
 Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 од Законот за енергетика (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), 
член 27 од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува 
универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 164/18), постапувајќи по Барањето за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи 
за 2019 година за потрошувачи на електрична енергија кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН 
ХОМЕ ДОО Скопје, УП1 бр. 08-37/19 од 15 мај 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јуни 2019 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за периодот од 1 јули до 31 

декември 2019 година за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија 
на потрошувачи кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 

 
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија на потрошувачи на електрична енергија кои ги снабдува универзалниот 
снабдувач за  периодот од 1 јули до 31 декември 2019, се одобрува да изнесува,  8.864.934.776 
денари, за испорачани 1.886.547.574 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   943,62 994,66 767,14 

Енергија 

kWh 
BT 2,33 2,92 3,22 

НТ 1,17 1,51 1,58 

kvarh 
ВТ 0,57 0,76 0,71 

НТ 0,22 0,37 0,44 

 
 



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

 

Пресметков
на величина 

Единиц
а 

Тарифн
о време 

Тарифен став (денари) 

Потрошувачи на низок напон 0,4 kV 

Домаќинства Останата потрошувачка  

Едно 
тарифн

о 
мерењ

е 

Дво 
тарифн

о 
мерењ

е 

I 
Тарифенстеп

ен  

II 
Тарифенстеп

ен  

Јавно 
осветлува

ње 

Моќност kW     745,76    

Енергија 

kWh 
BT 4,44 5,54 3,57 8,63 5,56 

НТ   2,78 1,75     

kvarh 
ВТ     0,88 1,64   

НТ     0,45     

 
 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република 
Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јули 2019 година. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со 
електрична енергија, со седиште на ул.„11 Октомври“ бр.9 Скопје (во понатамошниот текст: ЕВН 
ХОМЕ ДОО Скопје), согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на 
потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај (во 
понатамошниот текст: Тарифен систем), на 15 мај 2019 година поднесе до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) Барање за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за 2019 
година за потрошувачи на електрична енергија кои ги снабдува универзалниот снабдувач ЕВН ХОМЕ 
ДОО Скопје, УП1 бр. 08-37/19 од 15 мај 2019 година, (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето 
ја достави и потребната документација согласно Тарифниот систем. 
Регулаторната комисија за енергетика на 29 мај 2019 година објави известување во врска со 
Барањето на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 
во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха”. 



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

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 26 став (3) од Тарифниот систем изготви 
предлог одлука со образложение, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која се 
одржа на 28 јуни 2019 година. 
 

На подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика и претставници од: АД МЕПСО Скопје, АД ЕСМ Скопје, Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РСМ задолжен 
за економски прашања, Министерство за економија, Комисија за заштита на конкуренција, Агенција 
за енергетика на Република Северна Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора 
на северо-западна Македонија, Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од 
Советот за заштита на потрошувачите и Организацијата на потрошувачите на Македонија. 

 
Податоци од Барањето 
 

ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 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 21.115.561 денари за 2019 
година. 
 

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

следнава табела: 
                                                                                                                                                                             

Р.бр. Опис 2018 2019 

1 
Материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар 

13.641.968 23.458.641 

2 
Тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување 

2.395.905 6.504.360 

3 
Трошоци за осигурување на градежни 
објекти и опрема 

950.070 969.071 

4 Бруто плати 190.505.411 198.256.494 

4.1 Број на вработени   

5 Менаџерски плати и награди 0 0 

6 Други услуги 219.208.206 199.738.638 

7 Останати и вонредни трошоци 142.739.386 125.192.621 

8 Вкупно оперативни трошоци 569.440.946 575.235.387 

 
 
 



Пренесени трошоци  
 
Вредноста на пренесените трошоци според податоците доставени со Барањето за 2019 

година се планира да изнесува 55.567.438 денари. 
 
 
Трошок за купување на електрична енергија  
        
Набавката на електричната енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи 

во текот на 2019 година се врши во два дела со тоа што во периодот од 01.01 – 30.06.2019 година 
набавката се врши од ЕВН Македонија додека во периодот од 01.07 – 31.12.2019 година набавката 
треба да ја реализира ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. За потребите на тарифните потрошувачи и малите 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем, според податоците доставени со Барањето, во 
периодот од 01.01 – 30.06.2019 година планирани се 1.920.741.048 kWh за набавка од производителот 
на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, во 
периодот од 01.07 – 31.12.2019 година 1.626.653.561 kWh на отворен пазар по пазарни цени, како и 
226.524.532 kWh од повластените производители на електрична енергија. 

Предвидениот трошок за набавка на електрична енергија во 2019 година ќе биде 
дополнително доставен во текот на постапката за одобрување на предлог цени на пресметковните 
елементи за 2019 година за потрошувачи на електрична енергија кои ги снабдува универзалниот 
снабдувач ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, а по завршување на постапката за набавка на електрична енергија 
за потребите на Универзалниот снабдувач.  

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

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

енергија кој ќе треба да се земе во предвид од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје дополнително ќе се 
утврдува по одобрување на тарифата за пренос на електрична енергија за 2019 година. 

 
Маржа за универзален снабдувач 
 
Според податоците од Барањето, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје предлага за 2019 година процентот 

на маржата да изнесува 11,5% согласно тендерската постапка за избор на универзален снабдувач. 
 
 
Регулиран максимален приход 
 
Во доставеното Барање, регулираниот максимален приход за 2019 година на ЕВН ХОМЕ ДОО 

Скопје изнесува 17.548.891.154 денари. 
 
 
 
 
 
 



 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Во согласност со член 237, став 7 од Законот за енергетика ЕВН Македонија АД Скопје како 
носител на лиценцата за снабдување со електрична енергија во краен случај и лиценцата за 
снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи, ќе ги врши обврските утврдени во 
лиценците до денот на издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија, со обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како 
универзална услуга и за снабдување со електрична енергија во краен случај. Регулаторната комисија 
за енергетика на седницата одржана на 8 мај 2019 година донесе Одлука УП1 Бр. 12-25/19 за 
издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија, со 
обврски за обезбедување на снабдување со електрична енергија како универзална услуга и за 
снабдување со електрична енергија во краен случај. Согласно точка 3 од оваа одлука ЕВН ХОМЕ ДОО 
Скопје е должен да отпочне со снабдувањето со електрична енергија 
како универзална услуга и со снабдувањето со електрична енергија во краен случај од 1 јули 2019 
година. Имајќи го во предвид претходно наведеното, Регулаторната комисија за енергетика со оваа 
Одлука утврди вкупен регулиран максимален приход за вршење на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје за 
периодот од 1 јули до 31 декември 2019 година.   

Планираната набавка на електрична енергија за потребите на малите потрошувачи и 
домаќинствата за 2019 година е презентирана во следнава табела: 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 
01.07 - 31.12. 

2019 

1 
трошок за купување на електрична енергија од АД ЕСМ, 
денари 

3.775.287.567 

1.1 електрична енергија  набавена од АД ЕСМ - Скопје, (kWh) 1.779.285.308 

1.2 цена на набавка (ден/kWh) 2,1218 

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

0 

2.1 електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh) 0 

2.2 цена на набавка (ден/kWh) 0,0000 

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

616.758.030 

3.1 
електрична енергија набавена од повластени 
производители, (kWh) 

107.262.266 

3.2 цена на набавка (ден/kWh) 5,7500 

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

0 

5 Вкупно трошок за купување на ее (денари) 4.392.045.596 

 
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 
01.07 - 31.12. 

2019 

1 трошок за пренос на електрична енергија,   TNU (денари) 312.609.472 

1.1 пренесени количини(kWh) 1.779.285.308 

1.2 цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh) 0,1757 

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

9.271.893 

2.1 количини (kWh) 1.886.547.574 

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

0,0049 

 
Вкупната вредност на трошокот за користење на дистрибутивната мрежа година е 

презентиран во следнава табела: 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 
01.07 - 31.12. 

2019 

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

3.236.687.188 

1.1 дистрибуирани количини(kWh) 1.886.547.574 

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

1,7157 

 
 Маржата на универзалниот снабдувач утврдена преку тендерска постапка за избор на 
универзален снабдувач изнесува 11,5%, односно 914.320.627 денари. 
 

Фактор на корекција (К)  
 

Факторот на корекција за 2018 година, а кој се применува во 2019 година, изнесува 0 денари, 
поради тоа што ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје оваа дејност не ја вршело во 2018 година.  
 Врз основа на претходно наведеното, вкупниот потребен приход за надоместување на 
претходно наведените трошоци за вршење на претходно наведените енергетски дејности за периодот 
од 1 јули до 31 декември 2019 година, се утврдува да изнесува 8.864.934.776 денари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Количините на различните категории на потрошувачи се презентирани во табелата подолу: 
 

Опис 
Количини за 

пресметковни 
елементи 

Домаќинства 

Еднотарифни акт ее  30.733.083 

Двотарифни 
акт ее ВТ 720.838.533 

акт ее НТ 778.648.956 

Останата 
потрошувачка 
0,4kV 

I - Тарифен 
степен 

акт ее ВТ 52.746.037 

акт ее НТ 26.255.295 

реак ее 
ВТ 

5.907.399 

реак ее 
НТ 

3.000.471 

Моќност 336.784 

II - Тарифен 
степен 

акт ее ВТ 180.873.401 

реак ее 5.649.793 

Јавно осветл. акт ее  34.811.668 

Потрошувачи на среден напон 
10(20) kV 

акт ее ВТ 34.796.244 

акт ее НТ 21.257.674 

реак ее 
ВТ 

3.738.349 

реак ее 
НТ 

3.301.663 

Моќност 182.128 

Потрошувачи на среден напон 
35 kV 

акт ее ВТ 3.571.206 

акт ее НТ 1.235.836 

реак ее 
ВТ 

208.272 

реак ее 
НТ 

200.899 

Моќност 11.137 

Потрошувачи на среден напон 
35 kV Директни 

акт ее ВТ 468.846 

акт ее НТ 310.795 

реак ее 
ВТ 

27.306 

реак ее 
НТ 

0 

Моќност 2.350 

 
 

 
 
 



Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како 
во диспозитивот на оваа Одлука.  
 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот 
на нејзиното објавување во Службен весник на Република Северна Македонија. 

 
 

УП1 бр. 08-37/19                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28 јуни 2019 година 
Скопје                                                                                                      Марко Бислимоски 
 


