
 1 

 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) и 
член 19 од Правилникот за начин 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 (“Сл.весник на РМ” бр.21/11, 168/11 и 135/12) 
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 2015 
година, како и основен приход за 2015,2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД Скопје 08 – 5360/1 од 15.05.2015 година 
заведено под број УП1 08-56/15 од 15.05.2015 година, на седницата одржана на  30 jуни 2015 година, донесе  

 
 

О Д Л У К А 
 

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

за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на 
 ЕВН Македонија АД Скопје 

 
1. На ЕВН Македонија АД Скопје се одобрува основниот приход (BR) за вршење на регулираната 

енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува: 
 

- 5.132.403.321 денари, за 2015 година; 
- 5.382.208.354 денари, за 2016 година; 
- 5.577.439.071 денари, за 2017 година. 
 

2. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија за 2015 година да изнесува 8.245.735.525 денари. 

 
3. Регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2015 

година се утврдува да изнесува 1,6157 ден/kWh за планирана испорака на 5.103.547.027 kWh 
електрична енергија. 
 

4. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 2 од оваа Одлука, и просечната 
тарифа за пренос на електрична енергија за 2015 година (0,2463 ден/kWh) утврдена со Одлука за 
одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 
година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност 
пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД 
МЕПСО – Скопје, тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи, врз основа 
на кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија Скопје, како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го 
фактурира надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат: 
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категории 
на 

приклучоци  

Тарифи за пресметковни елементи (без 
вкалкулирана тарифа за пренос на 

електрична енергија) 

моќност 
(ден/kW) 

активна 
ел.енерг 

(ден/kWh) 

реактивна 
ел.енергија 
(ден/kvarh) 

MV1 95,50 0,0224 0,0090 

MV2 128,28 0,0742 0,0297 

LV1.2 184,38 0,1279 0,0512 

LV1.1 * 0,6983 * 

LV2 * 2,0146 * 

 
 

 

категории 
на 

приклучоци 

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за 
пренос на електрична енергија) 

моќност (ден/kW) 
активна 
ел.енерг 

(ден/kWh) 

реактивна 
ел.енергија 
(ден/kvarh) 

MV1 95,50 0,2687 0,0090 

MV2 128,28 0,3205 0,0297 

LV1.2 184,38 0,3741 0,0512 

LV1.1 * 0,9445 * 

LV2 * 2,2608 * 

 
 

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

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
ЕВН Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст ЕВН Македонија), согласно Правилникот за 

начин 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 (“Сл.весник на РМ” бр.21/11, 168/11 и 135/12),(во понатамошниот текст: 
Правилникот), до Регулаторната Комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) на ден 15.05.2015 година поднесе Барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирани тарифи за 2015 година, како и основен приход за 2015,2016 и 2017 година 
за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД 
Скопје заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-56-1/15 со датум 
15.05.2015 година. 
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Кон Барањето, во согласност со Правилникот е доставена следната документација: 
 
- Пропратно писмо, бр.08-5360/1 од 15.05.2015 година; 
- Изјава за веродостојност на одговорното лице на регулираното претпријатие 08 – 5360/3 од 

15.05.2015 година 
- Именување на овластено лице за доставување на барањето за одобрување на цена и приход до 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. 08 – 5360/2 од 15.05.2015 
година 

- Барање за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 2015 година, 
како и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија бр.08 – 5360/1 од 15.05.2015 година 

- Табели од Прилог 4 и Прилог 5 од Правилникот  
- Решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија   
- Статут на ЕВН Македонија, АД Скопје  
- Решение за упис на промена со тековна состојба од Централниот регистар на Република   

Македонија, со деловоден број 30120150000054 од 08.01.2015 година; 
- Финансиски извештаи за 2014 година со сите прилози во согласност со барањата на 

меѓународните сметководствени стандарди, ревидирани од страна на овластен ревизор 
- Бруто биланс  
- Биланс на успех за 2014 година по лиценци 
- Планиран биланс на успех за 2015 и 2016, 2017 година по лиценци 
- Индивидуални договори за купопродажба на електрична енергија, склучени помеѓу ЕВН 

Македонија АД, Скопје и вршители на енергетска дејност трговија со електрична енергија 
- Годишен извештај за 2014 година 
- Податоци за број на вработени во 2014 година 
- Електронска форма на Барањето. 
 
Согласно член 17 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 09.06.2015 година го 

објави известувањето во врска со Барањето на ЕВН Македонија АД Скопје на веб страната на Регулаторната 
комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 

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

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

Податоци од Барањето 
 

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирани тарифи за 2015 година, како 
и основен приход за 2015, 2016 и 2017 година за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција 
на електрична енергија, е поднесено во согласност со Правилникот. 
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ЕВН Македонија АД Скопје 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 дејности и приносот на средствата изнесува: 

  
Базна година 

2014 
2015 2016 2017 

1 RAB start 15.404.484.987 15.236.054.872 15.127.099.958 14.925.714.492 

2 Нови инвестиции 1.622.734.255 1.549.095.713 1.479.838.743 1.538.642.452 

3 Капитални придонеси 615.206.991 425.311.041 430.500.000 430.500.000 

4 Амортизација 1.206.851.573 1.283.012.658 1.320.008.627 1.358.474.688 

5 
Амортизација на 
капитални придонеси 

35.056.592 50.273.072 69.284.418 87.345.198 

6 RAB out 4.162.397 0 0 0 

7 RAB end 15.236.054.572 15.127.099.958 14.925.714.492 14.762.727.454 

8 Просечен RAB 15.320.269.929 15.181.577.415 15.026.407.225 14.844.220.973 

9 WACC 8,6811% 8,6811% 8,6811% 8,6811% 

10 RA (принос на средства) 1.329.960.988 1.317.921.016 1.304.450.607 1.288.634.919 

 
 
Вредност на планирани инвестиции 
 
ЕВН Македонија АД Скопје прикажува нови инвестиции за вршење на дејноста дистрибуција на 

електрична енергија во износ од: 
 
- За 2014 година – 1.622.734.255 денари 
- За 2015 година – 1.549.095.713 денари 
- За 2016 година – 1.479.838.743 денари 
- За 2017 година – 1.538.642.452 денари 
 
 
 Планирани трошоци  

                                                                                                                                                                           

Р.б. Опис 2014 2015 2016 2017 

1 
Материјали, енергија, 
резервни делови и ситен 
инвентар 

336.764.042 366.966.790 391.969.365 404.798.413 

2 
Тековно одржување, ремонт 
и услуги за одржување 

215.072.859 318.734.438 326.065.331 333.564.833 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

97.270.544 99.215.955 101.497.922 103.832.374 

4 Бруто плати 1.112.707.909 1.152.985.753 1.176.045.468 1.199.566.377 

5 Менаџерски плати и награди 0 0 0 0 

6 Други услуги 488.246.889 646.573.139 697.991.959 703.801.977 

7 
Останати и вонредни 
трошоци 

225.006.224 258.447.608 269.357.004 274.556.397 

9 Вкупно оперативни трошоци 2.475.068.467 2.842.923.683 2.962.927.048 3.020.120.372 

10 Амортизација 1.206.851.573 1.283.012.658 1.320.008.627 1.358.474.688 
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Број на вработени 

 2014 2015 2016 2017 

Број на вработени 2.023 2.055 2.055 2.055 

 
 
Пренесени трошоци и фактор на корекција 
 
Пренесените трошоци за 2015 година се пресметани да изнесуваат 119.696.021 денари, додека пак 

факторот на корекција за 2015 година според ЕВН Македoнија изнесува -61.297.544 денари. 
 
Потрошувачка на електрична енергија и број на потрошувачи 
 

  2014 2015 2016 2017 

Број на потрошувачи  695.279 712.580 730.311 748.484 

ЕЕ на влез во 
дистрибутивен систем 

kWh  6.145.313.361   

ЕЕ на излез од 
дистрибутивен систем 

kWh  5.284.969.490   

 
Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби 
 

  2015 

Загуби на електрична енергија % 14 

Количини на електрична енергија на влез во 
дистрибутивниот систем  

kWh 6.145.313.361 

Количини на електрична енергија на излез во 
дистрибутивниот систем 

kWh 5.284.969.490 

Количини ма загуби на електрична енергија во 
дистрибутивен систем 

kWh 860.343.870 

Просечна цена на набавка на загуби на електрична 
енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар 

ден/kWh 2,9550 

Просечна цена за набавка на загуби на електрична 
енергија во дистрибутивен систем на отворен пазар, 
со вклучени тарифи за пренос на електрична енергија 
и организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија 

ден/kWh 3,2355 

Трошоци за набавка на загуби на електрична 
енергија во дистрибутивен систем 

ден 2.783.640.903 

 
 
Основен приход, годишен приход по составни елементи и регулиран максимален приход 
 
ЕВН Македонија АД Скопје за базната 2014 година има презентирано основен приход во висина од  

5.011.881.028 денари. 
Годишниот приход по составни елементи е прикажан во следната табела: 
 

 2014 2015 2016 2017 

Годишен приход по 
составни елементи - ABB 

5.011.881.028 5.443.857.356 5.587.386.282 5.667.229.979 

 
Регулираниот максимален приход за регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија за 

2015 година според ЕВН Македонија изнесува 8.267.496.165 денари. 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Согласно член 16 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика започна постапка по 
Барањето за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, како и регулиран максимален 
приход и регулирана просечна тарифа за 2015 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија. 

Според одредбите од Правилникот, определувањето на регулиран 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. 

Анализата на финансиските резултати во себе ја опфаќа анализата на сите составни елементи, на 
приходите, расходите, средствата и на капиталот. На овој начин утврдениот приход за базната 2014 година е 
основа за проекциите во регулираниот период 2015-2017 година. 

 Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности 
(RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:   

 

 

р.бр  ОПИС 2014 2015 2016 2017 

1 RAB start (денари) 15.332.149.561 15.166.712.897 15.060.691.434 14.862.239.419 

2 Нови инвестиции (денари) 1.622.734.255 1.549.095.713 1.479.838.743 1.538.642.452 

3 Капитални придонеси (денари) 615.206.991 425.311.041 430.500.000 430.500.000 

4 Амортизација (денари) 1.203.858.122 1.280.079.207 1.317.075.176 1.355.541.237 

5 
Амортизација на капитални придонеси 
(денари) 

35.056.592 50.273.072 69.284.418 87.345.198 

6 RAB out (денари) 4.162.397 0 0 0 

7 RAB end (денари) 15.166.712.897 15.060.691.434 14.862.239.419 14.702.185.832 

8 Просечен RAB (денари) 15.249.431.229 15.113.702.166 14.961.465.427 14.782.212.626 

9 WACC (%) 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 

10 
Принос на регулирани средства (RA) 
(денари) 

1.001.159.516 992.248.597 982.253.912 970.485.562 

 
Вредноста за капиталните инвестиции за 2015, 2016 и 2017 година е земена иста како и доставените 

податоци од барањето.  
Вредноста на амортизацијата за 2015, 2016 и 2017 година е земена иста како во Барањето, намалена 

за вредноста на амортизацијата на одземените средства. 
Вредноста на амортизацијата на капиталните придонеси за 2015, 2016 и 2017 година е земена иста 

како и во барањето, зголемена за вредноста на амортизацијата на одземените средства финансирани од 
капитални придонеси.  

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

1 Сопствен капитал (денари) 7.376.916.392 

2 Долг (денари) 6.611.995.934 

3 Сопствен капитал (%) 52,73% 

4 Долгорочен долг, Debt (%) 47,27% 

5 Цена на долг, Kd (%) 5,20% 

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 (%) 

6,5652% 

 
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. 
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Оперативни трошоци 
 
На ЕВН Македонија се одобруваат следните оперативни трошоци, пресметани согласно 

Правилникот: 
 

р.бр ОПИС  2014 2015 2016 2017 

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

288.935.777 294.714.493 301.198.212 307.824.572 

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

300.964.531 320.019.802 329.268.794 338.885.309 

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

97.270.544 99.215.955 101.497.922 103.832.374 

4 Бруто плати (денари) 1.064.623.980 1.103.120.818 1.127.389.476 1.152.192.044 

4.1 број на вработени 2.023 2.055 2.055 2.055 

4.2 просечна бруто плата 31.325 31.952 32.654 33.373 

5 
Менаџерските плати и менаџерските 
награди (денари) 

0 0 0 0 

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

706.305.244 674.559.139 689.399.440 704.566.228 

7 
Останати и вонредни (екцесни) трошоци 
(денари) 

245.810.008 249.163.021 254.875.384 260.730.053 

8 ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ (денари) 2.703.910.084 2.740.793.227 2.803.629.228 2.868.030.581 

 
 
Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2014 година се земени со 

иста вредност како и во Барањето, при што трошоците за сопствена потрошувачка се пресметани врз основа 
на количината на потрошената електрична енергија за сопствени потреби (сопствена потрошувачка) односно 
11.272.775 kWh доставена во Барањето и набавната цена на електрична енергија во 2014 година од 
2,8341ден/kWh, со вклучени трошоци за пренос на електрична енергија, како и организирање и управување 
со пазарот на електрична енергија во вкупен износ од 31.948.114 денари. 

Вредноста на CPI е земена според достапните податоци објавени од Министерството за финансии и 
тоа: 2% во 2015 година и 2,2% во 2016 до 2017 година. 

Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2015, 2016 и 2017 година 
се пресметани врз основа на истите во базната 2014 година, зголемени за CPI од 2% во 2015 година и 2,2% 
во 2016 до 2017 година. 

Трошоците за одржување се пресметани во висина од 25% од вредноста на амортизацијата. 
Трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема, како и менаџерските плати и менаџерските 

награди се земени со иста вредност како во Барањето. 
Бруто платите се пресметани врз основа на просечната бруто плата во РМ зголемена за 40% и 

просечниот број на вработени во ЕВН Македонија доставен со Барањето, за CPI од 2% во 2015 година и 
2,2% во 2016 до 2017 година. 

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

 

 2012 2013 2014 2012-2014 

Трошоци за материјали, енергија, 
резервни делови и ситен инвентар 

305.921.188 272.423.309 258.008.821 836.353.318 

Други услуги 633.546.177 574.441.183 706.305.244 1.914.292.604 

% на учество 207,09% 210,86% 273,75% 228,89% 
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Вредноста на групата останати трошоци е пресметана во висина од 10% од збирот на трошоците во 

позициите 1,2,3,4 и 6 од нормализираните трошоци. 
При пресметката на факторот за корекција на дистрибуирана количина на електрична енергија (QA) 

за 2014, 2015, 2016 и 2017 година, Регулаторната комисија за енергетика користеше податоци презентирани 
во Барањето, при што истите се намалени за сопствената потрошувачка во 2015, 2016 и 2017 година . 

Факторот на порамнување за регулираниот период (SX) е утврден да изнесува 0,0476286777. 
 

 
Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби 

 
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 

дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 13 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. При определувањето на трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените 
загуби во 2015 година, се користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, 
и истите се презентирани во следнава табела:  

  

Р.бр ОПИС 2015 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 14,00% 

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

842.067.125 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 3,23 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 2.716.418.451 

 
 
Пренесените трошоци (SPT)  
 
Пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се утврдени да изнесуваат 246.179.131 денари и 

презентирани во табелата подолу:  
 
 

р.бр ОПИС  2015 

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

31.104.700 

2 Непланирани зафати во дистрибутивна мрежа (денари) 88.591.321 

3 
сите надомести за приклуч. кои имаат за цел да го повратат трошокот за одрж. и 
управ. со средствата за приклуч. и сите други прих. од други извори кои не 
произлегуваат од користењето на дистр. Мрежа, RCOt (денари) 

0 

4 Дополнителни трошоци за вработени 126.483.110 

5 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 246.179.131 

 

 
Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи е утврдена да изнесува 

5.103.547.027 kWh и истата е преземена од Барањето.  
Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, а кој се 

применува за 2015 година, изнесува -150.734.622 денари. Регулираниот максимален приход остварен од 
вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2010)  изнесува 8.347.334.410 денари. Во 
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MARK2014 се вклучени и 273.090.776 денари како трошоци за регулаторен надомест, трошок за надомест за 
концесија, еколошки такси, даноци на имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од 
Регулаторната комисија за енергетика (TF). 

Остварениот приход за 2014 година (R2014) изнесува 8.199.786.816 денари. Просечната пасивна 
каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 2,16% за 2014 година. 

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

 

Р.бр. ОПИС MARK2014 

Одобрено со 
Одлука УП1 
08-78-1/14 

од 
30.06.2014 

1 Основен приход во 2014 година, BR2014 (денари) 5.443.397.276 5.443.397.276 

2 
Трошоци за загуби на е.е во 2014 година, L2014  
(денари) 

2.887.156.590 2.889.687.107 

3 
Количина на електрична енергија на влез во 
електродистрибутивен систем во 2014 година 
(kWh) 

6.337.256.353 5.935.403.427 

4 процент на признати загуби во 2014 година 14% 14% 

5 
Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее 
и тарифа за организирање и управување со 
пазарот на ее во 2014 година (ден/kWh) 

3,4964 3,4775 

6 
Пренесени трошоци во 2014 година, SPT2014 

(денари) 
273.090.776 272.504.627 

7 фактор на на корекција     

8 

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

8.347.334.410 8.349.278.779 

9 
Вкупно испорачана количина во 2014 година 
(kWh) 

5.252.287.886 5.017.253.415 

 

 
 Вкупниот потребен приход на ЕВН Македонија за 2015 година за надоместување на претходно 
наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија, се предвидува да 
изнесува 8.245.735.525 денари. 

Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи е утврдена да изнесува 
5.103.547.027 kWh и истата е превземена од Барањето.  

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2015 година утврдена со оваа Одлука 
се намали за -2,91% во однос на претходната (1,6641 ден/kWh). 

Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на располагање на 
Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за дистрибуција на електрична 
енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје, 
Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:  

 
1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните категории 

на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на регулираниот максимален 
приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 
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година што зависи од врвна активна моќност, односно активна електрична енергија по категории на 
приклучоци е презентирана во следнава табела: 

 

 

категории 
на 

приклучоци 

Распределба на приход (денари) 

моќност 
активна 
ел.енерг 

вкупно 

1 2 3=1+2 

MV1 25.638.374 2.905.141 28.543.516 

MV2 274.784.982 53.646.521 328.431.502 

LV1.2 292.747.280 65.634.547 358.381.827 

LV1.1 х х х 

LV2 х 7.530.378.680 7.530.378.680 

Вкупно 593.170.636 7.652.564.889 8.245.735.525 

 

 
2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност за 

2015 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е презентирана во 
следнава табела: 

 
 

категории 
на 

приклучоци 

Количини на активна 
електрична енергија и 
врвна активна моќност 

моќност 
(kW) 

активна 
ел.енерг 

(kWh) 

4 5 

MV1 268.456 129.616.775 

MV2 2.142.116 722.753.768 

LV1.2 1.587.735 513.228.487 

LV1.1 х х 

LV2 х 3.737.947.998 

Вкупно 3.998.308 5.103.547.027 

 

 

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

диспозитивот на оваа Одлука.  
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 ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр 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.08-56-1/15                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2015 година 
Скопје                                                                                                  Димитар  Петров 
 

 


