€/MWh, додека 
по тендерот за набавка на електрична енергија од април 2006 година 
просечната цена на увезената електрична енергија за периодот од мај до 
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август 2006 година изнесуваше 47,15€/MWh. За да се избегне потребата од 
поголемо зголемување на цената на електричната енергија, Регулаторната 
комисија за енергетика зазеде став дека остварената негативна разлика во 
износ од 614.774.128 денари остварена до август 2006 година, треба да 
биде надоместена во поддеднакви месечни износи (38.423.383 денари) во 
наредните 16 месеци, односно до крајот на 2007 година. АД МЕПСО до 
Регулаторната комисија за енергетика на 02.09.2006 година ги достави на 
одобрување тарифните ставови по кои ќе ги снабдува со електрична 
енергија и моќност тарифните потрошувачи приклучени на преносната 
мрежа, кои со одлука („Службен весник на РМ“, бр.94/06) на Регулаторната 
комисија за енергетика се одобрени на 04.09.2007 година. 

 
 АД ЕСМ на 26.07.2006 година до Регулаторната комисија за енергетика 
достави барање за одобрување на цена на електрична енергија за 
дистрибуција и снабдување на тарифни потрошувачи на мало со кое се бара 
зголемување на просечната цена на електричната енергија за снабдување 
на тарифни потрошувачи на мало од 2,7101 на 3,2436 денари за киловат 
час, односно зголемување за 19,70 %, со примена од 01.08.2006 година. 
Како основна причина за побараното зголемување на просечната цена на 
електричната енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на мало е 
наведено поднесеното барање од страна на АД МЕПСО за зголемување на 
просечната цена на електричната енергија за снабдување на големо, како и 
потреба од делумно покривање на трошоците поради високите 
комерцијални загуби, кои заедно со признатите технички загуби од 11,00%, 
изнесуваат над 25,00%. Регулаторната комисија за енергетика со посебен 
Заклучок на 28.07.2006 година укажа на неопходност од покренување на 
редовна постапка од страна АД ЕСМ за утврдување на регулиран приход и 
цена на услугата дистрибуција на електрична енергија за регулиран период. 
Со истиот Заклучок Регулаторната комисија за енергетика му укажа на АД 
ЕСМ дека просечната цена на електрична енергија за снабдување на 
тарифни потрошувачи на мало треба да биде утврдена и одобрена како 
резултат на одобрената просечна цена на електрична енергија за 
снабдување на тарифни потрошувачи на големо на АД МЕПСО и утврдената 
цена за услугата дистрибуција во регулиран период. Регулаторната комисија 
за енергетика оцени дека е потребно, поради директната меѓусебна 
поврзаност, едновремено да се донесат одлуките за утврдување на 
просечна цена на електрична енергија за снабдување на тарифни 
потрошувачи на големо на АД МЕПСО и за утврдување на просечна цена на 
електрична енергија за снабдување на тарифни потрошувачи на мало на АД 
ЕСМ. Од тие причини на истата седница Регулаторната комисија за 
енергетика донесе уште една одлука („Службен весник на РМ“, бр.91/06) со 
која утврди просечната цена на електрична енергија по која АД ЕСМ ќе ги 
снабдува тарифните потрошувачи на големо да изнесува 2,9577 ден/ kWh од 
01.09.2006 година, што претставува пораст од 9,14% во однос на претходно 
важечката цена од 2,7101 ден/kWh. При пресметките, Регулаторната 
комисија за енергетика го примени пропишаниот процент на дозволени 
технички загуби во дистрибутивната мрежа од 11,00% согласно Правилникот 
за начин и услови за регулирање на цена на електрична енергија, без 
признавање на комерцијалните загуби презентирани во барањето. Со оваа 
одлука се утврди дека АД ЕСМ може да ги зголеми тарифните ставови за 
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продажба на електрична енергија за 9,14%, при што цената на услугата 
дистрибуција на електрична енергија остана непроменета                     
(0,9052 денари/kWh). Основна причина за промена на цената по која АД 
ЕСМ ги снабдува тарифните потрошувачи на мало е промената на цената на 
електрична енергија која АД ЕСМ ја набавува од АД МЕПСО. Имено 
согласно член 82 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, 
бр.63/06), снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи на 
мало купува моќност и електрична енергија, од снабдувачот на електрична 
енергија за тарифни потрошувачи на големо и од дистрибуираните произво-
дители на електрична енергија. АД ЕСМ до Регулаторната комисија за 
енергетика на ден 11. 09.2006 година ги достави на одобрување тарифните 
ставови по кои ќе ги снабдува со електрична енергија и моќност тарифните 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем, и истите со Одлука 
(„Службен весник на РМ“, бр.99/06) беа одобрени од Регулаторната комисија 
за енергетика на 14.09.2007 година. 

 
 АД ТЕЦ Неготино како носител на лиценцата за производство на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на ден 12.06.2006 година 
поднесе Барање за одобрување на цена и приход. Во своето барање, АД 
ТЕЦ Неготино ги утврди следните приходи: 164.906.554 денари за 2006 
година, односно 169.853.752 денари за 2007 година. Регулаторната комисија 
постапувајќи по Барањето на АД ТЕЦ Неготино на 18.09.2006 година, донесе 
Одлука („Службен весник на РМ“, бр.100/06) со која регулираниот 
максимален приход на АД ТЕЦ Неготино, кога е ангажирано од страна на АД 
МЕПСО за производство на електрична енергија, моќност и системски услуги 
за безбедно и сигурно функционирање на електроенергетскиот систем, со 
полн производствен капацитет во тек на седум последователни денови во 
текот на една календарска година, се утврдува да изнесува: 336.138.467,00 
денари во 2006 година, односно 341.085.665,00 денари во 2007 година. Во 
случај кога АД ТЕЦ Неготино е ангажиран од страна на АД МЕПСО, без 
притоа да произведе електрична енергија и се користи како ладна резерва 
се утврдува регулираниот максимален приход да изнесува: 164.906.554,00 
денари во 2006 година, односно 169.853.752,00 денари во 2007 година. Во 
случај кога АД ТЕЦ Неготино е ангажирано за потребите на друг корисник, 
регулираниот максимален приход утврден со оваа одлука ќе биде 
пропорционално намален за износот на трошоците настанати за време на 
неговото ангажирање за потребите на другиот корисник. 

 
 АД ЕСМ како носител на лиценците за дистрибуција на електрична енергија, 
управување со системот за  дистрибуција на електрична енергија и 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало, до 
Регулаторната комисија за енергетика на 02.10.2006 година достави барање 
за одобрување на цена на услугата за дистрибуција на електрична енергија, 
како и цена на електричната енергија за снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало. Со барањето АД ЕСМ побара зголемување на 
просечната цена на електричната енергија за снабдување на тарифни 
потрошувачи на мало од 2,9577 ден/kWh на 3,3741 ден/kWh, односно 
зголемување за 14,08%, како и зголемување на цената за услугата 
дистрибуција на електрична енергија од 0,9052 ден/ kWh на 1,5479 ден/kWh, 
односно зголемување за 71,00 %, со примена од 01.01.2007 година. 
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Регулаторната комисија постапувајќи по Барањето на АД ЕСМ на 19.12.2006 
година одржа подготвителна седница на која покрај претставници од АД 
ЕСМ, учествуваа и претставници од АД ЕЛЕМ, АД МЕПСО, Министерство за 
економија, Стопанска комора на Македонија и Сојуз на стопански комори. На 
оваа подготвителна седница е разгледувана анализата на РКЕ по однос на 
Барањето и податоците доставени кон Барањето. На подготвителната 
седница АД ЕСМ побара да достави дополнителна документација кон 
Барањето, како и да се продолжи рокот согласно Правилникот за носење на 
Одлука по барањето на АД ЕСМ по што Регулаторната комисија за 
енергетика го задолжи АД ЕСМ да достави дополнителна документација 
најдоцна до 15.01.2007 година. По доставувањето на дополнителната 
документација од страна на АД ЕСМ на 22.02.2007 година се одржа уште 
една подготвителна седница. На 27.02.2007 година, Регулаторната комисија 
донесе одлука („Службен весник на РМ“, бр. 24/07) со која регулираниот 
максимален приход на АД ЕСМ за вршење на енергетските дејности 
дистрибуција на електрична енергија, управување со системот за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи 
на мало за 2007 година изнесува 5.196.395.324 денари, а цената на услугата 
дистрибуција на електрична електрична енергија од 1 март 2007 до 31 
декември 2007 година да изнесува 0,9313 ден/kWh. Со истата одлука се 
утврди просечната продажна цена на електричната енергија по која АД ЕСМ 
ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот од 1 март до 31 
декември 2007 година да изнесува 3,0311 ден/kWh, што значи пораст во 
однос на постоечката од 2,48%. 

II.3.3.1 Договори за купопродажба на електрична енергија, моќност и 
системски услуги под регулирани услови 
Според Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика ги 

одобрува Договорите за купопродажба на електрична енергија, моќност и 
системски услуги склучени помеѓу вршителите на дејности од областа на 
енергетика кои имаат обврска за јавна услуга.  

Во тој контекст, Регулаторната комисија за енергетика во јуни 2006 
година го одобри Договорот за обезбедување на резерва на моќност и 
купопродажба на електрична енергија склучен помеѓу АД ТЕЦ Неготино – 
акционерско друштво за производство на електрична енергија и АД МЕПСО – 
Операторот на електроенергетскиот систем, акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем. 

 
 II.3.3.2 Одобрување на Мрежни правила за пренос на електрична енергија 
 
 Согласно член 72 од Законот за енергетика, АД МЕПСО на 25.08.2006 
година до Регулаторната комисија за енергетика достави текст на Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија заради одобрување, кој 
претставуваше крајна верзија постигната во постапката на повеќекратно 
усогласување помеѓу АД МЕПСО и Регулаторната комисија за енергетика. Во 
доставениот текст се вградени и ставовите и мислењата искажани од 
заинтересираните субјекти на Подготвителната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика одржана на 10.08.2006 година. Мрежните правила за 
пренос на електрична енергија се одобрени со Решение на Регулаторната 
комисија за енергетика бр. 02-1203/1 од 25.08.2006 година. 



Годишен извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2006 година 
 

 
- 24 - 

 

II.3.3.3 Состојби на пазарот на електрична енергија во Република 
Македонија 

 
Вкупната потрошувачка на електрична енергија во Република Македонија 

во 2006 година изнесува 6.760.957.149 kWh што претставува пораст од 4,90% 
во однос на потрошувачката во 2005 година. Потрошувачката на електрична 
енергија во 2006 за различни категории на потрошувачи, согласно Тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија е претставена во следнава табела: 
 
 
Р. 
бр. Потрошувачи 2006  

(kWh) 
2005 

 (kWh) 
2006/2005 

(%) 

1. Приклучени на преносната мрежа 
(110kV) 2.132.945.703 1.936.984.977 10,12

1.1 Силмак 576.251.700 666.850.580 -13,59
1.2 Усје 106.650.877 97.666.764 9,20
1.3 МХК Злетово 2.873.970 3.255.000 -11,71
1.4 ЖТП 24.195.530 20.865.860 15,96
1.5 Алумина 296.113 263.018 12,58
1.6 Бучим 95.145.100 59.051.500 61,12
1.7 Фени индустри 614.565.424 540.115.299 13,78
1.8 Окта 57.686.020 59.703.350 -3,38
1.9 Енергетика 412.063.392 339.144.456 21,50
1.10 РЕК Битола и Осломеј (рудници) 239.286.997 139.259.078 71,83
1.11 ТЕЦ Неготино 3.930.580 2.873.540 36,78
1.12 Загуби во преносната мрежа 220.993.552 262.994.838 -15,97

2. Предадена ел. енергија од 
АД МЕПСО на АД ЕСМ 5.951.141.111 5.754.137.111 3,41

3. Приклучени на дистрибутивен 
систем 4.628.011.446 4.518.493.370 2,42

3.1 35 kV 62.651.924 42.401.611 47,75
3.1.1 35 kV директно приклучени 8.581.318 10.156.181 -15,51
3.2 10 kV 678.291.664 682.647.015 -0,60
3.3 Домаќинства 3.047.933.304 2,987.435.328 2,02
3.4 I тарифен степен 163.011.814 136.618.368 19,32
3.5 II тарифен степен 562.735.164 568.290.375 -0,98
3.6 Јавно осветление 95.263.077 90.944.492 4,75
3.7 Загуби во дистрибутивниот систем 1.466.663.539 1.389.199.464 5,56

   
Поголем дел од горенаведените потрошувачи приклучени на преносната 

мрежа можат да се стекнат со статус на квалификуван потрошувачи на 
електрична енергија, бидејќи ги исполнуваат условите утврдени со член 84 од 
Законот за енергетика. Регулаторнта комисија за енергетика во јуни 2006 
година го донесе Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување 
и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична 
енергија, меѓутоа ниеден од споменатите потрошувачи не поднесе барање за 
стекнување на својство на квалификуван потрошувач. Поради тоа, во текот на 
2006 година отсуствуваа реални чекори за отворање на пазарот на електрична 
енергија во Република Македонија.    
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Просечните остварени цени на секој потрошувач приклучен на 
преносната мрежа во 2006 година, како и просечните цени на категориите на 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем се претставени во 
следната табела: 

 
Просечна остварена цена Р. 

бр. Потрошувачи 2006  
(ден/kWh) 

2006 
 (€/MWh) 

1. Приклучени на преносната 
мрежа (110kV) 1,7090 27,80 

1.1 Силмак 1,3850 22,53 
1.2 Усје 1,6230 26,39 
1.3 МХК Злетово 2,0310 33,04 
1.4 ЖТП 2,1220 34,52 
1.5 Алумина 2,3630 38,43 
1.6 Бучим 1,9020 30,94 
1.7 Фени индустри 2,1710 35,31 
1.8 Окта 1,7880 29,08 
1.9 Енергетика 1,8260 29,70 
1.10 ТЕЦ Неготино 1,7720 28,82 
2. АД ЕСМ 1,6810 27,34 

3. Приклучени на дистрибутивен 
систем 2,8722 46,78 

3.1 35 kV 2,6684 43,46 
3.1.1 35 kV директно прикл. 2,9690 48,35 
3.2 10(20) kV 3,0064 48,96 
3.3 домаќинства 2,3650 38,52 
3.4 I тарифен степен 3,4042 55,44 
3.5 II тарифен степен 5,2122 84,89 
3.6 Јавно осветление 3,3086 53,89 

 
 
Процентуалното учество на секоја категорија на потрошувачи во вкупната 

потрошувачка на електрична енергија во 2006 година изнесува: 
 

Р. бр. Потрошувачи % 

1. Приклучени на преносната 
мрежа (110kV) 

31,55 
 

2. 35 kV потрошувачи 0,93 

3. 35 kV потрошувачи директно 
приклучени 0,13 

4. 10 kV потрошувачи 10,03 
5. Домаќинства 45,08 
6. I тарифен степен 2,42 
7. II тарифен степен 8,32 
8. Јавно осветлување 1,54 
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Потребните количини на електрична енергија за задоволување на 
потребите на потрошувачите во 2006 година се задоволени од АД ЕЛЕМ, од 
увоз и од постоечките мали хидроелектрани приклучени на дистрибутивниот 
систем и истите се претставени во следната табела: 

 
 

  2006  
(kWh) 

2005 
 (kWh) 

Разлика 
2006/2005 

(%) 

1. Предадена ел. енергија  
од АД ЕЛЕМ на АД МЕПСО 6.509.919.729 6.360.330.775 2,35

1.1 Производство на ТЕЦ 4.946.103.064 4.992.892.420 -0,94
1.1.1 ТЕ Битола 4.366.380.494 4.599.233.960 -7,79
1.1.2 ТЕ Осломеј 365.645.110 396.532.000 9,20
1.1.3 ТЕ Неготино 214.077.460 0 100
1.2 Производство на ХЕЦ 1.563.816.665 1.367.438.355 14,36
1.2.1 ХЕЦ Тито 489.341.600 425.878.762 14,90
1.2.2 ХЕЦ Шпиље 357.000.000 325.861.800 9,12
1.2.3 ХЕЦ Тиквеш 227.368.300 128.720.758 76,64
1.2.4 ХЕЦ Глобочица 228.822.580 212.068.031 7,90
1.2.5 ХЕЦ Козјак 179.603.500 162.411.453 10,59

1.2.6 
Предадена ел. енергија  
од АД ЕЛЕМ на АД ЕСМ  
на 35kV напонско ниво 

239.286.997 Нема податок 71,83

2. Увоз 1.958.345.174 1.652.704.628 18,49
3. Мали хидроелектрани 143.533.874 142.896.992 0,45

   
 

Во вкупно набавената електрична енергија за потребите на тарифните 
потрошувачи во Република Македонија за 2006 година: 

 
 АД ЕЛЕМ учествува со 75,59 % 
 Увозот со 22,74 %; и 
 Малите хидроелектрани со 1,67 %. 

 
 За 2006 година цената на произведената електрична енергија од АД 
ЕЛЕМ изнесува 1,30 ден/kWh, односно 21,17 €/MWh, додека цената на 
увезената електрична енергија изнесува 2,78 ден/kWh, односно 45,20 €/MWh. 
Вредноста на увезената електрична енергија во 2006 година изнесува 
87.886.810 €.  
 
 Исто така, во 2006 година АД МЕПСО по добиено одобрување од 
Регулаторната комисија за енергетика извезе 136.038.000 kWh електрична 
енергија, од кои 10.560.000 kWh на EZPADA (Чешка), односно PPC (Грција) 
125.478.000 kWh во вкупно вредност од 11.628.116 €, односно по просечна цена 
од 85,48 €/MWh. 
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Според доставените податоци од АД МЕПСО и АД ЕСМ, вкупните загуби 
на електрична енергија за 2006 година во преносната мрежа и дистрибутивниот 
систем изнесуваат 1.687.657.091 kWh, од кои: 

 во преносната мрежа 220.993.552 kWh, односно 2,32 % во однос на 
превземената електрична енергија  во преносната мрежа и предадената 
на потрошувачите, вклучувајќи го и ЕСМ, што е под дозволените загуби 
од 3% утврдени со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени 
за електрична енергија. 

 во дистрибутивниот систем 1.466.663.539 kWh, (вкупни загуби на 
електрична енергија  во кои се вклучени техничките загуби и загубите од 
нефактурираната електрична енергија), односно 31,69 % како однос на 
електричната енергија што АД ЕСМ ја превзема од АД МЕПСО и малите 
хидроелектрани и ја предава на потрошувачите, што е далеку над 
максимално дозволените технички загуби од 11% утврдени со 
Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична 
енергија. 

 

II.3.4 Регулирање на  цени на топлинска енергија за греење 
 
II.3.4.1 Топлификација АД Скопје 
 
1. Барање на цена, поднесено на 04.01.2006 година 
 

Топлификација АД - Скопје на 04.01.2006 година до Регулаторната 
комисија за енергетика, во согласност со Методологијата за формирање на 
цени на одделни видови енергија („Службен весник на РМ“, бр.43/98 и 8/01), 
поднесе барање бр.01-27/1 за зголемување на цената на топлинската енергија 
за греење за 26%, со примена од 15.01.2006 година. По спроведената постапка 
Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на 23.01.2006 
година донесе Одлука, бр.02-102/1, за промена на цената на топлинската 
енергија за греење, односно одобри зголемување на цената за 2,03% линеарно 
за сите категории на тарифни потрошувачи кои користат топлинска енергија за 
греење произведена од Топлификација АД Скопје, со примена од 1 февруари 
2006 година („Службен весник на РМ“, бр.9/06), во која е констатирано 
следното:    

 
 Топлификација АД Скопје во периодот по одобрување на цената на 
топлинската енергија за греење со Одлука за давање согласност на 
одлуката за промена на цената на топлинската енергија на АД 
“Топлификација“ Скопје, донесена од страна на Владата на Република 
Македонија, бр.23-3796/1 од 23.12.2002 година („Службен весник на РМ“, 
бр.98/02) со примена од 1 јануари 2003 година, има остварувано 
поголеми бруто добивки од одобрените од страна на Владата на РМ од 
3% и од максимално утврдената бруто добивка, која согласно главата II, 
точка 4 од Методологијата треба да биде до 8% од постојната вредност 
на основните средства и трајните обртни средства. Имено, според 
Извештајот на ревизирите и финансиски извештај на Топилификација АД 
Скопје за 2003 година бруто добивката изнесувала 141.083.000,00 денари 
и истата е за 98.183.000,00 денари поголема од одобрената од Владата 
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на Република Македонија, односно за 45.449.000,00 денари е поголема 
од максимално утврдената со Методологијата, а Според Извештајот на 
ревизирите и финансиски извештај за 2004 година бруто добивката 
изнесувала 253.524.000,00 денари и истата е за 210.624.000,00 денари 
поголема од одобрената од Владата на РМ, односно за 169.583.000,00 
денари е поголема од максимално утврдената со Методологијата. Ова 
значи дека вкупно остварена бруто добивка за 2003 и 2004 година над 
одобрената од 3% изнесува 308.808.000,00 денари а над максимано 
утврдена со Методологијата изнесува 215.032.000,00 денари. Врз основа 
на наведеното, Регулаторната комисија за енергетика зазеде став дека 
остварената бруто добивка над максимално дозволената од 8% согласно 
Методологијата, во 2003 и 2004 година во износ од 215.032.000,00 
денари треба да се засмета како приход во 2005 година; 

 Вкупно одобрениот приход кој е пресметан за остварување во наредниот 
период (во 2006 година) треба да изнесува 1.786.062.000,00 денари и 
истиот во однос на пресметаниот од Регулаторната комисија за 
енергетика приход во 2005 година, а кој што заедно со бруто добивката 
од 215.032.000,00 денари изнесува 1.750.566.000,00 денари претставува 
зголемување од 2,03%; 

 Во Одлуката не се признава трошокот за превоз на гориво мазут М2 
бидејќи Топлификација АД - Скопје превозот на набавениот мазут М2 од 
ОКТА до сопствените топлани, го вршела со сопствени транспортни 
средства евидентирани во нејзиното книговодство во 2005 година. За 
транспортните средства како трошок е призната пропишаната законска 
амортизација, трошокот за одржување на истите, трошокот за потрошено 
погонско гориво, како и трошокот за платите на возачите, односно сите 
трошоци кои се прават за превоз на мазутот од ОКТА до Топлификација 
АД - Скопје. Признавањето и на дополнителни 0,27 ден/кг за превоз на 
мазут би било двојно признавање на ист трошок.  

 Во Одлуката не се признава трошокот за трговска маржа од 0,4 ден/кг 
мазут, бидејќи во конкретниот случај Топлификација АД - Скопје мазутот 
го набавува од ОКТА за свои потреби, односно за производство на 
топлинска енергија за греење, така што набавениот мазут претставува 
влезна суровина за нејзинот краен производ. Топлификација АД - Скопје 
не врши дејност трговија со нафтени деривати, не е регистрирана да 
врши дејност трговија со нафтени деривати, ниту поседува лиценца од 
Регулаторната комисија за енeргетика на РМ да обавува дејност трговија 
со нафтени деривати. Воедно, продавачот ОКТА во своите фактури 
доставени до Топлификација АД - Скопје не засметува трговска маржа. 

 
Против оваа Одлука, до Комисијата за решавање на жалби во областа на 

енергетиката (во понатамошниот текст: Комисија за жалби), беше поднесена 
жалба од страна на Топлификација АД Скопје. 

Комисијата за жалби донесе Решение, бр.27-2/9 од 6 март 2006 година, 
со кое се уважува жалбата на Топлификација АД Скопје изјавена против 
Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, бр.02-102/1 од 23.01.2006 
година, и Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика се поништува и 
предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
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Постапувајќи по Решението на Комисијата за жалби, бр.27-2/9 од 6 март 
2006 година, Регулаторната комисија за енергетика, на седницата одржана на 
27 март 2006 година донесе Одлука, бр.02-452/1 од 27.03.2006 година, со која ја 
потврди својата претходно донесена Одлука.  

Против оваа Одлука, бр.02-452/1 од 27.03.2006 година, до Комисијата за 
жалби, беше поднесена жалба од страна на Топлификација АД Скопје. 

Комисијата за жалби, постапувајќи по жалбата на Топлификација АД 
Скопје, бр.01-1595/1 од 04.04.2006 година, изјавена против Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика, бр.02-452/1 од 27.03.2006 година, на 
седницата одржана на 15.05.2006 година донесе Решение бр.27-2/19 со кое 
жалбата на Топлификација АД Скопје се одбива како неоснована и Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика се потврдува. 

Против Решението на Комисијата за жалби, бр.27-2/19 од 15.05.2006 
година, Топлификација АД Скопје поднесе тужба бр.03-2562/1 од 12.06.2006 
година до Врховниот суд на Република Македонија, заверено под У.бр.1752/06 
од 26.06.2006 година. 

Врховниот суд на Република Македонија, решавајќи по тужбата на 
тужителот Топлификација АД Скопје против Решението на Комисијата за 
жалби, на ден 21.11.2006 година, донесе Пресуда под У.бр. 1752/2006, со која 
Тужбата на тужителот Топлификација АД Скопје се уважува, оспореното 
Решението бр.27-2/19 од 15.05.2006 година на Комисијата за жалби се 
поништува и предметот го враќа на повторно разгледување и одлучување. 

Постапувајќи по Пресудата на Врховниот суд на Република Македонија, 
Комисијата за жалби донесе Решение бр. 27-1/1 од 10.01.2007 година, со кое 
Жалбата на Топлификација АД Скопје се одбива, а Одлуката на Регулаторната 
комисија за енергетика бр. 02-452/1 од 27.03.2006 година се потврдува.  

 
Во меѓувреме, на 28.12.2006 година Топлификација АД Скопје до 

Основниот Суд Скопје 1 – Скопје, поднесе Тужба за надомест за штета против 
Регулаторната комисија за енергетика и Владата на Република Македонија, во 
износ од 257.718.676,00 денари. 

 
2. Барање на цена за регулиран период, поднесено на 29.06.2006 

година 
  
  Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за 
топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“, бр.16/06), 
Топлификација АД Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на 
29.06.2006 година поднесе Барање за одобрување на цена на топлинска 
енергија за регулираните дејности производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за регулиран период 2006, 2007 и 2008 година, заведено во 
архивата на РКЕ со бр.08-928/1. По спроведената постапка, Регулаторната 
комисија за енергетика, на седницата одржана на 28 септември 2006 година 
донесе Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД – 
Скопје, бр. 02-1412/1 од 28.09.2006 година. Оваа Одлука се применува од          
1 октомври 2006 година („Службен весник на РМ“, бр.102/06). 

Со Одлуката, просечната цена на топлинска енергија за греење на 
тарифни потрошувачи за регулиран период се утврдува да изнесува: 

 за период од 1 октомври до 31 декември 2006 година, 2,8531 ден/kWh 
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 за период од 1  јануари   до 31 декември 2007 година, 2,8797 ден/kWh 
 за период од 1  јануари   до 31 декември 2008 година, 2,8710 ден/kWh 

 
II.3.4.2 Скопје Север АД Скопје 
 
1. Барање на цена за регулиран период, поднесено на 29.06.2006 

година 
 

Скопје Север АД Скопје е основано со судско Решение 
П.трег.бр.4223/1998 од страна на Топлификација – Одржување АД Скопје, а со 
судско Решение П.трег.бр.2139/2003 од 03.07.2003 година има и нов содружник 
така да структурата на сопственичкиот капитал од 2003 година, е: 

 Топлификација – Одржување АД Скопје, со 0,26% 
 Топлификација АД Скопје, со 99,74% 
Енергетските дејности производство, дистрибуција и снабдување со 

топлинска енергија, друштвото ги врши со вкупно 4 лица во редовен работен 
однос. 
  Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за 
топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр.16/06), Скопје Север 
АД Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на 30.06.2006 година 
поднесе Барање за одобрување на цена на топлинска енергија за регулираните 
дејности производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
регулиран период 2006, 2007 и 2008 година, заведено во архивата на РКЕ со 
бр.08-947/1.  
  Регулаторната комисија за енергетика констатира дека Скопје Север АД 
Скопје, од своето оснивање во 1999 година, за прв пат пред надлежен орган 
поднесува Барање за одобрување на цена на топлинска енергија, а во 
изминатиот период применувал цени кои биле одобрени за друг вршител на 
иста енергетска дејност, односно на Топлификација АД Скопје, што е во 
спротивност со законите и другите прописи. 

По спроведената постапка, Регулаторната комисија за енергетика на 
седницата одржана на 14 септември 2006 година донесе Одлука за просечна 
цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Скопје Север АД Скопје, бр. 02-1289/1 од 
14.09.2006 година. Оваа Одлука се применува од 15 септември 2006 година 
(„Службен весник на РМ“, бр.98/06). 

Со Одлуката, просечната цена на топлинска енергија за греење на 
тарифни потрошувачи за регулиран период се утврдува да изнесува: 

 за период од 15 септември до 31 декември 2006 година, 3,0735 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2007 година,       3,1359 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2008 година,       3,1184 ден/kWh 

 
Против оваа Одлука, бр. 02-1289/1 од 14.09.2006 година, до Комисијата 

за жалби, беше поднесена жалба од страна на иницијативниот одбор на 
потрошувачите на Скопје Север АД Скопје. 

Комисијата за жалби донесе Решение, бр.27-5/4 од 15.11.2006 година, со 
кое се уважува жалбата против Одлуката на Регулаторната комисија за 
енергетика, Одлуката се поништува и предметот се враќа на повторно 
разгледување и одлучување. 
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Постапувајќи по Решението на Комисијата за жалби, бр.27-5/4 од      
15.11.2006 година, Регулаторната комисија за енергетика, на седницата 
одржана на 19.12.2006 година донесе Одлука за просечна цена на 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 
регулиран период на Скопје Север АД Скопје, бр. 02-1868/1, која што се 
применува од 1 јануари 2007 година („Службен весник на РМ“, бр.133/06). 

Со Одлуката, просечната цена на топлинска енергија за греење на 
тарифни потрошувачи за регулиран период се утврдува да изнесува: 

 за период од 15 септември до 31 декември 2006 година, 2,3944 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2007 година,       2,5869 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2008 година,       2,5087 ден/kWh 

 
 

II.3.4.3 Топлификација Битола ДОО Скопје 
 
1. Барање на цена за регулиран период, поднесено на 30.06.2006 

година 
 

Топлификација Битола ДОО Скопје е основано со судско Решение 
Трег.бр.14933/99 од страна на Топлификација – Одржување АД Скопје, а со 
судско Решение П.трег.бр.4519/03 од 29.12.2003 година има и нов содружник, 
така да структурата на сопственичкиот капитал од 2003 година, е: 

 Топлификација – Одржување АД Скопје, со 1,68% 
 Топлификација АД Скопје, со 98,32% 

  Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за 
топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“, бр.16/06), 
Топлификација Битола ДОО Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика 
на 30.06.2006 година поднесе Барање за одобрување на цена на топлинска 
енергија за регулираните дејности производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за регулиран период 2006, 2007 и 2008 година, заведено во 
архивата на РКЕ со бр.08-946/1. 

Регулаторната комисија за енергетика констатира дека Топлификација 
Битола ДОО Скопје, од своето основање во 1999 година, за прв пат пред 
надлежен орган поднесува Барање за одобрување на цена на топлинска 
енергија, а во изминатиот период применувал цени кои биле одобрени за друг 
вршител на иста енергетска дејност, односно на Топлификација АД Скопје, што 
е во спротивност со законите и другите прописи. 

По спроведената постапка, Регулаторната комисија за енергетика, на 
седницата одржана на 14 септември 2006 година донесе Одлука за просечна 
цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО Скопје,                 
бр. 02-1286/1 од 14.09.2006 година. Оваа Одлука се применува од 15 септември 
2006 година („Службен весник на РМ“, бр.98/06). 

Со Одлуката, просечната цена на топлинска енергија за греење на 
тарифни потрошувачи за регулиран период се утврдува да изнесува: 

 за период од 15 септември до 31 декември 2006 година, 2,6669 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2007 година,       2,7857 ден/kWh 
 за период од 1 јануари  до 31 декември 2008 година,       2,8090 ден/kWh 
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Против оваа Одлука, од страна на Топлификација Битола ДОО Скопје 
беше поднесена жалба до Комисијата за жалби, бр.01-122/01 од 29.09.2006 
година. 

Комисијата за жалби донесе Решение, бр.27-6/3 од 28.11.2006 година, со 
кое ја одбива жалбата како неоснована и се потврдува Одлуката бр.02-1286/1 
од 14.09.2006 година на Регулаторната комисија за енергетика.  
 
II.3.4.4 АД ЕЛЕМ Скопје, Подружница ЕНЕРГЕТИКА 
 

АД ЕЛЕМ Скопје Подружница Енергетика Скопје, како акционерско 
друштво во 100% државна соспственост, е носител на лиценците за вршење на 
енергетските дејности производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за греење.  

Ова претпријатие согласно Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ 
бр.16/06), до Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2006 година 
нема поднесено Барање за одобрување на цена на топлинска енергија за 
греење за регулираните дејности производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за регулиран период 2006, 2007 и 2008 година, и се уште ја 
применува цената на топлинска енергија за греење одобрена со Одлука за 
давање согласност на Одлуката за зголемување на цената на топлинската 
енергија на АД „Електросопанство на Македонија“ – Подружница „ Енергетика“ – 
Скопје, донесена од страна на Владата на Република Македонија, бр.23-5449/2 
од 23.12.2002 година („Службен весник на РМ“, бр.98/02) со примена од 1 
јануари 2003 година. 
 
II.3.4.5  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. 

Во Република Македонија системи за далечинско греење функционираат 
во градовите Скопје и Битола, а дејноста ја вршат следните друштва: 
Топлификација АД Скопје, Скопје Север АД Скопје, ЕЛЕМ АД Подружница 
Енергетика – Скопје и Топлификација Битола ДОО Скопје. 

Од одредбите на Законот за Јавни набавки („Службен весник на РМ“,    
бр. 19/04 и 109/05), произлегува обврска за производителот на топлинска 
енергија за греење набавките на потребно гориво за производство на топлинска 
енергија да ги спроведува според пропишана законска постапка. Топлификација 
АД – Скопје, Скопје Север АД Скопје и  Топлификација Битола ДОО Скопје, од 
стапување на сила на Законот за јавни набавки немаат извршено набавка на 
гориво според целосно пропишана законска постапка. Вкупната годишна 
потрошувачка на мазут е од 60.000 до 70.000 тони, односно приближно 
20.000.000 евра.  

Со неспроведувањето на Јавната набавка за набавеното гориво од 
страна на производителите на топлинска енергија за греење, оштетени се 
потрошувачите на топлинска енергија за греење, бидејќи не е овозможено преку 
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тендер да се остварат пониски набавни цени за горивото што би резултирало 
со пониска цена на топлинската енергија за греење за потрошувачите. 

Регулаторната комисија за енергетика укажува дека во Топлификација АД 
Скопје (топланите Исток и 11 Октомври), како и Скопје Север АД Скопје и покрај 
можноста за користење на природниот гас, во претходните години доминантно 
гориво е мазутот, а природниот гас се користи во незначителни количини.  
 Согласно Законот за метрологија („Службен весник на РМ“, бр. 55/02), 
важечките подзаконски акти за негово спроведување, како и Правилникот за 
начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр.16/06), производителот на топлинска енергија за 
греење, е должен произведената топлинска енергија за греење која ја предава 
на дистрибутивната мрежа да ја мери и наплатува врз основа на извршени 
мерења со мерен уред вграден на излезот од топланата кој што ги исполнува 
пропишаните услови. И покрај претходно наведените законски обврски, сите 
производители на топлинска енергија за греење во Република Македонија до 
Регулаторната комисија за енергетика не доставуваат податоци за про-
изведената топлинска енергија на излез од секоја топлана, односно предадена 
на дистрибутивната мрежа, која се мери со мерни уреди кои имаат Уверение за 
исправност на мерачите на топлинска енергија издадено од надлежен државен 
орган (Биро за метрологија). Како последица на тоа, не се располага со 
егзактни податоци за произведената топлинска енергија за греење од страна на 
топланите, врз основа на кои може да се пресметаат количините на потрошено 
гориво. Поради ова, Регулаторната комисија за енергетика е принуденa по пат 
на пресметки со емпириски формули, кои во техничката литература се 
применуваат за проектирање, а не за фактурирање, да ја утврди количината на 
потрошено гориво (мазут) за производство на топлинска енергија за греење.  

Производната моќност на топланите на Топлификација АД Скопје е 
декларирана на 487 MW. Според наводите на Топлификација АД Скопје, со таа 
инсталирана моќност на своите топлани ги покрива потребите за топлинска 
енергија на потрошувачкиот конзум, чија ангажирана моќност изнесува 560 MW, 
како и загубите во дистрибутивната мрежа во износ од 12%, што вкупно 
изнесува 560 + 0,12x560 = 627 MW. Регулаторната комисија за енергетика 
укажува дека при ниски надворешни температури, недостатокот од 
инсталираната моќност на производните капацитети на Топлификација АД 
Скопје од 140 MW (627-487=140 MW), технички не е можно да се надополни, 
односно Топлификација АД Скопје не може целосно да ги исполни обврските од 
Условите за снабдување со топлинска енергија за греење со кои се предвидува 
во текот на грејната сезона во време од 06 до 21 часот, да се обезбеди 
температура на греење во затворените простории од 20±1 0C.  

 
Топлификација АД Скопје, произведената топлинска енергија за греење 

ја дистрибуира преку дистрибутивната мрежа која е во сопственост на 
Република Македонија. Правото на користење на дистрибутивната мрежа, 
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 плаќа надоместок во износ од 50.000 евра годишно. 
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Основните карактеристики на системите за далечинско греење во 
Република Македонија за 2006 година се прикажани во следната табела: 

 
 

Р. 
бр.  Топлификација 

АД Скопје 
Скопје Север  
АД Скопје 

ЕЛЕМ АД 
Енергетика 

Топлификација 
Битола ДОО 

1 Лиценци за вршење на 
енергетски дејности има нема има нема

2 Цени одобрени од РКЕ има има нема има

3 
Мерење на 
произведена топлинска 
енергија 

нема нема нема нема

4 Производна моќност 487 MW 46 MW 32 MW 28,4 MW

5 Ангажирана моќност  
кај потрошувачите 560 MW 28,3 MW 35 MW 16,68 MW

6 
Испорачана топлинска  
енергија на 
потрошувачите 

636.712 MWh 33.230 MWh 36.985 
MWh 19.980 MWh

7 Број на домаќинства ≈ 50.000 ≈ 3.700 ≈ 1.900 ≈ 2.500
8 Гориво  
 - мазут М2 92,5 % 68 %  100 %
 - природен гас  7,5% 32 % 100% 

9 
Должина на 
дистрибутивната 
мрежа 

177 km 10,4 km 7 km 9,5 km

10 
Признати технички 
загуби во 
дистибутивната мрежа 

12% 7 %  6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годишен извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во 2006 година 
 

 
- 35 - 

 

III.  МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ 
 
 

Регулаторната комисија за енергетика учествува во работата на 
регионалните институции во областа на енергетското регулирање и остварува 
соработка со повеќе меѓународни организации, регулаторни тела и донатори со 
што се зајакнува капацитетот на Регулаторната комисија за енергетика и 
нејзиното етаблирање како релевантно регулаторно тело во енергетскиот 
сектор во Република Македонија и на регионално ниво. Како поважни 
активности на меѓународен план реализирани во 2006 година, можат да се 
издвојат следните: 

 Со влегување во сила на Договорот за Енергетската заедница, кој што 
беше потпишан на 25.10.2005 година и ратификуван од страна на 
Собранието на Република Македонија на 29.05.2006 година, со создадоа 
правни и институционални услови за основање и отпочнување со работа 
на Одборот на регулатори на Енергетската заедница. во кој активно 
учество има и Регулаторната комисија за енерегетика. Претседателот на 
Регулаторната комисија за енергетика, на 11 декември 2006 година беше 
избран за прв Претседател на Одборот на Регулатори на Енергетската 
Заедница, со мандат од една година. Одборот на Регулатори на 
Енергетската заедница согласно своите надлежности определени во 
Договорот за Енергетската заедница го советува Министерскиот Совет 
или Постојната група на високи претставници за деталите на законските, 
техничките и регулаторните правила, дава препораки за прекугранични 
спорови на два или повеќе регулатори, на барање на било кој од нив и 
презема мерки, ако за тоа е овластен од Министерскиот Совет. 

 Регулаторната комисија за енергетика учествуваше на III Светски форум 
за Енергетска регулација кој што се одржа од 9 до 11 октомври 2006 
година, во Вашингтон, САД. На овој најзначаен собир на енергетските 
регулаторни тела на кој учествуваа повеќе од 600 претставници од 85 
земји, вклучувајќи ги и претставниците од 97 државни и национални 
регулаторни тела, од страна на Регулаторната комисија за енергетика 
беа презентирани искуствата и сосотојбите во развојот на енергетскиот 
пазар во Република Македонија. 

 Програмата за партнерство помеѓу Регулаторната комисија за енергетика 
и Одборот за јавни услуги од Вермонт, САД во соработка со 
Американската агенција за меѓународен развој (USAID) и Националната 
асоцијација на енергетски регулатори од САД (NARUC), беше успешно 
завршена во октомври 2006 година. На последната средба во рамки на 
ова партнерство која што се одржа од 11 до 14 октомври 2006 година, во 
Вермонт, САД, беа разменети искуства и презентирани постигнувањата 
во регулативата која што се однесува на утврдување на цени и тарифи, 
процесот на донесување на одлуки, лиценци и мониторинг, како и 
обезбедување на јавност и транспарентност во работењето на 
регулаторните тела и достапност до информациите за јавноста. 

 Регулаторната комисија за енергетика учествуваше на 8-от и 9-от 
Атински форум кои се одржаа во јуни и октомври 2006 година и 
учествуваше на неколку други меѓународни работилници и состаноци на 
кои беа рагледувани прашања од областа на мониторинг на пазарот, 
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транспарентност на пазарот, механизми за прекугранично тргување со 
електрична енергија и управување со загушувањата во мрежа.  

 Регулаторната комисија за енергетика продолжи со своите активности 
како полноправна членка на Регионалната асоцијација на енергетски 
регулатори (ERRA), која што претставува асоцијација  на независни 
енергетски регулаторни тела на земјите од Централна и Источна Европа, 
чија што главна цел е зголемување на размената на информации и 
искуства помеѓу членовите и ширење на искуствата од енергетската 
регулација насекаде во светот. Во рамките на ERRA, Регулаторната 
комисија за енергетика учествува во работата на Комитетот за цени и 
тарифи, Комитетот за лиценци и конкуренција, Работните групи за 
евроинтеграција и правни прашања, како и во работата на Генералното 
собрание на оваа асоцијација. Регулаторната комисија за енергетика 
беше домаќин на состанокот на Комитетот за лиценци и конкуренција, кој 
што се одржа во Скопје на 23 и 24 февруари, на кој беа разгледани 
прашања и раменети искуства од областа на лиценцирање, заштита на 
потрошувачите, унапредување на конкуренцијата. Исто така 
претставници на Регулаторната комисија за енергетика учествуваат на 
семинарите и другите бројни облици на обука и размена на знаења и 
искуства организирани во рамки  на ERRA.  

 Регулаторната комисија за енергетика е активно вклучена во работата во 
Работната група на Советот на Европските енергетски регулатори за 
Енергетските регулатори од Југоисточна Европа (CEER WG SEEER) и 
некои од вработените на Регулаторната комисија се членови во 
подгрупите на CEER WG SEEER. Во тој контекст, Регулаторната комисија 
за енергетика учествува со свои мислења и предлози при изработката на 
различни документи за регулаторните аспекти во врска со создавањето и 
функционирањето на пазарот на електрична енергија и природен гас во 
Југоисточна Европа.  

 Регулаторната комисија за енергетика во 2006 година оствари повеќе 
средби со Државната регулаторна комисија за енергија и вода на 
Бугарија (SWERC) и со Регулаторната комисија за енергетика на 
Албанија со цел размена на своите искуства во областа на енергетика, а 
оваа соработка ќе продолжи и понатака. 
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IV. ДРУГИ АКТИВНОСТИ 
 
IV.1 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 
2006 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, 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, Организацијата 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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IV.2 Активности започнати во 2006 година  
 
 Во текот на 2006 година беа започнати поголем број на активности кои 
претежно се однесуваат на заокружување на регулаторната рамка преку 
изготвување на соодветни прописи, чие што завршување и донесување се 
очекува до крајот на 2007 година.  
 

 Согласно член 141 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за 
енергетика утврдува повластени тарифи за електрична енергија која ја 
продаваат повластените производители на електрична енергија и 
производителите на електрична енергија од високоефикасни 
комбинирани постојки. За таа цел во втората половина на 2006 година, 
Регулаторната комисија за енергетика започна со подготовка на 
Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на 
користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена во мали хидроелектрани. За потребите на 
Регулаторната комисија за енергетика беше изготвен проект 
„Повластени тарифи за мали хидроелектрични централи во Република 
Македонија“, од страна на НЕРА, кој како консултант беше ангажиран од 
страна на Светска Банка која ја финансираше изработката на овој 
проект. Во 2006 година, Регулаторната комисија за енергетика изготви 
предлог верзија на Правилникот за начин и постапка за утврдување и 
одобрување на користењето на повластени тарифи за купопродажба 
на електрична енергија произведена во мали хидроелектрани и за таа 
цел беа одржани неколку јавни и експертски расправи. Со овој 
Правилник се уредува начинот на утврдување на повластените тарифи 
за електрична енергија произведена од мали хидроелектрани кои се 
стекнале со својство на повластен производител, како и постапката за 
одобрување на користењето на повластени тарифи.  
Регулаторната комисија за енергетика го донесе Правилникот за 
начин и постапка за утврдување и одобрување на користењето на 
повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија 
произведена во мали хидроелектрани на 09.02.2007 година, а истиот е 
објавен во Службен весник на РМ бр. 16/07. 

 
 Согласно член 92 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за 
енергетика има обврска да ги пропише условите за начинот и постапката 
за стекнување и престанување на својството на квалификуван 
потрошувач на природен гас и ја води, одржува и објавува листата на 
квалификувани потрошувачи на природен гас во “Службен весник на 
Република Македонија”. За таа цел во втората половина на 2006 година, 
Регулаторната комисија за енергетика започна со подготовка на 
Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и 
престанување на својството на квалификуван потрошувач на 
природен гас. При изработката на Правилникот, Регулаторната комисија 
за енергетика ги следеше меѓународните искуства. Кон крајот на 2006 
година, Регулаторната комисија за енергетика изработи предлог верзија 
на Правилникот за условите, начинот и постапката за стекнување и 
престанување на својството на квалификуван потрошувач на природен 
гас.  
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 Во текот на 2006 година, а особено по влегување во сила на Законот за 
енергетика, Регулаторната комисија за енергетика оцени дека е потребно 
Тарифниот систем за продажба на електрична енергија да биде 
соодветен на структурата на пазарот на електрична енергија во 
Република Македонија, заради што по извршени консултации со експерти 
од Светската Банка се пристапи кон изготвување на нацрти на два 
Тарифни системи и тоа за: Тарифен систем за продажба на електрична 
енергија за потрошувачите приклучени на преносната мрежа и 
Тарифен систем за продажба на електрична енергија за 
потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем. При 
изготвувањето на Тарифните системи, Регулаторната комисија за 
енергетика ги користеше годишните извештаи од работењето на АД 
МЕПСО и АД ЕСМ во претходните години, како и Тарифните системи во 
соседните земји.  
Состојбата во секоја наредна година станува посложена бидејќи 
потрошувачката на електрична енергија секоја година континуирано 
расте во просек за 4% годишно. Поради тоа, Тарифните системи за 
продажба на електрична енергија треба да имаат за цел:  
− поттикнување на рационална потрошувачка на електрична енергија; 
− обезбедување на ефикасно производство, пренос и дистрибуција на     

електрична енергија; 
− обезбедување и покривање на оправданите трошоци за работењето и       

одржувањето, изградба на нови и реконструкција на постоечките 
електроенергетски објекти; 

− обезбедување на ниво на регулиран принос на капиталот; и 
− поттикнување на енергетска ефикасност и заштита на животната 

средина. 
Во првата половина на 2007 година, изработените нацрт Тарифни 
системи за продажба на електрична енергија ќе бидат предмет на јавни и 
експертски расправи.  
 

 Согласно Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика 
има обврска да ги пропише услови за снабдување со електрична 
енергија. Имајќи предвид дека со новиот Закон за енергетика е 
воспоставена нова структура на пазарот на електрична енергија, особено 
со воведувањето на два снабдувачи на електрична енергија (АД МЕПСО 
и АД ЕСМ) се наметна потребата од редефинирање на започнатите 
активности за изготвување на нова регулатива за Услови за снабдување 
со електрична енергија. При тоа, во втората половина од 2007 година, 
Регулаторната комисија за енергетика, во соработка со носителите на 
лиценци за снабдување со електрична енергија, ќе ги пропише новите 
Услови за снабдување со електрична енергија.  

 
 Во 2006 година, Регулаторната комисија за енергетика активно 
учествуваше при  изработката на Законот за енергетика. 
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V. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА ВО 2006 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 2006 година овој надоместок беше утврден на ниво од 0.053% од 
вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност остварен на 
домашен пазар, а како дополнителен приход во 2006 беше и 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 

 
Потребните финансиски средства за работење на Регулаторната 

комисија за енергетика за 2006 година беа утврдени со финансискиот план на 
Регулаторната комисија за енергетика за 2006 година, одобрен од Собранието 
на Република Македонија, во износ од 39.860.000,00 денари од кои 
30.320.000,00 денари пресметани како процент на наплата на надомест од 
0,053% од остварен вкупен приход на друштвата кои вршат енергетска дејност 
остварен по завршната сметка за 2005 година и 9.540.000,00 денари како 
пренесени средства од претходната година.  

Остварените приходи на Регулаторната комисија за енергетика за 2006 
година од наплатата на надоместокот на остварениот вкупен приход на 
друштвата кои вршат енергетска дејност, изнесува 26.371.180,00 денари 
односно 86,97% во однос на планираната наплата за 2006 година во износ од 
30.320.000,00 денари.  

Во 2006 година како извор на приходи покрај приходите остварени преку 
наплата на надоместок на претпријатијата кои вршат енергетска дејност, 
остварени се приходи и од издавањето на лиценци во износ од 520.046,00 
денари.        

Во текот на 2006 година поднесени се тужби против 46 претпријатија за 
судска наплата на побарувања врз основа на неплаќање на законската обврска 
за плаќање на надоместок во висина од 0.053% од вкупниот приход на 
претпријатието кое врши енергетска дејност во 2005 година, во износ 
2.951.986,00 денари. 
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Од утужените претпријатија со нереализирана обврска од 2003 година  
реализиран е износ од 1.036.622,00 денари, по основ на обврска од 2004 година 
реализиран е износ од 1.477.071,50 денари, а по основ на обврската за 2005 
година 1.292.846,00 денари, односно вкупно се наплатени 3.806.539,50 денари.  
  Потрошените финансиски средства за работење на Регулаторната 
комисија за енергетика во 2006 година изнесуваат 31.543.094,00 денари, 
односно 79,13% во однос на планираните финансиски средства за работење. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна, согласно Законот за 
енергетика, вишокот на остварени приходи во годината, по покривањето на сите 
расходи на работење да го пренесе во следната година. 
 
Графички приказ на приходите и расходите: 
 

 
 

 
Вкупните трошоци од работењето во 2006 година во однос на 2005 

година се зголемиле за 6,18% како резултат на зголемениот обем на работа на 
Регулаторната комисија за енергетика, додека вкупниот приход е зголемен за 
32,62% во однос на вкупниот приход од 2005 година како резултат на наплатата 
на заостанатите приходи од наплата на надоместок од друштвата кои вршат 
енергетска дејност за претходните години.  

 
Анализата на трошоците на работење упатува на заклучок дека најголем 

дел од трошоците на работење се однесува на трошоците за закуп на деловен 
простор (15,36%), како и трошоците за бруто платите (50,97%). 

 
Во вкупно потрошените финансиски средства во 2006 година вклучена е 

и набавката на основни средства за техничко доопремување во износ од 
118.356,00 денари. 
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Структурата на планираните и потрошените финансиски средства во 
2006 година е: 

 
2006 

Р.бр. ПРИХОДИ / РАСХОДИ 
планирано остварено 

% 
(учество во 
вк. трошоци) 

% 
(остварено/ 
планирано) 

I Приходи 39.860.000 39.396.384 100,00 98,84

1 
Приходи од надоместок од 
друштвата кои вршат 
енергетска дејност 

30.320.000 26.371.150 66,94 86,98

1a 

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

 10.932.199 27,75 0,00

2 
Други приходи (камати, 
курсни разлики, судски 
такси, донации исл.) 

 1.572.989 3,99 0,00

3 Приходи од лиценци  520.046 1,32 0,00

4 Пренесени приходи од 
претходна година 9.540.000 0,00 0,00 0,00

 Расходи  

II Материјални трошоци и 
амортизација 10.873.000 9.758.146 31,05 89,75

1 Потрошен материјал 1.106.000 518.275 1,65 46,86
2 Потрошена енергија 1.135.700 792.649 2,52 69,79
3 Отпис на ситен инвентар 183.000 13.761 0,04 7,52
4 Транспортни услуги 1.193.400 1.076.991 3,43 90,25
5 Услуги за одржување 84.000 110.146 0,35 131,13

6 Закупнина за деловни 
простории 5.010.000 4.826.036 15,36 96,33

7 Други услуги 760.900 759.544 2,42 99,82
8 Амортизација 1.400.000 1.660.745 5,28 118,62

III Нематеријални трошоци 8.400.080 5.650.476 17,98 67,27

9 Авторски хонорар,договор за 
дело, комисија жалби 3.175.800 2.352.361 7,49 74,07

10 Надомест на трошоци на 
работници 3.285.300 2.016.479 6,42 61,38

11 Репрезентација 420.000 467.321 1,49 111,27
12 Премии за осигурување 131.000 85.819 0,27 65,51
13 Други лични примања 456.000 216.365 0,69 47,45

14 Даноци и придонеси кои не 
зависат од резултатот 140.380 112.111 0,36 79,86

15 Банкарски услуги,члeнарини 
на здруженија 233.600 166.355 0,53 71,21

16 Други нематеријални 
трошоци 306.000 215.840 0,69 70,54

17 Останати расходи 252.000 17.827 0,06 7,07
IV Бруто плати 20.050.920 16.016.117 50,97 79,88

 Вкупни расходи за 
работење 39.324.000 31.424.738 100,00 79,91

V Набавка на основни 
средства 536.000 118.356   22,08

 Вкупни расходи 39.860.000 31.543.094   79,13
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Од наведените податоци во табеларниот преглед, може да се види дека 
во споредба со планираните расходи за работење, остварените расходи за 
работење се за 20,09% помали, а пооделно само трошоците за одржување се 
за 31,13% поголеми од планираните, трошоците за амортизација се за 18,62% 
поголеми од планираните трошоци за амортизација и трошоците за 
реперезентација се поголеми за 11,27% од планираните трошоци за 
репрезентација. 

 
Споредбен преглед на остварените приходи и трошоци во 2006 година во 

однос на 2005 година е даден во следната табела: 
 
 

Р.бр. Приходи / Расходи 2005 
остварено 

2006 
остварено 

% 
2006/2005

I Приходи 29.706.045 39.396.384 132,62

1 
Приходи од надоместок од 
друштвата кои вршат енергетска 
дејност 

18.480.025 26.371.150 142,70

1a 

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

5.807.930 10.932.199 188,23

2 Други приходи 474.191 1.572.989 331,72
3 Приходи од лиценци 919.854 520.046 56,54

4 Пренесени приходи од претходна 
година 4.024.046 0,00 0,00

   

II Расходи 29.706.045 31.543.094 106,18

II.1 Материјални трошоци и 
амортизација 9.706.780 9.758.146 100,53

1 Потрошен материјал 760.935 518.275 68,11
2 Потрошена енергија 744.447 792.649 106,47
3 Отпис на ситен инвентар 141.727 13.761 9,71
4 Транспортни услуги 921.359 1.076.991 116,89
5 Услуги за одржување 201.709 110.146 54,61
6 Закупнина за деловни простории 4.831.350 4.826.036 99,89
7 Други услуги 559.971 759.544 135,64
8 Амортизација 1.545.284 1.660.745 107,47
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Р.бр. Приходи / Расходи 2005 
остварено 

2006 
остварено 

% 
2006/2005

II.2 Нематеријални трошоци 5.020.992 5.650.476 112,54

9 Авторски хонорар,договор за 
дело,комисија жалби 1.924.702 2.352.361 122,22

10 Надомест на трошоци на 
работници 2.009.026 2.016.479 100,37

11 Репрезентација 409.112 467.321 114,23
12 Премии за осигурување 83.277 85.819 103,05
13 Други лични примања 135.369 216.365 159,83

14 Даноци и придонеси кои не 
зависат од резултатот 100.339 112.111 111,73

15 Банкарски услуги,чланарини на 
здруженија 148.197 166.355 112,25

16 Други нематеријални трошоци 188.431 215.840 114,55

17 Останати расходи 22.541 17.827 79,09
II.3 Бруто плати 13.960.596 16.016.117 114,72

 Вкупни расходи за работење 28.688.367 31.424.738 109,54
III Набавка на основни средства 1.017.678 118.356 11,63

  Вкупни расходи 29.706.045 31.543.094 106,18

 
Во Прилог 6 кон овој Извештај се дадени билансот на состојба со 31.12.2006 
година и билансот на успех за периодот 01.01.2006 година до 31.12.2006 
година. 
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VI. АКТИВНОСТИ ВО 2007 ГОДИНА 
 

За 2007 година се превидува Регулаторната комисија за енергетика да ги 
изработи и донесе подзаконски акти во согласно со Законот за енергетика, со 
кои ќе се врши понатамошното регулирање на енергетскиот сектор во 
Република Македонија, меѓу кои како позначајни би ги издвоиле: 
 

 Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на 
користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена во мали хидроелектрани; 

 Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на 
користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена во ветерни електрични централи; 

 Тарифен систем за продажба на електрична енергија за потрошувачите 
приклучени на преносната мрежа; 

 Тарифен систем за продажба на електрична енергија за потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем; 

 Правилник за начинот и условите за снабдување со електрична енергија; 
 Тарифен систем за продажба на топлинска енергија за греење; 
 Правилник за начинот и условите за снабдување со топлинска енергија; 
 Правилник за начинот и условите за снабдување со геотермална 
енергија; 

 Правилник за условите, начинот и постапката за стекнување и 
престанување на својството на квалификуван потрошувач на природен 
гас. 

 
Исто така, Регулаторната комисија за енергетика, во спгласност со Законот за 
енергетика, во текот на 2007 година ќе изврши одобрување на:  

 Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија; 
 Пазарните правила за електрична енергија; 
 Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија; 
 Мрежните правила за пренос на природен гас; 
 Мрежните правила за дистрибуција на природен гас. 
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ПРИЛОГ 1  
 

Просечни цени на сурова нафта и просечен курс на денарот/доларот во 2006 година 

 
ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА СУРОВА НАФТА И  ПРОСЕЧЕН 
КУРС НА ДЕНАРОТ/ДОЛАРОТ   ВО 2006 ГОДИНА 

Датум 
(ден/месец/година) $/барел ден/$ 

10/1/2006 59.141 51.490 
24/1/2006 62.742 50.900 
7/2/2006 63.974 50.598 
21/2/2006 59.543 51.519 
7/3/2006 60.161 51.583 
21/3/2006 61.058 51.244 
4/4/2006 63.208 50.791 
18/4/2006 67.998 50.540 
4/5/2006 72.597 49.779 
16/5/2006 71.609 48.446 
30/5/2006 68.241 47.887 
13/6/2006 68.613 47.880 
27/6/2006 67.274 48.776 
11/7/2006 72.641 48.587 
25/7/2006 73.691 48.646 
8/8/2006 75.028 48.358 
22/8/2006 74.758 47.922 
5/9/2006 69.430 47.883 
19/9/2006 63.400 48.008 
3/10/2006 59.456 48.322 

17/10/2006 57.803 48.682 
31/10/2006 58.074 48.873 
14/11/2006 57.277 48.204 
28/11/2006 58.785 47.724 
12/12/2006 63.228 46.435 
26/12/2006 62.412 46.622 

   
Графички приказ на движењето на цените на суровата нафта во 2006 година       
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ПРИЛОГ 2  
 

Малопродажни цени на нафтени деривати во 2006 година 
 
Датум 

(ден/месец/година) 
MB-96 
(ден/л) 

BMB-90 
(ден/л) 

BMB-91 
(ден/л) 

BMB-95 
(ден/л) 

BMB-98 
(ден/л) 

D 
(ден/л) 

D- Е  III 
(ден/л) 

EL 
(ден/л) 

M-1 
(ден/кг) 

M -2 
(ден/кг) 

10/1/2006 64.00 60.50   61.00   53.00   42.50 21.116 21.083 
24/1/2006 65.50 62.00   62.50   54.00   43.00 22.580 22.550 
7/2/2006 65.50 62.00   62.50   54.50   43.50 23.399 23.369 

21/2/2006 63.00 59.50   60.00   52.50   42.00 24.100 24.070 
7/3/2006 63.00 59.50   60.00   52.50   42.50 23.639 23.609 

21/3/2006 64.00 60.50   61.00   53.50   43.00 23.139 23.109 
4/4/2006 66.00 62.50   63.00   54.50   44.00 22.726 22.696 

18/4/2006 69.50 66.00   66.50   56.00   46.00 23.464 23.435 
4/5/2006 72.00 68.50   69.00   57.50   47.50 24.112 24.081 

16/5/2006 71.00 67.50   68.00   56.50   46.00 22.904 22.875 
30/5/2006 69.00 65.50   66.00   54.50   44.00 21.851 21.824 
13/6/2006 69.50 66.00   66.50   54.50   44.00 21.398 21.371 
27/6/2006 69.50 66.00   66.50   54.50   44.50 21.182 21.154 
11/7/2006 72.50 69.00   69.50   57.00   46.50 22.412 22.383 
25/7/2006 72.50 69.00   69.50   57.00   46.50 23.583 23.555 
8/8/2006 73.00 69.50   70.00   57.50   47.00 23.667 23.639 

22/8/2006 71.50 68.00   68.50   57.50   47.00 23.465 23.437 
5/9/2006 67.50 64.00   64.50   57.00   46.50 21.409 21.382 

19/9/2006 63.50 60.00   60.50   54.50   44.00 20.395 20.367 
3/10/2006 62.50 59.00   59.50   52.50   42.00 19.142 19.114 

17/10/2006 61.50 58.00   58.50   52.00   42.00 18.876 18.848 
31/10/2006 61.50 58.00   58.50   52.00   42.00 18.876 18.848 
14/11/2006 61.50 58.00   58.50   51.00   41.00 18.664 18.636 
28/11/2006 62.00 58.50   59.00   51.50   41.50 18.557 18.527 
12/12/2006 63.50   60.00 60.50 61.50 53.00 53.50 42.50 18.682 18.652 
26/12/2006 63.50   60.00 60.50 61.50 52.50 53.00 42.00 18.796 18.767 
 

 
Графички приказ на движењето на цените на нафтените деривати за 2006 година 
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ПРИЛОГ 3  
 

Рафинериски цени на нафтени деривати во 2006 година 
 
Датум 

(ден/месец/година) 
MB-96 
(ден/л) 

BMB-90 
(ден/л) 

BMB-91 
(ден/л) 

BMB-95 
(ден/л) 

BMB-98 
(ден/л) 

D 
(ден/л) 

D- Е  III 
(ден/л) 

EL 
(ден/л) 

M-1 
(ден/кг) 

M -2 
(ден/кг) 

10/1/2006 25.991 25.799   26.223   29.064   29.141 17.345 17.317 
24/1/2006 27.262 27.07   27.494   29.912   29.565 18.586 18.56 
7/2/2006 27.242 27.049   27.474   30.314   29.966 19.28 19.254 

21/2/2006 24.412 24.301   24.725   28.277   28.654 19.874 19.848 
7/3/2006 25.144 24.952   25.375   28.641   29.141 19.483 19.458 

21/3/2006 25.724 25.531   25.956   29.488   29.565 19.059 19.034 
4/4/2006 27.686 27.494   27.918   30.206   30.318 18.709 18.684 

18/4/2006 30.652 30.46   30.884   31.607   32.013 19.335 19.31 
4/5/2006 32.771 32.579   33.003   32.878   33.378 19.884 19.858 

16/5/2006 31.923 31.731   32.155   31.666   32.075 18.86 18.836 
30/5/2006 29.826 29.912   29.998   29.971   30.404 17.968 17.945 
13/6/2006 30.5 30.46   30.772   30.335   30.412 17.584 17.561 
27/6/2006 30.414 30.326   30.677   30.335   30.836 17.401 17.377 
11/7/2006 33.195 33.003   33.426   32.29   32.437 18.443 18.419 
25/7/2006 33.195 33.003   33.426   32.454   32.531 19.436 19.412 
8/8/2006 33.618 33.426   33.85   32.878   32.955 19.507 19.483 

22/8/2006 32.205 32.155   32.479   32.878   32.955 19.336 19.312 
5/9/2006 28.225 28.114   28.538   32.090   32.437 17.593 17.570 

19/9/2006 24.836 24.724   25.148   29.971   30.318 16.734 16.710 
3/10/2006 23.988 23.877   24.301   28.277   28.717 15.672 15.648 

17/10/2006 23.141 23.030   23.453   28.038   28.623 15.447 15.423 
31/10/2006 23.673 23.481   23.937   28.157   28.717 15.447 15.423 
14/11/2006 23.385 23.246   23.671   27.005   27.776 15.267 15.243 
28/11/2006 23.872 23.964   24.056   27.446   28.200 15.176 15.151 
12/12/2006 25.163   25.101 25.404 26.472 28.809 29.459 29.141 15.282 15.257 
26/12/2006 25.323   25.375 25.574 26.646 28.277 28.930 28.624 15.379 15.354 
 

Графички приказ на движењето на цените на нафтените деривати во 2006 година 
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ПРИЛОГ 4  
 

Набавка на сурова нафта и набавка и продажба на нафтени деривати во 2006 година (во тони) 
    Состојба 

Вид на Состојба 
Набавка во РМ 

Вкупно 
Продажба во РМ  

 на залихи 
нафта и на залихи  Вкупно Располо-  Вкупна на крајот 
нафтени на почет. ОКТА набавено живо 

 
Вкупно продажба на год. 

деривати на год. Производ. 
Увоз 

(3+4) (2+5) 
ОКТА МАКПЕТРОЛ

Други (7+8+9) 
Извоз 

(10+11) (6-12) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сурова 
нафта 22.884 1.064.043   1.064.043 1.086.927               

  Моторни 
   бензини 18.035 192.216 9.354,9 201.570,9 219.605,9 34.936 75.086 6.677,7 116.699.7 90.709 207.408.7 12.197,2 
 - МБ 96 6.970 16.576   16.576 23.546 5.607 14.873   20.480 2.615 23.095 451 
 - БМБ 91 1.593 3.762   3.762 5.355 950 2.719   3.669   3.669 1.686 
 - БМБ95 7.889 170.138 9.354,9 179.492,9 187.381,9 25.954 57.494 6.677,7 90.125,7 88.027 178.152,7 9.229,2 
 - БМБ98 1.583 1.740   1.740 3.323 2.425     2.425 67 2.492 831 

Дизел 13.249,9 343.106 48.017,8 391.123,8 404.373,7 72.944 115.568 25.047,7 213.559,7 176.819 390.378,7 13.995 
Дизел E-III 2.156 3.280   3.280 5.436 2.245     2.245 628 2.873 2.563 
Екстра 

лесно (ЕЛ) 4.549,6 98.694 34.452,6 133.146,6 137.696,2 52.162 39.307 33.450 124.919   124.919 12.777,2 

Мазут 44.194 304.036   304.036 348.230 239.349 67.975   307.324 38.992 346.316 1.914 
 - М1 269                       
 - М2 43.925 304.036   304.036 347.961 239.349 67.975   307.324 38.992 346.316 1.645 
Пропан - 

бутан (ТНГ) 2.315 29.028 21.511,1 50.539,1 52.854,1 26.149 14.892 3.996,3 45.037,3 6.472 51.509,3 1.344,8 
Млазно 
гориво 2.685 32.916 12.574 45.490 48.175 635 5.190   5.825 38.730 44.555 3.620 
Авио 
бензин 16   59 59 75   63   63 10 73 2 
Битумен  5.386   5.386 5.386   5.386   5.386   5.386  
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ПРИЛОГ 5  
 

Одобрени квартални продажни цени на природен гас во 2006 година  
за потрошувачи приклучени на преносната мрежа 

 
 Елементи Димензија I квартал II квартал III квартал IV квартал ВКУПНО 
1 Количина на увезен  ГАС nm3 30.762.887 16.864.942 13.900.386 21.898.735 83.426.950 

2 Увозна девизна цена US $/1000 nm3 255,92 274,89 286,77 298,98   
3 Курс US $/ден. 52,3234 51,7011 49,1734 48,7683   

4 Увозна цена во денари ден./nm3 13,391 14,212 14,101 14,581   

5 Царина и царински давачки ден./nm3 0,288 0,306 0,303 0,292   

5a Банкарска провизија за 
квартал US $ 12.000 28.151 28.151 28.151   

6 Банкарска провизија ден./nm3 0,020 0,021 0,021 0,022   

7 Трошоци за банкарска 
гаранција ден./nm3 0,032 0,087 0,099 0,060   

8 Осигурување ден./nm3 0,060 0,064 0,064 0,066   

9 Зависни трошоци ( 5+6+7+8) ден./nm3 0,400 0,478 0,487 0,440   

10 Вкупна набавна цена ( 4+9) ден./nm3 13,791 14,690 14,588 15,021   

11 Цена на услуга                     
СНАБДУВАЊЕ И ТРГОВИЈА ден./nm3 0,246 0,246 0,246 0,246   

12 Цена на услуга                            
ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ ден./nm3 2,217 2,217 2,217 2,217   

13  Цена без ДДВ ( 10+11+12) ден./nm3 16,254 17,153 17,051 17,484   

14  ДДВ ( 13 * 18% ) ден./nm3 2,926 3,088 3,069 3,147   

15  ПРОДАЖНА  ЦЕНА ( 13+14) ден./nm3 19,180 20,241 20,120 20,631   
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ПРИЛОГ 6 
 
 

Биланс на состојба и биланс на успех за 2006 година 
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