Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 10 мај 2019 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИН И УСЛОВИ 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
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник се уредува начинот и условите за формирање, одобрување и контрола на
тарифите (во понатамошниот текст: регулирање на тарифите) со кои се остварува регулиран
максимален приход потребен за вршење на енергетските дејности пренос на електрична енергија,
организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична
енергија (во понатамошниот текст: регулирани дејности).
(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на трговските друштва кои ги вршат регулираните
дејности од став 1 од овој член (во понатамошниот текст: регулирани друштва) врз основа на
лиценци издадени од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика).
Член 2
Цели
Регулирањето на тарифите, согласно начинот и постапката утврдени во овој Правилник, има за цел
да обезбеди:
1) урамнотежување на интересите на регулираните друштва и корисниците на системот, како и
заштита на корисниците на системот од каква било злоупотреба на доминантната позиција на
пазарот,
2) создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на регулираните друштва при
вршењето на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник,
3) креирање на мерки за поттикнување на ефикасно работење на регулираните друштва,
4) регулираните друштва да ги надоместат оправданите оперативни трошоци, како и да стекнат
соодветен принос на капитал,
5) финансирање на одржувањето и развојот на постојните и изградба на нови капацитети за
пренос и дистрибуција на електрична енергија, како и за обезбедување на нивно одржливо и
сигурно функционирање,
6) недискриминаторен третман на друштвата и примена на објективни критериуми,
транспарентни методи и постапки за регулирање на соодветните тарифи,
7) обезбедување и унапредување на сигурноста на снабдувањето, како и безбеден, непрекинат и
квалитетен пренос и дистрибуција на електрична енергија,
8) оневозможување на прелевање на приходите и трошоците при вршење на регулираните и/или
други дејности,
9) надоместување на трошоците за набавка на енергија за покривање на загубите во соодветниот
енергетски систем, имајќи ги предвид плановите и динамиката за намалување на загубите што

операторите на системите ги доставуваат на одобрување до Регулаторната комисија за
енергетика,
10) унапредување на енергетска ефикасност, заштеда на енергија и ефикасно искористување на
енергијата, и
11) заштита и унапредување на животната средина во вршењето на регулираните енергетски
дејности.
Член 3
Регулиран период и времетраење на регулиран период
(1) Под регулиран период се подразбира период од една или повеќе календарски години за кој што
на регулираното друштво му се утврдува регулиран максимален приход потребен за вршење на
регулираните дејности, согласно одредбите од овој Правилник.
(2) Времетраењето на регулираниот период за секоја од регулираните дејности од член 1 на овој
Правилник, поодделно, изнесува:
1) за регулираната дејност пренос на електрична енергија, регулираниот период е три години,
2) за регулираната дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија,
регулираниот период е една година,
3) за регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија, регулираниот период е три
години.
(3) Базна година е годината која е една година пред првата година од регулираниот период.
Член 4
Сметководствени стандарди
(1) Регулираното друштво своето сметководство го води во согласност со Меѓународните
сметководствени стандарди.
(2) Друштвото кое врши една или повеќе регулирани енергетски дејности или една или повеќе
регулирани енергетски дејности и друга енергетска дејност или друга дејност, е должно да:
1) води одвоено сметководство за секоја поединечна регулирана енергетска дејност што ја
врши,
2) изготви финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен да обезбеди
јавна услуга, доколку во согласност со Законот за енергетика му е доделен надомест за
вршење на услуга од општ економски интерес согласно прописите за државна помош,
3) води одвоено сметководство за дејностите кои ги врши и кои не се регулирани енергетски
дејности или други дејности кои ги извршува, и
4) изготви детален преглед на приходите, расходите и резултатите од работењето за секоја
дејност одделно во согласност со сметководствената документација која е составен дел од
годишната сметка и од која може да се утврди структурата на приходи по дејности.

II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД
Член 5
Начин на регулирање на тарифата
(1) Просечната тарифа и тарифите се регулираат преку определување на горната граница на
приходот што му се дозволува на регулираното друштво да го оствари во текот на една
календарска година (во понатамошниот текст: регулиран максимален приход).
(2) Регулираниот максимален приход се утврдува на ниво што на регулираното друштво му
овозможува да оствари:
1) покривање на оправданите оперативни трошоци и амортизацијата на средствата за вршење
на соодветната регулирана дејност, со цел остварување на пропишан квалитет на вршење на
регулираната дејност,
2) обезбедување на определена стапка на принос на капиталот, во која се вклучени и
инвестициите, со кои ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и достапност на услугите
кои што се обезбедуваат за сите потрошувачи на електрична енергија на територијата на
Република Северна Македонија.
(3) Во регулираното друштво, распределбата на трошоците и средствата се врши во согласност со
одредбите од Прилог 4, којшто е составен дел на овој Правилник.
Член 6
Регулирана просечна тарифа односно тарифи и временски периоди за влезни податоци
(1) Просечната тарифа за регулираните дејности, за секоја година од регулираниот период,
претставува единечна тарифа добиена како количник од регулираниот максимален приход
определен за соодветната година од регулираниот период поделен со соодветната количина на
пренесена, односно дистрибуирана електрична енергија во истата година, како и електрична
енергија доставена преку физичките номинации.
(2) Тарифите наведени во член 5, став 1 на овој Правилник, се определуваат за дејностите пренос
на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија преку тарифни системи за соодветната регулирана дејност.

Член 7
Регулирана дејност пренос на електрична енергија
Регулираниот максимален приход опеределен во согласност со овој Правилник, овозможува
надоместување на трошоците за обезбедување на исполнувањето на обврската за јавна услуга во
вршењето на регулираната дејност пренос на електрична енергија утврдена во Законот за енергетика,
а особено за:
1) управување, работење и одржување на електропреносниот систем,
2) развој на електропреносниот систем, кој овозможува долгогодишно, непречено пренесување
на електрична енергија без загушувања,
3) набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем по
пазарни услови, на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин,
4) набавка на системски услуги за балансирање на електропреносниот систем, согласно
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем,

5) набавка на електрична енергија за компензација со цел да се обезбеди сигурно и доверливо
функционирање на електропреносниот систем, по пазарни услови, на транспарентен,
недискриминаторен и конкурентен начин,
6) користење на интерконективните системи на други држави за реализација на транзит на
електрична енергија низ нивните преносни системи при увоз и извоз на таа енергија во и од
Република Северна Македонија, согласно обврските прифатени на меѓународно ниво,
7) одржување, вградување, контрола, промена и замена на мерните уреди,
8) заштита и унапредување на животната средина.
Член 8
Регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Регулираниот максимален приход опеределен во согласност со овој Правилник, овозможува
надоместување на трошоците за обезбедување на исполнувањето на обврската за јавна услуга во
вршењето на регулираната дејност организирање и управување со пазарот на електричана енергија
утврдена во Законот за енергетика, а особено за:
1) организирање и управување со пазарот на електрична енергија со билатерални договори,
2) преземање на балансна одговорност за произведената електрична енергија од повластените
производители коишто користат повластена тарифа,
3) заштита и унапредување на животната средина.
Член 9
Регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија
Регулираниот максимален приход опеределен во согласност со овој Правилник, овозможува
надоместување на трошоците за обезбедување на исполнувањето на обврската за јавна услуга во
вршењето на регулираната дејност дистрибуција на електрична енргија утврдена во Законот за
енергетика, а особено за:
1) управување, работење и одржување на дистрибутивниот систем,
2) развој на дистрибутивниот систем, кој овозможува сигурна, безбедна и квалитетна
дистрибуција на електрична енергија на корисниците на дистрибутивниот систем,
3) набавка на системски услуги и електрична енергија за покривање на загубите во
електродистрибутивната мрежа по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и
конкурентен начин,
4) отчитување, евидентирање и фактурирање на преземената електрична енергија,
5) одржување, вградување, контрола, промена и замена на мерните уреди,
6) заштита и унапредување на животната средина.
Член 10
Загуби во преносна мрежа
(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврдува трошокот за набавка на електрична енергија
за покривање на дозволените загуби во преносната мрежа преку одобрување на соодветна
количина на електрична енергија изразена во киловатчасови, набавена по пазарни услови, на
транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, согласно правила за набавка на
електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем одобрени од
Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Количините на електрична енергија за покривање на дозволените загуби на електрична енергија
во преносната мрежа се признаваат во процент утврден со планот за намалување на загубите на
електрична енергија во преносната мрежа одобрен од Регулаторната комисија за енергетика.
(3) Процентот од став 2 на овој член се однесува на вкупната влезена количина на електрична
енергија во преносната мрежа од домашното производство и од увоз, како и количините на
електрична енергија што транзитираат низ преносната мрежа.
Член 11
Загуби во дистрибутивна мрежа
(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврдува трошокот за набавка на електрична енергија
за покривање на дозволените загуби во дистрибутивната мрежа преку одобрување на соодветна
количина на електрична енергија изразена во киловатчасови, набавена по пазарни услови, на
транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, согласно правила за набавка на
електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивниот систем одобрени од
Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Количините на електрична енергија за покривање на дозволените загуби на електрична енергија
во дистрибутивната мрежа се признаваат во процент утврден со планот за намалување на
загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа, одобрен од Регулаторната комисија
за енергетика.
(3) Процентот од став 2 на овој член се однесува на вкупната влезена количина на електрична
енергија во дистрибутивниот систем.

III.

МЕТОД ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ПО
ТАРИФИ
Член 12
Распределба на приходот

Регулираниот максимален приход за регулирана дејност пресметан во согласност со методологиите
од Прилог 1 до Прилог 4 коишто се составен дел на овој Правилник, се распределува по тарифи, кои
што се определуваат за соодветната регулирана дејност преку соодветни тарифни системи.

IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА
РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА СООДВЕТНИОТ СИСТЕМ
Член 13
Поднесување на барање и потребни податоци
(1) Регулираното друштво поднесува барање до Регулаторната комисија за енергетика за
одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за
користење на соодветниот систем во согласност со овој Правилник (во понатамошниот текст:
барање).
(2) Регулираното друштво треба да го поднесе барањето од став (1) на овој член до Регулаторната
комисија за енергетика, заверено со потпис и печат од одговорното лице овластено за

претставување и застапување на барателот, по претходно добиена согласност од органот на
управување определен со статутот на друштвото, најдоцна до 15 мај во:
1) првата година од регулираниот период за регулираните дејности: пренос на електрична
енергија и дистрибуција на електрична енергија,
2) тековната година за регулираната дејност организирање и управување со пазарот на
електрична енергија, за која што се однесува барањето.
(3) Кон барањето од став (1) на овој член, барателот е должен да ги достави, во писмена и
електронска форма, следните документи и податоци:
1) тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија не
постара од 15 дена од денот на доставување на барањето,
2) финансиски извештаи за базната година, со сите прилози во согласност со барањата на
Меѓународните сметководствени стандарди, ревидирани од страна на овластен ревизор,
3) бруто биланс за базната година и за периодот до денот на доставување на барањето,
изготвен во Еxcel формат,
4) финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации
изготвени во Excel формат, кој овозможува обработка од страна на Регулаторната комисија
за енергетика, согласно со Прилог 5 којшто е составен дел на овој Правилник,
5) податоци за набавена, пренесена, дистрибуирана и номинирана количина на електрична
енергија, презентирани во соодветни табели од Прилог 5, којшто е составен дел на овој
Правилник,
6) податоци за број на потрошувачи согласно применуваниот тарифен систем,
7) план за инвестирање во соодветниот систем, во кои како резултат на предвидените
инвестиции, особено треба да биде прикажано очекуваното зголемување на ефикасноста на
работењето на соодветниот систем преку намалувањето на загубите на електрична енергија,
како и подобрувањето на квалитетот на испорачаната електрична енергија од соодветната
мрежа,
8) инвестициона програма за реализација на планот од точка 7 од овој став за изградба на нови
објекти, реконструкција и ревитализација на постојните објекти, во текот на регулираниот
период, за секоја година поодделно, со опис и образложение за економската и енергетската
оправданост на секоја инвестиција поодделно со што ќе се потврди подобрувањето на
намалувањето на загубите на електрична енергија и подобрувањето на квалитетот на
испорачаната електрична енергија,
9) податоци за степенот на реализација на инвестициите до денот на поднесување на
барањето,
10) предлог тарифи за користење на соодветниот систем и услуги за користење на пазарот,
пресметани во согласност со соодветните тарифни системи, како и да ги достават сите
податоци наведени во соодветните тарифни системи со детално објаснување за начинот на
нивната пресметка,
11) изјава за веродостојност на барањето и доставените податоци, потпишана од одговорното
лице овластено за претставување и застапување на регулираното друштво, од Прилог 6,
којшто е составен дел на овој Правилник.
(4) Документите од став (3) на овој член, треба да бидат поднесени во оригинал или копија на
оригиналот заверена на нотар.

Член 14
Постапување по барањето
(1) Постапката за одобрување на регулираниот максимален приход, регулирана просечна тарифа и
тарифи за користење на соодветниот систем и услуги за користење на пазарот отпочнува со денот
на приемот на барањето, во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, Регулаторната комисија за енергетика го
разгледува и го анализира барањето и доколку утврди дека барањето е нецелосно, донесува
решение со кое го задолжува барателот во определен временски рок да ги достави бараните
податоци и документи. Регулаторната комисија за енергетика може пред донесување на
решението да го повика барателот на заеднички состанок за дополнителни информации и
појаснувања во врска со поднесеното барање.
(3) Доколку барателот во утврдениот рок од став 2 на овој член во целост не постапи по барањата
за дополнување на одредени податоци и документи, Регулаторната комисија за енергетика ја
спроведува постапката со користење на податоците што биле поднесени или други податоци што
и се на располагање.
Член 15
Објавување на барањето
(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето,
објавува известување за поднесеното барање на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика, и на трошок на барателот, го објавува во два дневни весника, од кои во еден којшто
се објавува на македонски јазик и еден којшто се објавува на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кои говорат службен јазик кој не е македонски јазик.
(2) Рокот на прибирање на мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица во
однос на известувањето од став (1) на овој член не може да биде подолг од десет дена од денот
на објавувањето. Добиените мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица
Регулаторната комисија за енергетика ги објавува на својата веб страница.
(3) Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на
доставените мислења од заинтересираните физички и правни лица, Регулаторната комисија за
енергетика изготвува предлог одлука со образложение, којашто е предмет на расправа на
подготвителна седница.
Член 16
Подготвителна седница
(1) Регулаторната комисија за енергетика одржува подготвителна седница во рок не подолг од 40
дена од денот на приемот на барањето.
(2) За присуство на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на
подносителот на барањето, на институции и организации, како и заинтересирани страни.
(3) Со поканата за присуство на подготвителната седница се доставуваат предлог одлуката и
мислењата добиени од заинтересираните правни и физички лица.
Член 17
Седница
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна по завршувањето на подготвителната седница
да одржи седница најдоцна до 30 јуни во тековната година, на која донесува одлука по барањето.

(2) Одлуката од став (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од
1 јули во тековната година.
Член 18
Определување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за
користење на соодветните системи за втората и третата година од регулираниот период
(1) Регулаторната комисија за енергетика, по приемот на барањето за регулиран максимален приход
за регулиран период, донесува одлука со која го определува регулираниот основен приход (BRt)
за секоја година од регулираниот период, регулираниот максимален приход (MARt), регулираната
просечна тарифа и тарифите за користење на соодветните системи, за регулираните друштва
кои што вршат дејност пренос и дистрибуција на електрична енергија, за тековната година.
(2) Одлуките за регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифите за
користење на соодветните системи за втората и третата година од регулираниот период,
Регулаторната комисија за енергетика ги донесува најдоцна до 30 јуни во тековната година за
која се однесува барањето, при што регулираните друштва се должни барањата да ги достават,
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна до 15 мај во тековната година за
која се однесува барањето.
(3) Кон барањето од став 2 на овој член, регулираното друштво треба да достави:
1) податоци потребни за определување на трошоци за набавка на електрична енергија за
покривање на одобрени загуби во преносната, односно во дистрибутивната мрежа (Lt),
2) податоци потребни за определување на пренесени трошоци (SPTt),
3) бруто биланс за претходната и за тековната година, до денот на доставување на барањето,
4) податоци за пренесена односно дистрибуирана количина на електрична енергија,
презентирани во соодветни табели од Прилог 5, кој што е составен дел на овој Правилник,
5) податоци за број на потрошувачи согласно применуваниот тарифен систем,
6) други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност, по барање на
Регулаторната комисија за енергетика во текот на постапката, до донесувањето на Одлуката.
(4) Во постапката од став (2) на овој член, се применуваат одредбите од членовите 14, 15, 16, и 17
од овој Правилник.
V. ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ТАРИФИ ВО
ТЕКОТ НА РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД
Член 19
Промена на одобрениот регулиран максимален приход
(1) Регулираното друштво може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за
зголемување или намалување на регулираниот максимален приход и регулирана просечната
тарифа за тековната година и за останатиот дел од регулираниот период чие времетраење е
определено во согласност со член 3 од овој Правилник, доколку во регулираната година од
регулираниот период:
1) настанала значителна промена на околности што постоеле во времето на одобрување на
регулираниот максимален приход и регулирана просечна тарифа,

2) настанала значителна промена во елементите врз основа на кои се утврдува регулираниот
максимален приход и регулирана просечна тарифа.
(2) Доколку регулираното друштво не поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за
намалување на регулираниот максимален приход и регулирана просечната тарифа, во случај на
настанување на случаите од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика донесува
решение за отпочнување на постапка за намалување на регулираниот максимален приход и на
регулираната просечна тарифа и го доставува до регулираното друштво.
(3) Во решението од став (2) на овој член, се определуваат роковите за преземање на поодделните
дејствија во постапката, како и потребната документација која што треба да ја достави
регулираното друштво.
(4) Во барањето од став (1) на овој член, регулираното друштво треба да достави финансискосметководствени и технички податоци во согласност со Прилог 5 којшто е составен дел од овој
Правилник, кај кои се идентификувани промени и дополнувања во однос на претходно
доставените податоци кон барањето за определување на регулиран максимален приход и
регулирана просечна тарифа за регулираниот период, како и Изјава за веродостојност на
доставените податоци согласно со Прилог 6 којшто е составен дел од овој Правилник.
(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја донесе одлуката согласно ставовите (1) и (2) на овој
член, во рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето, односно
од денот на доставувањето на потребната документација во рокот утврден во решението од став
(2) на овој член.
(6) При донесувањето на одлуката по барањето доставено во согласност со став 1 на овој член
Регулаторната комисија за енергетика треба да има предвид дали одобрената промена на
регулираниот максимален приход може значително штетно да влијае на стабилноста на цените
за потрошувачите.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи 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 Република Македонија” бр. 21/11,
168/11 и 135/12).
Член 21
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на
Република Северна Македонија”.
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски

ПРИЛОГ 1
Методологија за пресметка на регулиран максимален приход за регулирана
дејност пренос на електрична енергија
1. Регулиран максимален приход
Регулираниот максимален приход (𝑀𝐴𝑅𝑡 ) кој што регулираното друштво може да го оствари од
вршење на регулираната дејност пренос на електрична енергија на територијата на Република
Северна Македонија за соодветната година од регулираниот период, се пресметува со примена на
следнава формула:
𝑀𝐴𝑅𝑡 = 𝐵𝑅𝑡 + 𝐿𝑡 + 𝑆𝑃𝑇𝑡 − 𝐾𝑡
каде што:

MARt -

регулиран максимален приход во годината t, (денари)

BR t

-

основен приход (приход потребен за покривање на оправданите оперативни
трошоци, амортизација и принос на капитал) во годината t, (денари)

Lt

-

трошок за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во
преносната мрежа во годината t, (денари)

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)

Kt

-

фактор на корекција за годината t, (денари).

2. Основен приход
2.1 Основен приход во базната годината
Основниот приход во базната година, BRbazna , се пресметува со примена на следнава формула:

BRbazna = Obazna + Dbazna + RAbazna
каде што:

BRbazna -

основен приход во базната година, (денари)

Obazna -

оправдани оперативни трошоци во базната година, (денари)

Dbazna -

амортизација во базната година, (денари)

RAbazna -

принос на регулирани средства во базната година, (денари).

2.2

Основен приход за годината t

Основниот приход (𝐵𝑅𝑡 ) за секоја година t од регулираниот период се пресметува со примена на
следнава формула:
𝐵𝑅𝑡 = 𝐵𝑅𝑡−1 ∗ (1 + 𝐶𝑃𝐼𝑡 ) ∗ (1 − 𝑆𝑋/100)
каде што:
-

𝐵𝑅𝑡

основен приход во годината t, (денари)

𝐶𝑃𝐼𝑡 -

општа ценовна инфлација во Република Северна Македонија во годината t, (%)
факторот на порамнување за регулираниот период го утврдува Регулаторната
комисија за енергетика, а се определува на следниот начин:

-

SX

3

3

𝑡=1

𝑡=1

𝐴𝐵𝐵𝑡
𝐵𝑅𝑡 (1 − 𝑆𝑋/100)
∑
=∑
𝑡
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶/100)
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶/100)𝑡

каде што:

SX

2.3

-

изразен како процент (%)

ABB t

-

годишен приход по составни елементи во годината t, (денари)

𝑊𝐴𝐶𝐶

-

пондерирана просечна цена на капиталот за регулираниот период
(%).

Годишен приход по составни елементи

Годишниот приход ( ABB t ) по составни елементи кој што го планира регулираното друштво, за
секоја година t од регулираниот период, се пресметува со примена на следнава формула:

ABBt = Ot + Dt + RAt
каде што:

ABB t -

годишен приход по составни елементи во годината t, (денари)

Ot

-

оперативни трошоци во годината t, дефинирани во Прилог 4, (денари)

Dt

-

амортизација во годината t, дефинирана во Прилог 4, (денари)

RAt

-

принос на регулираните средства во годината t, дефиниран во Прилог 4, (денари).

3. Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени
загуби
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во преносната
мрежа (𝐿𝑡 ) за годината t од регулираниот период се пресметува во согласност со следнава формула:
𝐿𝑡 = (𝑎lr/100) ∗ 𝑇𝑡 *LTP𝑡

каде што:

Lt

-

трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби во
преносната мрежа во годината t, (денари)

alr

-

дозволена стапка на загуби за преносната мрежа, утврдена во согласност со член
10, став 2 од овој Правилник, во годината t (%)

Tt

-

вкупна влезена количина на електрична енергија во преносната мрежа, од домашно
производство и од увоз, вклучувајќи ја и количината на електрична енергија што
транзитира низ преносната мрежа, во годината t, (kWh)

LTPt

-

цена на електричната енергија за покривање на одобрената количина на загуби во
преносната мрежа, набавена по пазарни услови, на транспарентен,
недискриминаторен и конкурентен начин согласно правилата за набавка на
електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем
одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, во годината t, (ден/kWh).

4. Пренесени трошоци
Пренесени трошоци (𝑆𝑃𝑇𝑡 ) за годината t од регулираниот период се пресметуваат со примена на
следнава формула:
𝑆𝑃𝑇𝑡 = 𝑇𝐹𝑡 + 𝐴𝑆𝑡 + 𝐼𝑇𝐶𝑡 − 𝑅𝐼𝑇𝐶𝑡 − 𝑅𝐴𝐼𝑡 − 𝑅𝑆𝑡 − 𝑅𝐶𝑂𝑡
каде што:

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)

TFt

-

регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, даноци на
имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната
комисија за енергетика, во годината t, (денари)

AS t

-

трошок за набавка на системски услуги за балансирање на електроенергетскиот
систем, согласно Правилата за балансирање, вклучувајќи го и трошокот за одложена
терциерна резерва одобрен од Регулаторната комисија за енергетика, во годината t,
(денари)

ITC t

-

сите трошоци направени во рамките на процесот за компензација меѓу оператори на
преносни системи (ITC постапка) во годината t, (денари)

RITC t

-

сите приходи добиени во рамките на процесот за компензација меѓу оператори на
преносни системи (ITC постапка) во годината t, (денари)

RAI t

-

приход што операторот на електропреносниот систем го добил од распределба на
интерконекцискиот капацитет во годината t, (денари)

𝑅𝑆𝑡

-

остварени приходи од продажба на вишокот на електрична енергија на
организираниот пазар на електрична енергија со цел да ја оптимизира набавката на
електрична енергија за покривање на загубите во преносната мрежа во годината t,
(денари)

RCOt

-

сите надоместоци за приклучување кои имаат за цел да го повратат трошокот за
одржување и управување со средствата за приклучување и сите други приходи од
други извори кои не произлегуваат од користењето на преносната мрежа во годината
t, (денари).

5. Регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија
Регулираниот максимален приход од вршење на регулирана дејност пренос на електрична енергија,
за годината t од регулиран период се распределува со примена на Тарифниот систем за пренос и за
пазар на електрична енергија, а регулираната просечната тарифа за пренос на електрична енергија,
со примена на следнава формула:

UTNt = MAR t / QtT
каде што:

UTN t

-

MARt

-

QtT

-

регулирана просечна тарифа за пренос на електрична енергија во годината t,
(ден/kWh)
регулиран максимален приход во годината t, (денари)
количина на електрична енергија на излез од преносната мрежа, испорачана на
потрошувачите приклучени на преносната мрежа, како и на дистрибутивната мрежа
исклучувајќи ги транзитираните количини, во годината t, (kWh).

ПРИЛОГ 2
Методологија за пресметка на регулиран максимален приход за регулирана
дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
1. Регулиран максимален приход
Регулираниот максимален приход (𝑀𝐴𝑅𝑡 ) кој што регулираното друштво може да го оствари од
вршење на регулираната дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на
територијата на Република Северна Македонија за соодветната година од регулираниот период, се
пресметува со примена на следнава формула:
𝑀𝐴𝑅𝑡 = 𝑂𝑡 + 𝐷𝑡 + 𝑅𝐴𝑡 + 𝑆𝑃𝑇𝑡 − 𝐾𝑡
каде што:

MARt -

регулиран максимален приход во годината t, (денари)

Ot

-

оправдани оперативни трошоци во годината t, дефинирани во Прилог 4, (денари)

Dt

-

амортизација во годината t, дефинирана во Прилог 4, (денари)

RAt

-

принос на регулираната средства во годината t, (денари)

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)

Kt

-

фактор на корекција во годината t (денари).

2. Пренесени трошоци
Пренесени трошоци ( SPTt ) во годината t од регулираниот период се пресметуваат со примена на
следнава формула:
𝑆𝑃𝑇𝑡 = 𝑇𝐹𝑡 + 𝐵𝑃𝑃𝑡
каде што:

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)

TFt

-

регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, даноци на
имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната
комисија за енергетика, во годината t, (денари)

BPPt

-

трошок преземање на балансна одговорност за произведената електрична енергија
од повластените производители коишто користат повластена тарифа во годината t,
(денари).

3. Регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на
електрична енергија
Регулираниот максимален приход од вршење на регулирана дејност организирање и управување со
пазарот на електрична енергија, за годината t од регулиран период се распределува со формирање
на тарифа за користење на пазарот на електрична енергија, со примена на следнава формула:

UMOt = MAR t / QtMO
каде што:

UMOt MARt

-

QtMO

-

регулирана просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на
електрична енергија во годината t, (ден/kWh)
регулиран максимален приход во годината t, (денари)
номинирани количини на електрична енергија од учесниците на пазарот на
електрична енергија во годината t, (kWh).

ПРИЛОГ 3
Методологија за пресметка на регулиран максимален приход за регулирана
дејност дистрибуција на електрична енергија
1. Регулиран максимален приход
Регулираниот максимален приход (𝑀𝐴𝑅𝑡 ) кој што регулираното друштво може да го оствари од
вршење на регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија на територијата на Република
Македонија, во соодветната година t од регулираниот период, се пресметува со примена на следнава
формула:
MARt = BRt + Lt + SPTt + Lct - Kt
каде што:

MARt

-

регулиран максимален приход во годината t, (денари)

BR t

-

основен приход (приход потребен за покривање на оправданите оперативни
трошоци, амортизација и принос на капитал) во годината t, (денари)

Lt

-

трошок за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во
дистрибутивната мрежа во годината t, (денари)

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)
средства за ликвидност за регулираната дејност дистрибуција на електрична
енергија во годината t, (денари)

Lct

Kt

-

фактор на корекција во годината t, (денари).

2. Основен приход
2.1

Основен приход за базната година
Основниот приход во базната година, ( BRbazna ), се пресметува со примена на следнава
формула:

BRbazna = Obazna + Dbazna + RAbazna
каде што:

BRbazna -

основен приход во базната година, (денари)

Obazna -

оправдани оперативни трошоци за базната година, (денари)

Dbazna -

амортизација во базната година, (денари)

RAbazna -

принос на регулирани средства во базната година, (денари).

2.2

Основен приход за годината t

Основниот приход (𝐵𝑅𝑡 ) за секоја година t од регулираниот период, се пресметува со примена на
следнава формула:
𝐵𝑅𝑡 = 𝐵𝑅𝑡−1 (1 + 𝐶𝑃𝐼𝑡 ) ∗ (1 − 𝑆𝑋/100) ∗ 𝑄𝐴𝑡
Каде што:
𝐵𝑅𝑡

-

основен приход во годината t, (денари)

𝐶𝑃𝐼𝑡

-

општата ценовна инфлација во Република Северна Македонија, во годината t (%)

SX

-

факторот на порамнување за регулираниот период, го утврдува Регулаторната
комисија за енергетика, во Одлуката за регулиран максимален приход и тарифа за
регулираниот период, а се определува на следниот начин:
3

3

𝑡=1

𝑡=1

𝐴𝐵𝐵𝑡
𝐵𝑅𝑡 (1 − 𝑆𝑋/100)
∑
=
∑
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶/100)𝑡
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶/100)𝑡
каде што:

QAt

-

𝑆𝑋

-

изразен како процент (%)

𝐴𝐵𝐵𝑡

-

годишен приход по составни елементи во годината t, во основицата
на цената за базната година, (денари)

𝑊𝐴𝐶𝐶

-

пондерирана просечна цена на капиталот за регулираниот период (%)

фактор за прилагодување на количината на електрична енергија, за годината t.

2.3 Фактор за прилагодување на дистрибуираната количина на електрична енергија
Факторот за прилагодување на дистрибуираната количина на електрична енергија (QAt ), за годината
t, од регулираниот период се пресметува со примена на следнава формула:


 E − Et −1 
 N − N t −1 
 +   t

QAt = 1 +   t
 Et −1 
 N t −1 

Каде што:

QAt

-

фактор за прилагодување на дистрибуираната количина на електрична енергија, за
годината t,

Et

-

количина на електрична енергија дистрибуирана во годината t, (kWh)

Nt

-

број на постоечки приклучоци на крајот од шестиот месец од годината t

,

-

фактор на учество на потрошувачка на електрична енергија ( ) и фактор на учество
на бројот на потрошувачи (  ) , каде што  = 0,5 и  = 0,5 .

2.4

Годишен приход по составни елементи

Годишниот приход по составни елементи за секоја година t од регулираниот период, се пресметува
со примена на следнава формула:

ABBt = Ot + Dt + RAt

каде што:

ABBt

-

годишен приход по составни елементи во годината t,(денари)

Ot

-

оперативни трошоци во годината t, дефинирани во Прилог 4, (денари)

Dt

-

амортизација во годината t, дефинирани во Прилог 4, (денари)

RAt

-

принос на регулираните средства во годината t, дефинирани во Прилог 4, (денари).

3. Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените
загуби
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени загуби во дистрибутивниот
систем ( Lt ) во годината t од регулираниот период се пресметува во согласност со следнава формула:

Lt = (alr / 100) * Dt * LDPt
каде што:

Lt

-

трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрени
загуби во дистрибутивниот систем во годината t, (денари)

alr / 100

-

дозволена стапка на загуби во дистрибутивниот систем, утврдена во
согласност со член 11, став 2 на овој Правилник, во годината t (%)

Dt

-

вкупно влезeна количина на електрична енергија во дистрибутивниот
систем, од преносната мрежа и дистрибуираните производители, во
годината t, (kWh)

LDPt

-

цена на електричната енергија за купување на одобрената количина на
загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем, набавена по
пазарни услови, на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен
начин, согласно правилата за набавка на електрична енергија одобрени од
Регулаторната комисија за енергетика, во годината t, (ден/kWh).

4. Пренесени трошоци
Пренесени трошоци ( SPTt ) во годината t од регулираниот период се пресметуваат со примена на
следнава формула:
𝑆𝑃𝑇𝑡 = 𝑇𝐹𝑡 − 𝑅𝑆𝑡 − 𝑅𝐶𝑂𝑡
каде што:

SPTt

-

пренесени трошоци во годината t, (денари)

TFt

-

регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси, даноци
на имот, како и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната
комисија за енергетика, во годината t, (денари)

-

остварени приходи од продажба на вишокот на електрична енергија на
организираниот пазар на електрична енергија со цел да ја оптимизира набавката

𝑅𝑆𝑡

на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа во
годината t, (денари)
-

RCOt

сите надомести за приклучување кои имаат за цел да го повратат трошокот за
одржување и управување со средствата за приклучување и сите други приходи од
други извори кои не произлегуваат од користењето на дистрибутивната мрежа, во
годината t, (денари).

5. Средствата за ликвидност
Средствата за ликвидност (Lct) за регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија во
годината t, се пресметува со примена на следнава формула:
Lct = σ / 100 * MARPt
каде што:
Lct

−

средства за ликвидност за регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија
во годината t, (денари)

σ

−

процент за утврдување на средствата за ликвидност за регулираната дејност
дистрибуција на електрична енергија, одобрен од страна на Регулаторната комисија
за енергетика

MARPt

−

регулиран максимален приход, дефиниран во точка 1 од овој Прилог во годината t,
исклучувајќи ги средствата за ликвидност (Lct) и факторот за корекција (Kt), (денари).

6. Регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија
Регулираниот максимален приход од вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична
енергија ва годината t од регулираниот период, се распределува со примена на соодвениот тарифен
систем за дистрибуција на електрична енергија, а регулираната просечна тарифа за дистрибуција на
електрична енергија се пресметува со примена на следнава формула:

UDN t = MAR t / QtD
Каде што:

UDN t

-

MARt

-

QtD

-

регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија во годината t
(ден/kWh)
регулиран максимален приход во годината t, (денари)
количина на електрична енергија на излез од дистрибутивната мрежа, испорачана
на крајните потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во годината t
(kWh).

ПРИЛОГ 4
Методологија за пресметка на елементи за определување на приходите и
трошоците потребни за вршење на регулираните електро енергетски дејности
1. Оперативни трошоци (O)
Оправдани оперативни трошоци согласно овој Правилник се трошоци за работењето на
регулираното друштво и трошоци за одржување на регулираните основни средства со кои се врши
регулираната дејност, во согласност со важечките закони, прописи, стандарди и технички нормативи
кои се применуваат во Република Северна Македонија, како и обврските содржани во издадените
лиценци.
Оправданоста на оперативните трошоци ја определува Регулаторната комисија за енергетика во
зависност од:
1) видот на трошокот,
2) неопходноста на трошокот и можноста истиот да се контролира од страна на претпријатието,
3) споредбена анализа со претходни периоди,
4) начинот на формирање на цените на набавените материјали или услуги доколку за истите не е
спроведена транспарентна постапка за набавка,
5) споредбена анализа со други регулирани друштва во случај на компатибилни трошоци.
Оперативните трошоци за вршење на регулираните дејности се групираат на следниот начин:
1) трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар,
2) трошоци за одржување,
3) трошоци за осигурување на средствата,
4) трошоци за плати,
5) трошоци за менаџерски плати и менаџерски награди,
6) трошоци за други услуги, и
7) останати трошоци.

2. Амортизација
Пресметката на амортизацијата на регулираните основни средства (Dt), во годината t, со кои се
врши регулираната дејност, се врши во согласност со пропишаните минимални годишни стапки на
амортизација, при што се вклучува:
1) амортизација на сопствените регулирани основни средства, и
CC

2) амортизација на стекнатите средства финансирани со грантови ( Dt ).

3.

Регулирани средства

3.1

Дефиниција за регулирани средства

Регулирани средства се средствата со кои се врши регулираната дејност, при што во пресметката на
вредноста на регулираните средствата не се земаат во предвид средствата стекнати од капитални
придонеси како што се грантови и надоместоци за приклучување.

3.2

Почетна вредност на регулираните средства во првата година од регулираниот период
start

Почетната вредност на регулираните средства во првата година од регулираниот период ( RABt )
се пресметува врз основа на нето книговодствената вредност на основните средства на крајот од
базната година.
3.3

Почетна вредност на регулираните средства во втората и третата година од
регулираниот период

Почетната вредност на регулираните средства во втората и третата година од регулираниот период,
се пресметува со примена на следнава формула:

RABtstart = RABtend
−1
каде што:

RABtstart

-

почетна вредност на регулираните средства во годината t, (денари)

RABtend
−1

-

нето книговодствена вредност на регулираните средства на крајот од
годината t-1, (денари).

3.4

Вредност на регулираните средства на крајот на годината

Вредноста на регулираните средства на крајот од годината t од регулираниот период се пресметува
со примена на следнава формула:
𝑅𝐴𝐵𝑡𝑒𝑛𝑑 = 𝑅𝐴𝐵𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 + 𝑁𝐼𝑡 − 𝐶𝐶𝑡 − 𝐷𝑡 − 𝑅𝐴𝐵𝑡𝑜𝑢𝑡
каде што:

RABtend

-

вредност на регулираните средства на крајот од годината t, (денари)

RABtstart

-

почетна вредност на регулираните средства во годината t, (денари)

NI t

-

одобрени инвестиции, во согласност со одобрениот план за инвестирање во
соодветниот систем, од Регулаторната комисија за енергетика, во кој особено
треба да биде прикажано очекуваното зголемување на ефикасноста на работата
на електропреносниот систем преку намалувањето на загубите на електрична
енергија и подобрувањето на квалитетот на испорачаната електрична енергија,
како резултат на предвидените инвестиции, во кои се вклучени и инвестициите
финансирани со грантови, како и средствата за приклучување пренесени во
сопственост на операторот на соодветната мрежа, во годината t, (денари)

CCt

-

одобрени инвестиции финансирани со грантови и надомест за приклучување во
годината t, (денари)

Dt

-

амортизација за годината t, (денари)

RABtout

-

вредност на отуѓени и расходувани регулирани средства во годината t, (денари).

3.5

av

Просечна вредност на регулирани средства ( RABt )

Просечната вредност на регулираните средства во годината t, од регулираниот период се пресметува
со примена на следнава формула:

RABtav =

(RAB

start
t

+ RABtend
2

)

каде што:

RABtav

-

RABtstart

-

RABtend

-

просечна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност во годината
t, (денари)
почетна вредност на средствата со кои се врши регулирана дејност, во годината
t, (денари)
вредност на средства со кои се врши регулирана дејност на крајот од годината t,
(денари).

3.6 Оправданост на инвестициите
За секоја инвестиција треба да биде доставено резиме со показатели за економската ефикасност,
период на враќање, нето сегашна вредност, интерна стапка на рентабилност и индекс на
профитабилност, освен за поединечна инвестиција која има вредност пониска од 100.000 евра
пресметана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна
Македонија на денот на поднесување на барањето, за која не е потребно да се достави резиме со
показатели за економската ефикасност. Притоа, регулираното друштво не може да прикаже друга
идентична поединечна инвестиција (со иста намена, исти или слични технички карактеристики,
односно за истата се засметува иста стапка на амортизација) во иста календарска година. По барање
на Регулаторната комисија за енергетика регулираното друштво е должно да достави дополнителни
информации, податоци и појаснувања во врска со придобивките од планираната инвестиција.

4.

Принос на регулираните средства

4.1

Принос на регулираните средства

Приносот на регулираните средства, во годината t, од регулираниот период се пресметува со
примена на следнава формула:

RAt = WACC * RABtav
каде што:

RAt

-

WACC

-

RABtav

-

5.

принос на регулираната средства, во годината t, (денари)
пондерирана просечна цена на капиталот на регулираното друштво, која се
применува во регулираниот период, (%)
просечна вредност на регулираните средства, во годината t, (денари).

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)

Пондерираната просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување (WACC) за секоја
регулирана дејност се пресметува за регулирано друштво со примена на следнава формула:
WACC =

(1 − Debt ) * K e
+ Debt * K d
(1 − T p )

каде што:

WACC
Debt

-

пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување, (%)

-

долгорочен долг, 40% од вкупниот капитал

Ke

-

цена на сопствен капитал, (%)

Kd

-

цена на долг, (%)

Tp

-

стапка на данок на добивка, (%).

5.1

Процент на долгот во вкупниот капитал

Учеството на долгорочниот долг во вкупниот капитал на регулираното друштво изнесува 40%,
односно структурата на капиталот на регулираното друштво изнесува 60% сопствен капитал и 40%
долгорочен долг.
5.2

Цена на долг

Цената на долгот се пресметува врз основа на просечните каматни стапки на користените кредити
од страна на регулираното друштво за вршење на регулираната дејност, при што ќе се земат во
предвид и условите за кредитирање и каматните стапки објавени од страна на Народна банка на
Република Северна Македонија.
5.3

Цена на сопствен капитал

Цената на сопствениот капитал се пресметува со примена на моделот за утврдување цени на
капиталните средства (CAPM – Capital asset pricing model) со примена на следнава формула:

K e = R f +  (MRP )
каде што:

Ke

-

цена на сопствен капитал (%)

Rf

-

стапка на поврат без ризик, (%)



-

коефициент бета на сопствен капитал

MRP

-

(MRP= Rm—Rf)
𝑅𝑚

премија за ризик која се определува како разлика меѓу просечен приход
на ризични вложувања (Rm) и приход на неризични вложувања (Rf).

-

каматни стапки на долгорочни кредити, (%).

При определувањето на стапката на поврат без ризик ( R f ) и каматните стапки на догорочни кредити
(𝑹𝒎 ), Регулаторната комисија за енергетика ќе ги земе во предвид и приносот на државните хартии
од вредност издадени од Владата на Република Северна Македонија, како и останати податоци
објавени од Народна банка на Република Северна Македонија.
5.5 Фактор на корекција
Факторот на корекција K t се пресметува со примена на следнава формула:

K t = ( Rt −1 − MARK t −1 ) * (1 + irt −1 / 100)
каде што:

Kt

-

фактор на корекција во годината t, (денари)

-

остварен приход во годината t-1 од вршење на соодветната регулирана дејност,
по соодветни тарифи кои што се наплаќаат на корисниците на јавната услуга,
(денари)

MARK t −1 -

регулиран максимален приход остварен од вршење на соодветната регулирана
дејност во годината t-1, повторно пресметан со признаени вредности, наместо
прогнозирани, за да се утврди факторот на корекција, (денари)

-

просечна пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република
Северна Македонија ва годината t-1, (%).

Rt −1

irt −1

Остварениот приход во годината t-1 ги вклучува и приходите кои што регулираното друштво ги
остварува по други основи при вршењето на регулираната дејност.
Регулаторната комисија за енергетика може да го распредели факторот на корекција во повеќе
години, со цел да се избегнат ценовни шокови преку урамнотеженост на тарифите.

ПРИЛОГ 5
Табели

Табела 1
РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ПРОСЕЧНА ТАРИФА - Пренос на електрична енергија
Р.број

единица
мерка
денари

Опис

1

Основен приход (BR)

2

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби (L)

денари

3

Пренесени трошоци (SPT)

денари

4

Фактор на корекција (К)

денари

5

Регулиран максимален приход (MAR = BR + L + SPT - K)

денари

6

Количина на електрична енергија на излез од преносна мрежа (Q)

kWh

7

Просечна тарифа за пренос на електрична енергија (UTN = MAR/Q)

(ден/kWh)

Базна година

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

Пополнил_____________
МП

Одобрил______________
Датум_________________

Табела 2
РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ПРОСЕЧНА ТАРИФА - Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Р.број

единица
мерка
денари

Опис

1

Оперативни трошоци (О)

2

Амортизација (D)

денари

3

Принос на регулираните средства (RA)

денари

4

Пренесени трошоци (SPT)

денари

5

Фактор на корекција (К)

денари

6

Регулиран максимален приход (MAR = O + D + RA + SPT - K)

денари

7

Номинирани количини на електрична енергија од учесниците на пазарот на електрична енергија (Q)

kWh

8

Просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија (UMO = MAR/Q)

(ден/kWh)

Базна година

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

Пополнил_____________
МП

Одобрил______________
Датум_________________

Табела 3
РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ПРОСЕЧНА ТАРИФА - Дистрибуција на електрична енергија
Р.број

единица
мерка
денари

Опис

1

Основен приход (BR)

2

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби (L)

денари

3

Пренесени трошоци (SPT)

денари

4

Средства за ликвидност (Lc)

5

Фактор на корекција (К)

денари

6

Регулиран максимален приход (MAR = BR + L + SPT + Lc - K)

денари

7

Количина на електрична енергија на излез од дистрибутивна мрежа (Q)

8

Просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија (UDN = MAR/Q)

Базна година

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

kWh
(ден/kWh)

Пополнил_____________
МП

Одобрил______________
Датум_________________

Табела 4
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ:____________________
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: _____________________________
денари
Р.број
1
2
3
4
5
6
7

Опис

Базна година

прва година

Регулиран период
втора година

трета година

Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар
Трошоци за одржување
Трошоци за осигурување на средства
Трошоци за плати
Трошоци за менаџерски плати и менаџерски награди
Трошоци за други услуги
Останати трошоци
Вкупно оперативни трошоци
Забелешка:
Друштвата треба да ги презентираат податоците по регулирани дејности согласно издадените лиценци

МП

Пополнил_ ___________________
Одобрил______________________
Датум________________________

Табела 5
ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ______________________________________
денари
Р.бр.
1

ОПИС

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

Почетна вредност на регулираните средства (RAB start )

1.1

Градежни објекти

1.2

Опрема

1.3

Транспортни средства и механизациони машини

1.4

Канцелариска опрема

1.5

Канцелариски мебел

2

базна година

Нови инвестиции (NI)

2.1

Градежни објекти

2.2

Опрема ( машинска + електро )

2.3

Останато

3

Инвестиции финансирани од грантови и надомест за приклучување во текот на годината (CC)

4

Амортизација (D) (регулираните средства + бесплатно добиените средства)

5

Вредност на отуѓени и расходувани регулирани средства (RAB out)

6

Вредност на регулирани средства на крајот на годината (RABend = RABstart + NI - CC - D - RABout)

7

Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност во годината (RABav = (RABstart + RABout ) / 2)
МП

Пополнил_____________
Одобрил______________
Датум________________

Табела 6
ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ

m2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

(7-9+10)

(7+11)/2

RABend

RABav

RABav

Денари

%

Денари

Денари

Денари

Денари

ЕУР

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ВКУПНО
Забелешка:
За отпишаните и расходувани објекти да се приложи посебен преглед
За објектите кои не служат за вршење на регулирана дејност се приложува посебен преглед
Пополнил ___________________
МП

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТОТ

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА ОБЈЕКТОТ

ДОДАДЕНА НОВА ВРЕДНОСТ ПОРАДИ
ПОПРАВКИ

ВКУПНА ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЈА
D

ВРЕДНСОТ НА ОБЈЕКТОТ НА КРАЈОТ НА
ГОДИНАТА

RABstart

ВАЖЕЧКА ЗАКОНСКА ГОДИШНА СТАПКА НА
АМОРТИЗАЦИЈА

ВРЕДНОСТ НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА

ЛОКАЦИЈА/ АДРЕСА

ГОДИНА НА ГРАДБА

НАЗИВ НА ОБЈЕКТОТ

БРУТО ПОВРШИНА

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ

ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ______________________________________

Одобрил_____________________
Датум________________________

Табела 7
ВРЕДНОСТ НА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ

5.

6.

7.

8.

RABstart
Денари
9.

%
10.

D
Денари
11.

Денари
12.

(9-11+12)
RABend
Денари
13.

(9+13)/2
RABav
Денари
14.

ВКУПНО
Забелешка:
За оттуѓената, оттпишаната и расходуваната опрема да се приложи посебен преглед
За опремата која не служи за вршење на регулирана дејност да се приложи посебен преглед
МП

Пополнил ___________________
Одобрил_____________________
Датум________________________

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА ОПРЕМАТА

ВКУПНА ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЈА

ВАЖЕЧКА ЗАКОНСКА ГОДИШНА СТАПКА НА АМОРТИЗАЦИЈА

ВРЕДНОСТ НА ОПРЕМАТА НА ПОЧЕТОКОТ Н АГОДИНАТА

ФАБРИЧКИ БРОЈ

ПРОСЕЧНА ВРЕДОСТ НА ОПРЕМАТА

4.

ТИП / МОДЕЛ

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО

ПАРЧИЊА
3.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ВРЕДНОСТ НА ОПРЕМАТА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА

2.

НАЗИВ НА ОПРЕМАТА

ДОДАДЕНА НОВА ВРЕДНОСТ ПОРАДИ РЕМОНТ

1.

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ

ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ______________________________________

RABav
ЕУР
15.

Табела 8
ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ

5.

6.

7.

9.

10.

11.

%
13.

D
Денари
14.

(12-14+15)

(12+16)/2

Денари
15.

RABend
Денари
16.

RABav
Денари
17.

ВКУПНО
Забелешка
Да се приложат посебни табели за транспортните средства и посебни табели за механизационите машини
За отпишаните и расходувани транспортни средства и механизациони машини да се приложи посебен преглед
За транспортните средства и механизациони машини кои не служат за вршење на регулирана дејност да се приложи посебен преглед
МП

Пополнил ___________________
Одобрил_____________________
Датум________________________

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВА И
МЕХАНИЗАЦИОНАТА МАШИНА

ВКУПНА ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЈА

ВАЖЕЧКА ЗАКОНСКА ГОДИШНА СТАПКА НА АМОРТИЗАЦИЈ

ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ИЛИ
МЕХАНИЗАЏЦИОНАТА МАШИНА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО

БРОЈ НА МОТОР

БРОЈ НА ШАСИЈА

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
8.

RABstart
Денари
12.

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВА И
МЕХАНИЗАЦИОНАТА МАШИНА

4.

ТИП / МОДЕЛ

СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА БРОЈ

ПАРЧИЊА
3.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ВРЕДНОСТ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО И
МЕХАНИЗАЦОНАТА МАШИНА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА

2.

НАЗИВ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО И
МЕХАНИЗАЦИОНАТА МАШИНА

ДОДАДЕНА НОВА ВРЕДНОСТ ПОРАДИ ПОПРАВКИ И РЕМОНТИ

1.

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ

ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ________________________________

RABav
ЕУР
18.

Табела 9
ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА СО КОЈА СЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ

4.

5.

6.

7.

8.

RABstart
Денари
9.

%
10.

D
Денари
11.

Денари
12.

(9-11+12)
RABend
Денари
13.

((9+13)/2)
RABav
Денари
14.

ВКУПНО
Забелешка:
За оттуѓената и расходувана канцелариска опрема да се приложи посебен преглед
За канцеларискта опрема која не се користи за вршење на регулирана дејност да се приложи посебен преглед
МП

Пополнил ___________________
Одобрил_____________________
Датум________________________

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКАТА ОПРЕМА

ДОДАДЕНА НОВА ВРЕДНОСТ ПОРАДИ ПОПРАВКИ

ВКУПНА ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЈА

ВАЖЕЧКА ЗАКОНСКА ГОДИШНА СТАПКА НА АМОРТИЗАЦИЈ

ФАБРИЧКИ БРОЈ

ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКАТА ОПРЕМА НА ПОЧЕТОК НА
ГОДИНА

ТИП / МОДЕЛ / MODEL

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО

ПАРЧИЊА
3.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКАТА ОПРЕМА

2.

НАЗИВ НА КАНЦЕЛАРИСКАТА ОПРЕМА

ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКАТА ОПРЕМА НА КРАЈОТ НА
ГОДИНА

1.

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ

ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ________________________________

RABav
ЕУР
15.

Табела 10

5.

6.

7.

8.

RABstart
Денари
9.

%
10.

D
Денари
11.

Денари
12.

(9-11+12)
RABend
Денари
13.

((9+13)/2)
RABav
Денари
14.

ВКУПНО
Забелешка
За оттуѓениот и расходуван канцелариски мебел да се приложи посебен преглед
За канцеларискиот мебел кој не се користи за вршење на регулирана дејност да се приложи посебен преглед
МП

Пополнил ___________________
Одобрил_____________________
Датум________________________

ПРОСЕЧНА РЕГУЛИРАНА ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКИОТ
МЕБЕЛ

ВКУПНА ГОДИШНА АМОРТИЗАЦИЈА

ВАЖЕЧКА ЗАКОНСКА ГОДИШНА СТАПКА НА АМОРТИЗАЦИЈ

ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКИОТ МЕБЕЛ НА ПОЧЕТОК НА
ГОДИНА

ФАБРИЧКИ БРОЈ

ПРОСЕЧНА РЕГУЛИРАНА ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКИОТ
МЕБЕЛ

4.

ТИП / МОДЕЛ

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО

ПАРЧИЊА
3.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКИОТ МЕБЕЛ НА КРАЈОТ НА
ГОДИНАТА

2.

НАЗИВ НА КАНЦЕЛАРИСКИОТ МЕБЕЛ

ДОДАДЕНА НОВА ВРЕДНОСТ ПОРАДИ ПОПРАВКИ

1.

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ

РЕДЕН БРОЈ

ВРЕДНОСТ НА КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ СО КОЈ СЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ________________________________

RABav
ЕУР
15.

Табела 11
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ________________________________
Р. број

ОПИС

денари
Кумулативен инвестиционен план за регулиран период
прва година втора година трета година
Вкупно

Да се внесат инвестициите секоја пооделно

Забелешка
Да се приложи и преглед на вложувањата со динамиката за целиот период и во евра
МП

Табела 12
ВКУПНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ СО ДИНАМИКА НА ВЛОЖУВАЊЕ
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ___________________________________________
денари
Регулиран период
Р. број
ОПИС
Базна година
прва година втора година трета година
1
КРЕДИТИ ( да се наведат поединечно сите) *
износ на кредитот во денари
рок на отплата - период
каматна стапка во %
грејс период
интеркаларна камата во денари
ануитет во денари
отплата во денари
камата во денари
...
2
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА
- од акумулација
- од амортизација
3
ДРУГИ ИЗВОРИ (да се наведат)
...
4
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
во табелата да се наведат сите долгорочни кредити
МП

Пополнил ___________________
Одобрил_____________________
Датум________________________

Табела 13
ПРЕГЛЕД НА ОТТУЃЕНИ, РАСХОДУВАНИ И ПОВЛЕЧЕНИ ОД УПОТРЕБА СРЕДСТВА СО КОИ СЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ________________________________
денари
Реден број

ОПИС

Базна година

МП

прва година

Регулиран период
втора година

трета година

ПОПОЛНИЛ________________________________
ОДОБРИЛ_________________________________
ДАТУМ____________________________________

Табела 14
ПРИНОС НА РЕГУЛИРАНИ СРЕДСТВА
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: _____________________________
денари
Р.број

Опис

1

Просечна вредност на средствата со кои се врши регулираната дејност во годината (RABav)

2

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)

3

Принос на регулирани средства (RA = RABav * WACC)

единица
мерка
денари

Базна година

Регулиран период
прва година

втора година

%
денари
Пополнил_____________

МП

Одобрил______________
Датум_________________

трета година

Табела 15
WACC (Пондерирана просечна цена на капиталот)
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: _____________________________
Р.Број

ОПИС

единица мерка

1

Сопствен капитал

(денари)

2

Долг

(денари)

3

Сопствен капитал

(%)

4

Долгорочен долг, (Debt)

(%)

5

Цена на долг, (Kd)

(%)

6

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

(%)

7

Стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на хартиите
од вредност издадени од Владата на РМ, (Rf)

(%)

8

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

(%)

9

Коефициент бета на сопствен капитал, (β)

10

Цена на сопствен капитал, (Ke = Rf + β*MRP)

(%)

11

Стапка на данок на добивка, (Tp)

(%)

12

Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување,
WACC {((1 - Debt) * Ke) / (1 - Tp)} + Debt * Kd

(%)

МП

Пополнил ________________
Одобрил_________________
Датум____________________

Табела 16
ПЛАНИРАНИ ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
денари
Р.број

ОПИС

Базна година

2

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 )
Tрошок за набавка на системски услуги за балансирање на електроенергетскиот систем, согласно Правилата за
балансирање, вклучувајќи го и трошокот за одложена терциерна резерва одобрен од Регулаторната комисија за
енергетика (AS)

3

Трошоци направени во рамки на процесот на компензација меѓу оператори на преносен систем ( ITC )

4

Приходи направени во рамки на процесот на компензација меѓу оператори на преносен систем (RITC )
Приход што операторот на електропреносниот систем го добил од распределба на интерконекцискиот капацитет
( RAI )
Надоместоци за приклучување кои имаат за цел да го повратат трошокот за одржување и управување со
средствата за приклучување (RCO)

1

5
6
7

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ (SPT = TF + AS + ITC - RITC - RAI - RCO)

МП

Пополнил_________________
Одобрил__________________
Датум____________________

Табела 17
ПЛАНИРАНИ ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
денари
Р.број

ОПИС

Базна година

1

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)

2

Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители (BPP)

3

ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ (SPT = TF + EPP + BPP)

МП

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

Пополнил_________________
Одобрил__________________
Датум____________________

Табела 18
ПЛАНИРАНИ ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
денари
Р.број

ОПИС

Базна година

2

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 )
Oстварени приходи од продажба на вишокот на електрична енергија на организираниот пазар на електрична енергија
(RS)

3

Надомести за приклучување (RCO)

4

ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ТРОШОЦИ (SPT = TF - RS - RCO)

1

МП

Регулиран период
прва година

втора година

трета година

Пополнил_________________
Одобрил__________________
Датум____________________

Табела 19
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ВЛЕЗ ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА
кWh
Реализирано во претходни години
Р.бр

ОПИС
три години пред
базната

две години пред една година пред
базната
базната

Реализирано во
базната година
базна година

Планирано во регулиран период
прва година

втора година

Електрична енергија од домашно
производство (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
1.1 Производство од ТЕЦ
1.2 Производство од ХЕЦ
1

1.3

Производство од останати производители
(без обновливи извори)

1.4 Производство од обновливи извори
2 Увоз (2.1 + 2.2)
2.1 Увоз универзален снабдувач
2.2 Увоз слободен пазар на електрична енергија
3

Транзит
Преземено од дистрибутивни системи (4.1
4
+4.2)
4.1 Електродистибуција
4.2 ЕСМ Енергетика
ВКУПЕН ВЛЕЗ НА ЕЕ ВО
5 ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН
СИСТЕМ НА РМ (1 + 2 + 3 + 4)
* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

трета година

Табела 20

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ИЗЛЕЗ ОД ПРЕНОСНА МРЕЖА
кWh

Реализирано во претходни години
Р.бр

Опис
три години пред
базната

1

две години пред една година пред
базната
базната

Реализирано во
базната година
базна година

Планирано во регулиран период
прва година

втора година

Предадена на потрошувачи директно
приклучени на електропреносна мрежа

2

Предадено на дистрибутивни системи (2.1 + 2.2)
2.1 АД ЕСМ - Енергетика
2.2 Електродистрибуција
3 Сопствена потрошувачка АД МЕПСО
4 Извоз
5 Транзит
6

ВКУПЕН ИЗЛЕЗ НА ЕЕ ОД ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН
СИСТЕМ НА РМ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

трета година

Табела 21

ЗАГУБИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА

Реализирано во претходни години
Р.бр

4

Планирано во регулиран период

Опис
три години пред
базната
кWh

1
2
3

Реализирано во
базната година

две години пред една година пред
базната
базната
кWh
кWh

базна година

прва година

втора година

трета година

кWh

кWh

кWh

кWh

Количини на влез
Количини на излез
Загуби (1 - 2)
Загуби во однос на влез
(%)

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 22
НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА

Р.бр

Опис

три години пред базната година
количина
цена
трошок
кWh

1
...
n

ден/kWh

денари

Реализирани набавки во претходни години
две години пред базната година
една година пред базната година
количина
цена
трошок
количина
цена
трошок
кWh

ден/kWh

денари

кWh

Производители и/или
трговци
Вкупно

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

МП
Пополнил:
Одобрил:
Датум:

ден/kWh

денари

Реализирани набавки во базната година
базна година
количина
цена
трошок
кWh

ден/kWh

денари

прва година од регулиран период
количина
цена
трошок
кWh

ден/kWh

денари

Планирани набавки на во регулиран период
втора година од регулиран период
трета година од регулиран период
количина
цена
трошок
количина
цена
трошок
кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

Табела 23
ОБЕЗБЕДЕНИ СИСТЕМСКИ УСЛУГИ ОД ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ
Реализирана набавка на
системски услуги во базна
година

Реализирана набавка на системски услуги во претходен период
Р.бр

Опис
три години пред базната
MW

1

денари

две години пред базната
MW

денари

една години пред базната
MW

денари

базна година
MW

денари

Планирана набавка на системски услуга во регулиран период

прва година
MW

денари

втора година
MW

АД ЕСМ
системски услуги/оперативна резерва/ енергија
за урамнотежување

2

Останати производители во РСМ
системски услуги/оперативна резерва/ енергија
за урамнотежување

3

Увоз
системски услуги/оперативна резерва/ енергија
за урамнотежување

3

ВКУПНО

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

МП

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

денари

трета година
MW

денари

Табела 24
НОМИНИРАНА И НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ ВО ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

ОПИС

Номинирана
количина на
ЕЕ за загуби
во преносна
мрежа

МWh

Вкупна вредност
Набавена
за номинирана
количина на
количина на ЕЕ ЕЕ за загуби
за загуби во
во преносна
преносна мрежа
мрежа

денари

МWh

Трошок за
набавена
количина на
ЕЕ за загуби
во преносна
мрежа

Продаден вишок
на количина на
ЕЕ од набавена
ЕЕ за загуби во
преносна мрежа

Вкупна вредност од
продаден вишок на
количина на ЕЕ од
набавена ЕЕ за загуби
во преносна мрежа

Пренесена
количина на ЕЕ
(вкупно со
загуби) во
преносна мрежа

денари

МWh

денари

МWh

јануари
февруари
март
април
мај
јуни
јули
август
септември
октомври
ноември
декември
*се доставуваат податоци за три години пред годината за која што се однесува барањето
Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 25
БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ ПО КАТЕГОРИЈА НА ПРИКЛУЧОК
Реализирано во
базната година

претходни години
Р.бр

Опис
три години пред две години пред
базната
базната

1

MV1

2
3

MV2
LV1.1

4

LV1.2

5

LV 2

6

Вкупно

една година
пред базната

базна година

Планирано во регулиран период

прва година

втора година

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

трета година

Табела 26

НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ ВО ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ
Реализирани набавки во базната
година

Реализирани набавки во претходни години
Р.бр

Опис
три години пред базната година

1
2
n

Планирани набавки во регулиран период

две години пред базната година

една година пред базната година

базна година

прва година од регулиран период

втора година од регулиран
период

трета година од регулиран
период

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

количина

цена

трошок

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

кWh

ден/kWh

денари

Производители и/или
трговци
Вкупно

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

МП
Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 27
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ВЛЕЗ ВО ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Реализирано во
базната година

Реализирано во претходни години
Р.бр

Планирано во регулиран период

Опис

1

Од преносна мрежа

2

Од АД ЕСМ директно
во дистрибутивен
систем

3

Од производители
приклучени на
дистрибутивен систем

4

Вкупно

три години пред
базната

две години пред
базната

една година пред
базната

базна година

прва година

втора година

трета година

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 28

1

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ИЗЛЕЗ ОД ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Реализирано во
базната година

Реализирано во претходни години
Р.бр

1

Опис

Вкупно 35 kV
потрошувачи

Планирано во регулиран период

Пресметка
три години пред
базната

две години пред
базната

една година пред
базната

базна година

прва година

втора година

трета година

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

1.1 + 1.2

1.1

35 kV директни
потрошувачи

1.2

35 kV останати
потрошувачи

2

10(20) kV
потрошувачи

3

Вкупно 0,4kV
потрошувачи

3.1

Вкупно домаќинства

3.1.1 + 3.1.2

3.1.1
3.1.2
3.2

двотарифни
еднотарифни
Вкупно останати

3.2.1 + 3.2.2

3.2.1
3.2.2
3.3

I тарифен степен
II тарифен степен
Јавно осветлување

7

Вкупно

3.1 + 3.2 + 3.3

1+2+3

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 29
ЗАГУБИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Реализирано во
базната година

Реализирано во претходни години
Р.бр

Планирано во регулиран период

Опис

1

Количини на
влез

2

Количини на
излез

3

Загуби

4

Загуби во однос
на влез(%)

три години пред
базната

две години пред
базната

една година пред
базната

базна година

прва година

втора година

трета година

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 30
СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА / ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ
Реализирано во
базната година

Реализирано во претходни години
Р.бр

1

Планирано во регулиран период

Опис
три години пред
базната

две години пред
базната

една година пред
базната

базна година

прва година

втора година

трета година

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

кWh

АД МЕПСО/ Дистрибуција ДООЕЛ

* во електронска верзија податоците се доставуваат на месечно ниво за секоја од бараните години

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

Табела 31
НОМИНИРАНА И НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА
ОПЕРАТОР НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Период

Номинирана
количина на ЕЕ за
загуби во
дистрибутивна
мрежа во kWh

Вкупна вредност
Вкупна вредност за
Продаден вишок
Трошок за набавена
од продаден вишок
Пренесена
номинирана
Набавена количина
на количина на ЕЕ
количина на ЕЕ за
на kWh на ЕЕ од
количина на ЕЕ
количина на ЕЕ за на ЕЕ за загуби во
од набавени
загуби во
набавена ЕЕ за
(вкупно со загуби)
загуби во
дистрибутивна
загуби во
дистрибутивна
загуби во
во дистрибутивна
дистрибутивна
мрежа во kWh
дистрибутивна
мрежа во денари
дистрибутивна
мрежа во kWh
мрежа во денари
мрежа во kWh
мрежа

јануари
февруари
март
април
мај
јуни
јули
август
септември
октомври
ноември
декември
*се доставуваат податоци за три години пред годината за која што се однесува барањето

Пополнил:
Одобрил:
Датум:

ПРИЛОГ 6
Изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на регулираното
друштво

И З Ј А В А
Од одговорното лице на регулираното друштво
(Име на регулираното друштво)
подносител на барањето
Изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека материјалите и
финансиските податоци презентирани во прилог на барањето за одобрување на цена и потребен
приход, доставени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, а кои се однесуваат на регулираното друштво, се точни и веродостојни и во целост
одговараат на фактичката состојба на барателот.

Датум: ___________

Место: ___________

Одговорно лице
(Лице овластено за претставување
застапување на регулираното друштво)
(Име и презиме и своерачен потпис)

и

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Согласно член 24, став (1), точка 1), алинеја 1, а во врска со член 28 од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за
енергетика) е надлежна за донесување на Правилник за начин и услови 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).
Со овој Правилник се уредува начинот и условите за формирање, одобрување и контрола на
тарифите со кои се остварува регулиран максимален приход потребен за вршење на следните
регулирани енергетски дејности:
-

пренос на електрична енергија,
организирање и управување со пазарот на електрична енергија, и
дистрибуција на електрична енергија.

Регулирањето на тарифите, согласно начинот и постапката утврдени со овој Правилник има
за цел да обезбеди:
-

-

урамнотежување на интересите на вршителите на енергетски дејности и потрошувачите,
создавање на стабилни и предвидливи услови за работење на регулираните претпријатија
при вршењето на регулираните дејности,
заштита на потрошувачите и корисниците на системот од каква било злоупотреба на
доминантната позиција на пазарот,
креирање на мерки за поттикнување на ефикасно работење на вршителите на енергетски
дејности,
вршителите на енергетски дејности да ги надоместат оправданите трошоци, како и да стекнат
соодветен принос на капитал,
финансиски средства неопходни за инвестиции со кои ќе се обезбеди одржливо и сигурно
функционирање на енергетските системи,
создавање услови за развој и одржување на постојните и изградба на нови капацитети за
пренос и дистрибуција на електрична енергија,
недискриминаторен третман на друштвата и примена на објективни критериуми,
транспарентни методи и постапки за регулирање на соодветните тарифи,
обезбедување и унапредување на сигурноста на снабдувањето, како и безбеден, непрекинат
и квалитетен пренос и дистрибуција на електрична енергија,
отстранување на вкрстените субвенции меѓу групите потрошувачи и прелевање на приходите
и трошоците при вршење на регулираните и/или нерегулираните енергетски дејности, и
надоместување на трошоците за набавка на енергија за покривање на загубите во
соодветниот електропреносен, односно електродистрибутивен систем, имајќи ги предвид
плановите и динамиката за намалување на загубите што операторите на системите ги
доставуваат на одобрување до Регулаторната комисија за енергетика,
унапредување на енергетска ефикасност, заштеда на енергија и ефикасно искористување на
енергетските ресурси, и
заштита и унапредување на животната средина во вршењето на регулираните дејности.

Регулаторната комисија за енергетика го изработи овој Правилник во соработка со
Секретаријатот на Енергетската заедница.

На 22 ноември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страница го
објави Предлогот на овој Правилник , како и соопштение со кое ги повика сите заинтересирани страни
да достават по електронски пат, на официјалната е-меил адреса: erc@erc.org.mk, свои сугестии,
забелешки и предлози, најдоцна до 12 декември 2018 година, по однос на Предлог - Правилникот.
Заклучно со 12 декември 2018 година беа доставени забелешки од Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје, ТЕ- ТО АД Скопје и АД МЕПСО (ОПЕЕ).
Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-2236/1 од 22 ноември 2018 година
свика подготвителна седница на 12 декември 2018 година на која предмет на разгледување беше
Предлог - Правилникот на која што за присуство покрај членовите на Регулаторната комисија за
енергетика беа поканети и претставници од: АД ЕЛЕМ – Скопје, АД МЕПСО – Скопје,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, ЕВН Македонија АД Скопје, Кабинетот на Заменик
Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Министерството за економија,
Агенцијата за енергетика, Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанската комора на
Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, Организација на потрошувачи на
Македонија и Советот за заштита на потрошувачите.
На 12 декември 2018 година се одржа подготвителна седница на која учествуваа членовите
на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од Министерството за економија,
Стопанската комора на Македонија, АД ЕЛЕМ – Скопје, АД МЕПСО– Скопје, ЕВН Македонија АД
Скопје, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје и ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА
ДООЕЛ Скопје. На подготвителната седница од страна на присутните беа дадени забелешки во однос
на Предлог - Правилникот.
Имајќи ги во предвид доставените забелешки во дадениот рок, забелешките дадени на
подготвителната седница од страна на заинтересираните страни, како и забелешките доставени од
Секретаријатот на Енергетската заедница, Регулаторната комисија за енергетика изработи текст на
Правилникот, како предлог за донесување.
Регулаторната комисија за енергетика на седницата одржана на 10 мај 2019 година донесе
Правилник за начин и услови 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.

