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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 16 од Правилникот за цени на електрична енергија на 
тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени 
на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од 
Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен 
весник на РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и 
тарифи за вршење на регулирана дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и 
снабдување во краен случај со 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 под број УП1 бр.08-24-1/16 од 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 и цена за вршење  

на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на  
тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија  

на ЕВН Македонија  АД Скопје за 2016 година 
 
 

1. На Акционерското друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, ЕВН 
Електростопанство на Македонија – Скопје, за 2016 година се одобрува регулиран максимален 
приход (MAR), за вршење на регулираните енергетски дејности снабдување со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија да изнесува 
20.709.575.524 денари, за испорачани 4.160.494.042 kWh електрична енергија. 

 
 

2. Во согласност со регулираниот максимален приход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на 
пресметковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична 
енергија изнесуваат: 

2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напонско ниво и категорија на потрошувачи на 
6kV,10(20) kV напонско ниво 
 

Пресметковна 
величина 

Единица 
Тарифно 

време 

Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на висок 
напон 

35 kV * 35 kV 10 kV 

Моќност kW   946,59 997,80 769,56 

Енергија 

kWh 
BT 2,34 2,93 3,23 

НТ 1,17 1,51 1,58 

kvarh 
ВТ 0,58 0,76 0,71 

НТ 0,22 0,37 0,44 
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2.2 За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 / 220V) напонско ниво 

 

 

Пресметковна 
величина 

Единица 
Тарифно 

време 

Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на низок напон 0,4 kV 

Домаќинства Останата потрошувачка  

Едно 
тарифно 
мерење 

Дво 
тарифно 
мерење 

I 
Тарифен 
степен  

II 
Тарифен 
степен  

Јавно 
осветлување 

Моќност kW   (*) (*) 748,11 (*)   

Енергија 

kWh 
BT 4,46 5,56 3,58 8,66 5,58 

НТ   2,78 1,76     

kvarh 
ВТ     0,88 1,65   

НТ     0,45     

 

 
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 2016 година. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

ЕВН Македонија АД Скопје, согласно Правилникот за цени за електрична енергија на тарифни 
потрошувачи (во натамошниот текст: Правилник) и Правилникот за цени на електрична енергија за 
снабдување во краен случај, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден 12.05.2016 година поднесе Барање за 
одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на регулирана дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со 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 дејност снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со 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 6 од Правилникот во писмена и електронска форма. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 14 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”. 
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По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за 
енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица. 

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за 
енергетика со Решение број 02-1193/1 од 28.06.2016 година свика подготвителна седница на 29.06.2016 
година на која предмет на разгледување беше и  „Предлог одлука за одобрување на регулиран максимален 
приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична енергија на ЕВН Македонија  АД 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:  
 
 Вредност на амортизација на основни средства за вршење на регулирана дејност  
 
Според податоците доставени во прилог кон Барањето, вредноста на амортизацијата на средствата 

за вршење на регулираните енергетски дејности изнесува 14.040.334 денари за 2016 година. 
 

Оперативни трошоци  
 
Според податоците од Барањето, оперативните трошоци (денари) се презентирани во следнава 

табела: 
                                                                                                                                                                             

Р.бр. Опис 2015 2016 

1 
Материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар 

9.078.984 9.767.388 

2 
Тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување 

4.438.130 3.510.084 

3 
Трошоци за осигурување на градежни 
објекти и опрема 

595.089 582.433 

4 Бруто плати 64.414.224 52.665.894 

4.1 Број на вработени 120 95 

5 Менаџерски плати и награди 0 0 

6 Други услуги 107.579.042 99.421.845 

7 Останати и вонредни трошоци 18.610.592 16.594.764 

8 Даноци, придонеси и други давачки   

9 Вкупно оперативни трошоци 204.716.510 182.542.407 

 
Пренесени трошоци  
 
Вредноста на пренесените трошоци според податоците доставени со Барањето за 2016 година се 

планира да изнесува 254.580.814 денари. 
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Трошок за купување на електрична енергија  
        
ЕВН Македонија АД, Скопје за потребите на тарифните потрошувачи и малите потрошувачи 

приклучени на дистрибутивниот систем, според податоците доставени со Барањето, во 2016 година планира 
да набави 3.777.882.324 kWh од производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена 
обврска да обезбеди јавна услуга, 115.992.302 kWh на отворен пазар по пазарни цени, како и  233.662.647 
kWh од повластените производители на електрична енергија. 

Предвидениот трошок за набавка на електрична енергија во 2016 година е прогнозиран да изнесува 
11.671.528.592 денари. 

 
Трошок за  пренос на електрична енергија и за организирање и управување со пазарот на 

електрична енергија 
        
Според податоците доставени во прилог кон Барањето, ЕВН Македонија трошокот за пренос на 

електрична енергија е предвиден да изнесува 1.016.612.430 денари, додека за организирање и управување 
со пазарот на електрична енергија 61.913.059 денари. 

 
Маржа и средства за ликвидност 
 
Според податоците од Барањето, ЕВН Македонија предлага за 2016 година процентот на маржата да 

изнесува најмалку 6,57%, додека процентот на средствата за ликвидност да изнесува 3,5. 
 
Средства за ликвидност 
 
ЕВН Македонија АД, Скопје предлага процентот на средствата за ликвидност за снабдување со 

електрична енергија на тарифните потрошувачи да изнесува 3,5% за 2014 година. 
 
Регулиран максимален приход 
 
Во доставеното Барање, регулираниот максимален приход за 2016 година на ЕВН Македонија АД, 

Скопје изнесува 22.064.783.528 денари. 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
Во моментот на поднесувањето на Барањето, ЕВН Македонија АД Скопје е носител на лиценците за 

вршење на регулираните енергетски дејности: снабдување во краен случај со електрична енергија и 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи. Имајќи во предвид дека двете дејности се 
регулирани енергетски дејности, Регулаторната комисија за енергетика со оваа Одлука утврди вкупен 
регулиран максимален приход за вршење на претходно наведените енергетски дејности.   
 

Оперативни трошоци  
 

Вредноста на оперативните трошоци е пресметана согласно Правилниците и е презентирана во 
следната табела: 

 

Р.бр ОПИС 2015 2016 

1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 7.563.717 7.601.536 

2 Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 11.629.760 3.510.084 

3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 595.089 582.433 

4 Бруто плати 64.856.736 52.204.723 

4.1 Број на вработени 120 96 

4.2 Просечна бруто плата во РМ 32.171 32.369 

5 Менаџерски плати и награди 0 0 

6 Други услуги 82.192.348 91.330.969 

7 Останати и вонредни трошоци 16.683.765 15.522.974 

8 Вкупно оперативни трошоци 183.521.415 170.752.719 

9 Амортизација 17.752.520 14.040.336 

10 Пренесени трошоци 154.509.772 154.509.772 

 
При определувањето на вредноста на оперативните и пренесените трошоци, Регулаторната комисија 

за енергетика ги зема во предвид доставените податоци од Бруто билансот на претпријатието за 2015 
година, како и процентот на инфлација за 2016 година, во висина од 0,50%.  

Просечното учеството на други услуги во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар за претходните 3 години, Регулаторната комисија за енергетика го утврди да изнесува 
1201,48%. 

Планираната набавка на електрична енергија за потребите на тарифните и малите потрошувачи е 
презентирана во следнава табела: 

 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2016 

1 трошок за купување на електрична енергија од АД ЕЛЕМ,   Erg денари 9.611.228.459 

1.1 електрична енергија  набавена од АД ЕЛЕМ - Скопје, (kWh) 3.807.933.576 

1.2 цена на набавка (ден/kWh) 2,5240 

2 трошок за купување на електрична енергија на слободен пазар, (денари) 287.072.285 

2.1 електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh) 121.992.302 

2.2 цена на набавка (ден/kWh) 2,3532 

3 
трошок за купување на електрична енергија од повластени 
производители, (денари) 

1.293.888.146 

3.1 електрична енергија набавена од повластени производители, (kWh) 230.568.164 

3.2 цена на набавка (ден/kWh) 5,6117 

4 
трошок за отстапувањата во однос на планираната и реализираната 
потрошувачка на електрична енергија,  (денари) 

0 

5 Вкупно трошок за купување на ее (денари) 11.192.188.890 
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Вкупната вредност на трошокот за користење на преносната мрежа и за операторот на пазарот на 

електрична енергија е презентиран во следнава табела: 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2016 

1 трошок за пренос на електрична енергија,   TNU (денари) 938.768.406 

1.1 пренесени количини(kWh) 3.929.925.878 

1.2 цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh) 0,2389 

2 
трошок за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија,  МО  (денари) 

49.589.004 

2.1 количини (kWh) 4.160.494.042 

2.2 
цена за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија, (ден/kWh) 

0,0119 

 
 Вкупната вредност на трошокот за користење на дистрибутивната мрежа е презентиран во следнава 

табела: 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2016 

1 трошок за дистрибуција на електрична енергија, DNU (денари) 7.091.065.038 

1.1 дистрибуирани количини(kWh) 4.160.494.042 

1.2 цена за  дистрибуција на електрична енергија (ден/kWh) 1,7044 

 
Маржата за 2016 година, е утврдена да изнесува 5,00%, односно 980.545.708 денари. 
Процентот за утврдување на средствата за ликвидност (σ), за 2016 година е утврден да изнесува 

3,50%, односно 686.381.996  денари. 
 

Фактор на корекција (К)  
 

Факторот на корекција за 2016 година изнесува 65.364.558 денари. При пресметката на факторот на 
корекција, Регулаторната комисија за енергетика ги зема во предвид и 502.901.787денари како преостанат 
дел од факторот на корекција кој што се однесуваше за 2015 година. 

Остварениот приход за 2015 година (R2015) од продажба на електрична енергија изнесува 
22.192.864.093 денари имајќи ги во предвид податоците од Бруто билансот на претпријатието за 2015 
година. 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 
дејност снабдување со електрична енергија за тарифни потрошувачи за 2015 година, повторно пресметан со 
признаени вредности наместо прогнозирани (MARK2015)  е презентиран во следнава табела: 
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р.бр ОПИС  MARK2015 

Одобрено со 
Одлука УП1 бр. 
08-56-2/15 од 

30.06.2015 на РКЕ  

1 оперативни трошоци, О (денари) 206.052.269 206.052.269 

2 амортизација, D (денари) 19.486.369 19.486.369 

3 Пренесени трошоци,  CPT (денари) 120.010.771 212.587.743 

4 трошок за купување електрична енергија од  ЕЛЕМ, Еt (денари) 10.211.938.312 10.257.900.382 

4.1 количина од ЕЛЕМ, (kWh) 4.053.189.466 4.070.831.521 

4.2 цена на ЕЛЕМ (ден/kWh) 2,5195 2,5199 

5 
трошок за набавка на електрична енергија на слободен пазар, 
денари 

605.710.280 561.083.283 

5.1 количина набавени на слободен пазар (kWh) 211.758.425 177.473.757 

5.2 цена на слободен пазар  (ден/kWh) 2,8604 3,1615 

6 
трошок за купување на електрична енергија од повластени 
производители, (kWh) 

1.090.547.808 866.417.554 

6.1 електрична енергија набавена од повластени производители, (kWh) 169.255.129 128.512.371 

6.2 цена на набавка (ден/kWh) 6,4432 6,7419 

7 трошок за пренос на електрична енергија,   TNU (денари) 1.092.497.415 1.101.381.653 

7.1 пренесени количини(kWh) 4.201.597.016 4.248.305.278 

7.2 цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh) 0,2600 0,2593 

8 
трошок за организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија,  МО  (денари) 

48.670.689 50.950.562 

8.1 количини (kWh) 4.255.652.104 4.376.817.649 

8.2 
цена за организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија, (ден/kWh) 

0,0114 0,0116 

9 
трошок за купување услуги на дистрибутивниот систем, DNU 
(денари) 

8.037.139.436 7.886.875.792 

9.1 дистрибуирана количина (kWh)  4.434.203.020 4.376.817.649 

9.2 цена за дистрибуција, (ден/kWh) 1,8350 1,8020 

10 MARP (денари) 21.432.053.350 21.162.735.607 

11 Средства за маржа, М (денари) 1.407.062.587 1.389.381.270 

11.1 процент на маржа, μ (%) 6,57% 6,57% 

12 Средства за ликвидност,L (денари) 750.121.867 740.695.746 

12.1 процент за утврдување на средствата за ликвидност , σ (%) 3,50% 3,50% 

13 Фактор на корекција 1.460.481.751 1.460.481.751 

14 
Регулиран максимален приход за 2015 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, со 
вклучен фактор на корекција (денари) 

22.128.756.053 21.832.330.872 

15 Вкупно испорачана количина во 2015 година (kWh) 4.434.203.020 4.376.817.649 

 
Врз основа на претходно наведеното, вкупниот потребен приход на ЕВН Македонија АД Скопје за 

надоместување на претходно наведените трошоци за вршење на регулираните енергетски дејности 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдување во краен случај со електрична 
енергија за 2016 година, се утврдува да изнесува 20.709.575.524 денари, и составни елементи е презентиран 
во следнава табела: 
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р.бр ОПИС 2016 

1 оперативни трошоци, О (денари) 170.752.719 

2 амортизација,  D (денари) 14.040.336 

3 Пренесени трошоци,  CPT (денари) 154.509.772 

4 трошок за купување на електрична енергија, Е (денари) 11.192.188.890 

5 трошок за пренос на електрична енергија, TNU (денари) 938.768.406 

6 
трошок за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија,  МО  (денари) 

49.589.004 

7 трошок за дистрибуција на електрична енергија, DNU (денари) 7.091.065.038 

8 Средства за маржа, М (денари) 980.545.708 

9 Средства за ликвидност,L (денари) 686.381.996 

11 Фактор на корекција од 2015 година, К2015 (денари) 502.901.787 

12 Фактор на корекција за 2016 година, К2016 (денари) 65.364.558 

13 Регулиран максимален приход, MAR (денари) 20.709.575.524 

14 Количина на е.е (kWh) 4.160.494.042 

 
Цените на пресметковните елементи по кои ЕВН Македонија АД Скопје ќе ги снабдува тарифните и 

малите потрошувачи за 2016 година утврдени со оваа Одлука се намалуваат за -0,25% во однос на 
претходните. 

Опис 
Количини за 

пресметковни 
елементи 

цени на 
пресметковни 

елементи 
Приход  

Домаќинства 

Еднотарифни акт ее  115.411.549 4,46 514.498.678 

Двотарифни 
акт ее ВТ 1.544.176.701 5,56 8.578.347.814 

акт ее НТ 1.353.182.846 2,78 3.767.941.524 

Останата 
потрошувачка 
0,4kV 

I - Тарифен степен 

акт ее ВТ 196.735.222 3,58 704.344.483 

акт ее НТ 112.616.792 1,76 198.117.581 

реак ее ВТ 35.161.059 0,88 31.108.864 

реак ее НТ 17.051.799 0,45 7.718.744 

Моќност 1.219.515 748,11 912.331.633 

II - Тарифен степен 
акт ее ВТ 471.061.690 8,66 4.077.169.599 

реак ее 14.949.901 1,65 24.608.326 

Јавно осветл. акт ее  97.476.030 5,58 543.526.689 

Потрошувачи на среден напон 10(20) kV 

акт ее ВТ 153.808.652 3,23 496.860.151 

акт ее НТ 100.887.520 1,58 159.838.694 

реак ее ВТ 19.917.662 0,71 14.138.756 

реак ее НТ 13.207.698 0,44 5.842.777 

Моќност 771.884 769,56 594.011.760 

Потрошувачи на среден напон 35 kV 

акт ее ВТ 6.670.707 2,93 19.558.723 

акт ее НТ 5.223.416 1,51 7.899.429 

реак ее ВТ 1.963.380 0,76 1.494.720 

реак ее НТ 1.182.038 0,37 437.782 

Моќност 31.679 997,80 31.609.639 

Потрошувачи на среден напон 35 kV 
Директни 

акт ее ВТ 2.024.260 2,34 4.727.329 

акт ее НТ 1.218.658 1,17 1.429.257 

реак ее ВТ 85.608 0,58 49.320 

реак ее НТ 44.273 0,22 9.565 

Моќност 12.628 946,59 11.953.688 
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Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 

диспозитивот на оваа Одлука.  
 

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

УП1 бр. 08-24-1/16                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јуни 2016 година 
Скопје                                                                                                             Димитар  Петров 
 

 
 


