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 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 
од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 21 од Правилникот за начинот и условите за определување 
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тарифниот систем за дистрибуција на 
електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на  ЕВН Македонија АД Скопје 
(„Службен весник на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален 
приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 
година на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција со електрична 
енергија (во натамошниот текст: ЕВН Македонија АД Скопје) бр.08-5323/1 од 12.05.2016 година, заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија под УП1 бр.08-24/16 на 
12.05.2016 година, на седницата одржана на 30.06.2016 година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за 
пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична 

енергија Скопје за 2016 година 

 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2016 година да изнесува 7.367.209.519 денари. 
 
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2016 година се утврдува 

да изнесува 1,4589 ден/kWh за планирана испорака на 5.049.996.179 kWh електрична енергија за 
потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем. 
 

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија утврден со точка 1 од оваа Одлука, и просечната 
тарифа за пренос на електрична енергија за 2016 година ( 0,2315 денkWh) утврдена со Одлука за 
одобрување на регулиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи за пресметковни 
елементи за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2016 година, 
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: 

 

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 87,04 0,0203 0,0081 

MV2 132,04 0,0673 0,0269 

LV1.2 186,20 0,1159 0,0464 

LV1.1 * 0,6973 * 

LV2 * 1,8235 * 
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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 87,04 0,2518 0,0081 

MV2 132,04 0,2988 0,0269 

LV1.2 186,20 0,3474 0,0464 

LV1.1 * 0,9288 * 

LV2 * 2,0550 * 

 
 

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2016 година. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
 

ЕВН Македонија АД Скопје, согласно член 15 од Правилникот за начинот и условите за 
определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична 
енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија (во натамошниот текст: Правилник), на ден 12.05.2016 година до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Барање за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска 
дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година на ЕВН Македонија АД Скопје бр.08-5323/1 од 
12.05.2016 година (во натамошниот текст: Барање), заведено во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика под УП1 бр.08-24/16. Кон барањето е доставена и следната документација: 

 
- Изјава за веродостојноста на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од 

одговорното лице на ЕВН Македонија АД Скопје бр. 08-5323/2 од 12.05.2016 година; 
- Одлука на Управен одбор на ЕВН Македонија АД Скопје бр.02-5320/1/1 од 12.05.2016 година, за 

поднесување на барање за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на 
регулирана енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2016 година; 

- Одлука на Управен одбор на ЕВН Македонија АД Скопје за овластување на одговорно лице 
на ЕВН Македонија АД Скопје за поднесување на барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и тарифи за вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на 
електрична енергија за 2016 година бр.02-5323/3 од 12.05.2016 година; 

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

- Решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија   
- Статут на ЕВН Македонија, АД Скопје  
- Табели од Прилог 4 и Прилог 5 од Правилникот во писмена и електронска форма. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 17 од правилникот, на 04.06.2016 година го 

објави известувањето во врска со барањето на 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. 
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Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за 
енергетика со Решение број 02-1193/1 од 28.06.2016 година свика подготвителна седница на 29.06.2016 
година на која предмет на разгледување беше и  „Предлог одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2016 година “. 
  На 29.06.2016 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од АД ТЕЦ НЕГОТИНО, претставници од 
АД ЕЛЕМ – Скопје, претставници од АД МЕПСО – Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД Скопје, 
претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, 
претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, 
претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, претставници од Стопанска комора на 
Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за 
заштита на потрошувачите. 

 
Податоци од Барањето 

 
ЕВН Македонија во Барањето ги има презентирано следните податоци:  

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

Р.бр ОПИС 2016 

1 Дозволени технички загуби (%) 14 

2 
Влезена количина на електрична енергија во дистрибутивниот систем 
од регулиран производител (kWh) 

6.015.554.483 

3 
Цена на ЕЕ од АД ЕЛЕМ - Скопје и услугата пренос за набавка на 
одобрена количина на електрична енергија за покривање на загуби во 
дистрибутивен систем (ден/kWh) 

2,6204 

4 
Количина на електрична енергија за покривање на загуби во 
дистрибутивен систем (kWh) 

842.177.627 

5 
Трошоци за набавка на ЕЕ за покривање на одобрени загуби во 
дистрибутивен систем (денари)  

2.426.863.701 

6 

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 на пазарот на 
електрична енергија (ден/kWh) 

2,8817 

 
Пренесени трошоци 
 
Бараната вредност за пренесени трошоци за 2016 година изнесува 33.361.442 денари, и се состои од: 

 Трошок за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и  даноци на 
имот : 32.114.042 денари 

 Трошоци за услови за користење на Технолошко индустриски развојни зони: 1.247.400 
денари 
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Фактор на корекција 
 
Пресметката на факторот за корекција за 2016 година ја прикажуваме во следната табела: 
 

Р.бр. ОПИС MARK2015 
Одобрено со 

Одлука УП1 08-56-
1/15 од 30.06.2015 

1 Основен приход во 2015 година, BR2015 (денари) 5.132.403.321 5.132.403.321 

2 
Трошоци за загуби на е.е во 2015 година, L2015  
(денари) 

2.698.212.034 2.716.418.451 

3 Пренесени трошоци во 2015 година, SPT2015 (денари) 245.262.390 246.179.131 

4 фактор на корекција -150.734.622 -150.734.622 

5 

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

0 8.245.735.525 

6 Вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 5.181.956.534 5.103.547.027 

 
Потрошувачка на електрична енергија 

 
Планираната количина на електрична енергија за 2016 година, на излез од дистрибутивниот систем, 

изнесува 5.173.376.083,38 kWh. 
   

Регулиран максимален приход 
 
Вредноста на бараниот регулиран максимален приход за дејноста дистрибуција на електрична за 

2016 година изнесува 7.777.269.967 денари. 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Регулаторната комисија за енергетика направи анализа по Барањето за одобрување на регулиран 
максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на 
електрична енергија. 

Согласно, Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот 
максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за втората 
година (2016) од регулираниот период (01.01.2015 – 31.12.2017). 

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП1 бр.08-56-1/15 од 30.06.2015 година го 
определи и регулираниот основен приход за 2016 година за дејноста дистрибуција на електрична енергија, во 
вредност од  5.382.208.354 денари.  
 

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. При определувањето на 
трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2016 година, се 
користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се презентирани 
во следнава табела:  

  
Р.бр ОПИС 2016 

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) 

833.235.673 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 2,92 

4 Трошоци за одобрени загуби, L (денари) 2.436.877.627 

 
Пренесени трошоци (SPT)  
 

Пренесените трошоци (SPT) за 2016 година се утврдени да изнесуваат 33.361.442 денари и презентирани во 
табелата подолу:  

 

р.бр ОПИС  2016 

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

32.114.042 

2 
Трошоци за услови за користење на услови 
на Технолошко индустриски развојни зони 
(денари) 

1.247.400 

3 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 33.361.442 
 

 
Дистрибуирана количина на електрична енергија  
 
Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи за 2016 година е 

утврдена да изнесува 5.049.996.179 kWh и истата е преземена од дополнителните податоци доставени кон 
Барањето. 

 
Фактор на корекција (К)  

 
Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2015 година, а кој се 

применува за 2016 година, изнесува 485.237.905 денари. Регулираниот максимален приход остварен од 
вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2015 година, повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2015) изнесува 8.226.612.367 денари. Во 
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MARK2015 се вклучени и 31.801.369 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 2015 година (R2015) изнесува 8.702.522.435 денари. Просечната пасивна 
каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 1,96% за 2015 година. 

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

Р.бр. ОПИС MARK2015 

Одобрено со 
Одлука УП1 08-

56-1/15 од 
30.06.2015 

1 Основен приход во 2015 година, BR2015 (денари) 5.132.403.321 5.132.403.321 

2 Трошоци за загуби на е.е во 2015 година, L2015  (денари) 2.698.212.034 2.716.418.451 

3 
Количина на електрична енергија на влез во 
електродистрибутивен систем во 2015 година (kWh) 

6.110.966.293 5.935.403.427 

4 процент на признати загуби во 2015 година 14% 14% 

5 
Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на ее и тарифа 
за организирање и управување со пазарот на ее во 2015 
година (ден/kWh) 

3,1538 3,4775 

6 Пренесени трошоци во 2015 година, SPT2015 (денари) 245.262.390 246.179.131 

7 Фактор на корекција -150.734.622 -150.734.622 

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

8.226.612.367 8.245.735.525 

9 Вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 5.181.956.534 5.103.547.027 

 
Вкупниот потребен приход на ЕВН Македонија за 2016 година за надоместување на претходно 

наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија, се предвидува да 
изнесува 7.367.209.519 денари. 

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2016 година утврдена со оваа Одлука 
изнесува 1,4589 ден/kWh и се намали за -9,71% во однос на претходната (1,6157 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 
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 26.484.042 2.727.273 29.211.316 

MV2 277.787.172 48.890.922 326.678.094 

LV1.2 324.088.591 64.632.440 388.721.030 

LV1.1 х х х 

LV2 х 6.622.599.079 6.622.599.079 

Вкупно 628.359.805 6.738.849.714 7.367.209.519 
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2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна моќност за 
2016 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) 

1 2 

MV1 304.266 134.216.750 

MV2 2.103.884 726.542.670 

LV1.2 1.740.516 557.458.968 

LV1.1 х х 

LV2 х 3.631.777.792 

Вкупно 4.148.666 5.049.996.179 

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

диспозитивот на оваа Одлука.  
 

 
 ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за 
енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на 
енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, во рок од 15 дена од 
денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија 
 
 
 
 
УП1 бр. 08-24/16                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2016 година 
Скопје                                                                                                  Димитар  Петров 
 
 


