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 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), 
член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 
135/12) и  член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ 
бр. 44/14),  постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за 
вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична 
енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје за регулираниот 
период 2015 година, бр.02-2551 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
 

за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2015 година за 
вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична 

енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје 
 
 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2015 година да изнесува 117.332.108 денари.   

                                           
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 

2015 година се утврдува да изнесува  0,0150 ден/kWh за тргување со планирани количини на 
електрична енергија од  7.831.531.845 kWh. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување. 

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

Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во 
понатамошниот текст: АД МЕПСО), како оператор на пазарот на електрична енергија, до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) на ден 15.05.2015 година достави Барање за одобрување на регулиран максимален приход и 
просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија на АД МЕПСО за регулираниот период 2015 година, заведено во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика под  УП1 бр.08-58/15.  

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

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

- Одлука на Управен одбор на АД МЕПСО за утврдување на вкупниот регулиран максимален 
приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за регулираниот период 2015 година, УО бр.02-
2460/10 од 12.05.2015 година; 

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

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

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

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

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

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

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

определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична 
енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија (во понатамошниот текст: Правилник) на 09.06.2015 година го објави известувањето во врска со 
Барањето на АД МЕПСО на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните 
весници „Вечер“ и „Коха“. 

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

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

Податоци од Барањето 
 

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на 
регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за 
регулираниот период 2015 година е поднесено во согласност со Правилникот. 

 
АД МЕПСО во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)  
 
Според податоците дадени согласно Прилогот 5 од Правилникот, вредноста на средствата за 

вршење на регулираната дејност  и приносот на средствата изнесува: 
 

 Опис 2014 2015 2016 2017 

1 RAB start 15.611.072 16.127.639 24.085.706 18.775.664 

2 Инвестиции во текот на годината  4.858.500 12.300.000  

3 Амортизација 4.341.933 4.341.933 5.310.042  

4 RAB out     

5 RAB end 11.269.139 11.785.706 18.775.664 18.775.664 

6 Просечен RAB 13.440.106 11.527.423 15.280.685 18.775.664 

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

8 Принос на регулирани средства (RA)  759.930 651.784   

 
 
Вредност на планирани инвестиции 
 
АД МЕПСО прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска дејност, управување 

со пазарот на електрична енергија за 2015 година во износ од 4.858.500 денари и за 2016 година во износ од 
12.300.000 денари.  
 

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC) 
 

Опис 2014 2015 2016 2017 

WACC(%) 
5,6542 % 5,6542 % 5,6542 % 

 
5,6542 % 
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Оперативни трошоци  

 
р.бр Опис 2014 2015 

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

1.303.678 2.093.520 

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

1.085.483 1.085.483 

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

749.831 971.040 

4 Бруто плати (денари) 6.050.537 8.333.136 

4.1 број на вработени 11 15 

5 
Менаџерските плати и менаџерските 
награди (денари) 

1.066.351 1.119.669 

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

2.943.183 4.726.331 

7 
Останати и вонредни (екцесни) трошоци 
(денари) 

1.213.271 1.720.951 

8 ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О (денари) 14.412.335 20.050.130 

  
 
 
Количини на електрична енергија  
 

  2014 2015 2016 2017 

излез од преносна мрежа kWh 7.691.711.984     7.859.832.232  8.965.612.450 9.120.459.481 

 
 
Пренесени трошоци  
 

р.бр Опис 2014 2015 

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

526.613 
 

626.280 

2 

трошок за набавка на електрична 
енергија од повластени производители 
и трошок за набавка на електрична 
енергија произведена во високо 
ефикасни комбинирани постојки EPP, 
(денари) 

361.490.481 

 
 

- 

3 

Трошок за урамнотежување и 
потребните системски услуги поврзани 
со работата на повластените 
производители согласно правилата за 
пазар на електрична енергија, во 
годината t, (денари)  

0              

 
 

- 

4 
 
Пренесени трошоци, SPTt (денари) 

 
362.017.094 

 
626.280 

 
 
 
Регулирана просечна тарифа 
 
Според податоците од Барањето, АД МЕПСО бара да се одобри просечна тарифа за вршење на 

регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за 2015 
година во износ од 0,0085 денари за киловат час електрична енергија. 
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Анализа на Регулаторната комисија за енергетика 

 
Согласно Правилникот, времетраењето на регулираниот период за дејноста организирање и 

управување со пазарот на електрична енергија изнесува 1 година, со почеток од 01.01.2015 година. 
Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот, со оваа Одлука на АД МЕПСО му 

утврди регулиран максимален приход за 2015 година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за 
вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија. 

Определувањето на регулираниот максимален приход што му се одобрува на регулираното 
претпријатие да го оствари во текот на една календарска година од новиот регулиран период, Регулаторната 
комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените финансиски резултати од 
работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното претпријатие во 2014 година која 
претставува базна година за новиот регулиран период. 

Во тек на постапката се изврши анализа на доставените податоци, при што се утврди следното: 
 
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB) 

 
Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности 

(RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:   
 

 

Р.бр ОПИС 2014 2015 

1 RAB start 15.611.073 11.269.140 

2 Нови инвестиции 0 5.073.750 

3 Капитални придонеси 0 0 

4 Амортизација 4.341.933 4.341.933 

5 Амортизација на капитални придонеси 0 0 

6 RAB out 0 0 

7 RAB end 11.269.140 12.000.957 

8 Просечен RAB 13.440.106 11.635.048 

9 WACC 6,29% 6,29% 

10 Принос на регулирани средства (RA)  844.871 731.401 

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

предвид вредноста на средствата со кои се врши регулираната дејност организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија за 2014 година според податоците доставени во табелите. 

Вредноста на регулираните средства на 31.12.2014 година, RABend, изнесува 11.269.140 денари, 
пресметана како збир на RABstart во 2014 година во износ од 15.611.073 денари, намалена за вредноста на 
вкупната амортизацијата во износ од 4.341.933 денари. 

При пресметката на вредноста на регулираните средства на 31.12.2015 година RABend во износ од 
12.000.957 денари земена е во предвид вредноста на планираните нови инвестиции во 2015 година во износ 
од 5.073.750 денари. 

Вредноста на отпишаните средства за 2014 година е според податоците од Барателот. 
Пресметката на просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) е преземена од Одлука за 

одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година, 
регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година за вршење на 
регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем 
на Македонија АД МЕПСО – Скопје и истата е презентирана во следнава табела: 
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р.бр  ОПИС 2014 

1 Сопствен капитал (денари) 4.654.566.599 

2 Долг (денари) 2.348.544.625 

3 Сопствен капитал (%) 66,46% 

4 Долгорочен долг, Debt (%) 33,54% 

5 Цена на долг, Kd (%) 3,31% 

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

7,01% 

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

3,83% 

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

3,18% 

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

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

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

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

6,29% 

 

 
Вредноста на Rf (приход на неризични вложувања) е утврдена како просечна пондерирана каматна 

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

на долгорочни денарски и девизни кредити за претпријатија во Република Македонија. 
 
Оперативни трошоци 
 
Според извршената анализа, на АД МЕПСО - Скопје му се одобруваат оперативни трошоци врз 

основа на податоците од Барањето, а пресметани согласно Правилникот: 
 

Р.бр ОПИС 2014 2015 

1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 1.303.678 1.310.197 

2 Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 1.085.483 1.085.483 

3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 711.707 776.832 

4 Бруто плати 5.788.860 7.933.370 

4.1 Број на вработени 11 15 

4.2 Просечна бруто плата во РМ 31.325 31.482 

5 Менаџерски плати и награди 1.078.389 1.083.781 

6 Други услуги 909.837 930.240 

7 Останати и вонредни трошоци 979.957 1.203.612 

8 Вкупно оперативни трошоци 11.857.911 14.323.514 

9 Амортизација 4.341.933 4.341.933 

  

Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар и трошоците за осигурување 
на градежни објекти и опрема за 2014 се преземени од Барањето.  
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Трошоците за одржување се пресметани како 25% од вредноста на амортизацијата. 
Бруто платите се пресметани врз основа на просечната бруто плата во Република Македонија 

зголемена за 40%, при што бројот на вработени е утврден да изнесува 15. 
Останатите трошоци се пресметани во висина од 10% од збирот на трошоците во ставка 1,2,3,4 и 6. 
При пресметките на регулираниот максимален приход, Регулаторната комисија за енергетика  го 

користеше процентот на инфлација од 2% според достапните податоци објавени од Министерството за 
финансии. 

 
Пренесени трошоци (SPT) 
 
Трошокот за регулаторен надоместок, трошокот за надоместок за концесија, еколошки такси и даноци 

на имот е утврден да изнесува 626.280 денари согласно податоците доставени во Барањето.  
 Имајќи во предвид дека од 01.01.2015 година, ОПЕЕ ја откупува електричната енергија проозиведена 
од повластени производители и ја продава на снабдувачите со електрична енергија на регулираниот и 
нерегулираниот пазар, како и соодветните оператори на системите при набавка на електрична неергија за 
покривање на загубите, трошокот за откуп на електрична енергија од повластени производители е утврдена 
да изнесува 0 денари. Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на 
повластените производители, согласно правилата за пазар на електрична енергија е утврден да изнесува 0. 

Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се утврдени да 
изнесуваат  626.280 денари. 

 
Фактор на корекција (К) 
 
Факторот за корекција кој се однесува на 2014, a се применува за 2015 година е утврден да изнесува  

-97.308.980 денари. 
Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност 

организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со 
признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2014) изнесувa  428.449.069 денари. Пресметката на 
регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, 
наместо прогнозирани (MARK2014), е презентирана во следнава табела: 

 

 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА MARK2014 

ОДЛУКА 
УП1 08-
77/14 од 

30.06.2014 

1 оперативни трошоци, О (денари) 15.032.895 15.032.895 

2 амортизација D (денари) 4.241.033 4.241.033 

3 принос на регулираната средства, во годината t, RA (денари) 1.213.865 1.213.865 

4 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 362.017.094 418.480.067 

5 Фактор на корекција во 2014 година, К2014 (денари) -45.944.182 -45.944.182 

6 MAR (денари) 428.449.069 484.912.041 

 
Остварениот приход за 2014 година (R2014) е утврден да изнесува 333.197.522 денари, согласно Бруто 

билансот на претријатието за 2014 година. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка 
на Република Македонија, изнесува 2,16% за 2014 година.   

Врз основа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика утврди 
количините на електрична енергија на излез од преносната мрежа за 2015 година да изнесуваат  
7.831.531.845 kWh. 

 Вкупниот регулиран максимален приход на АД МЕПСО - Скопје за надоместување на претходно 
наведените трошоци, за 2015 година се предвидува да изнесува 117.332.108 денари. 
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Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година 
утврдена со оваа Одлука се зголеми за 80,51% во однос на претходната (0,0083 ден/kWh). 

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 
диспозитивот на оваа Одлука.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), може да изјави жалба до 
Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на 
Република Македонија.  
 
 
УП1 бр.08-58/15                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2015 година 
Скопје                                                                                                Димитар  Петров 


