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)
и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален
приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување
со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за
пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење
на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична
енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје
1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година се одобрува да
изнесува 59.795.112 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија
се утврдува да изнесува 0,0081 ден/kWh за планирани номинирани количини на електрична
енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија од 7.421.703.307 kWh.
3. Регулираната просечна тарифа од точка 2 на оваа одлука се применува во период од
отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, со седиште
на ул. „Максим Горки“, бр.4 Скопје (во понатамошниот текст: МЕМО ДООЕЛ Скопје), согласно
Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани
просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на
електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник), на
15 мај 2020 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 регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност
организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за
регулираниот период 2020 година, УП1 бр. 08-52/20 од 15 мај 2020 година (во понатамошниот текст:
Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2020 година објави известување во врска со
Барањето на МЕМО ДООЕЛ Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и во
дневните весници „Слободен Печат” 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 на 29 јули 2020 година на својата веб страница ја објави
предлог одлуката со образложение и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои
сугестии, забелешки и предлози.
По објавената предлог одлука, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени
забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.
Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика
бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од
член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на
подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без
одржување на подготвителна седница.
Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на
странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решeние бр. 02-1668/1 од 31 јули 2020 година,
одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна
седница.

Податоци од Барањето
Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на
регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ
Скопје за регулираниот период 2020 година е поднесено во согласност со Правилникот.
МЕМО ДООЕЛ Скопје во Барањето ги има презентирано следните податоци:
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)
Според податоците дадени согласно Прилогот 5 од Правилникот, вредноста на средствата за
вршење на регулираната дејност и приносот на средствата изнесува:
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8

Опис
RAB start
Инвестиции во текот на годината
Амортизација
RAB out
RAB end
Просечен RAB
WACC
Принос на регулирани средства
(RA)

2019
0
22.017.000
5.063.910
0
16.953.090
8.476.545
4,62%

2020
26.623.342
25.830.000
12.590.183
0
39.863.159
33.243.250
4,62%

391.805

1.536.577

Вредност на планирани инвестиции
МЕМО ДООЕЛ Скопје прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска
дејност, управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година во износ од 25.830.000 денари.
Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)
Р.бр
1

Опис
WACC(%)

2019
4,62%

2020
4,62%

Оперативни трошоци
р.бр
1
2
3
4
4.1
5
6
7
8

Опис
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен
инвентар (денари)
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за
одржување на средствата (денари)
Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема
(денари)
Бруто плати (денари)
Број на вработени
Менаџерските плати и менаџерските награди (денари)
Други услуги (денари)
Останати и вонредни трошоци (денари)
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О (денари)

2019
553.500

2020
861.000

2.398.500

2.398.500

1.230.000

307.500

12.610.898
18
1.407.415
19.987.500
5.742.669
43.930.482

22.218.960
25
1.811.040
25.223.610
10.093.100
62.913.710

Количини на електрична енергија
р.бр
1

ОПИС
Номинирани количини на
електрична енергија од
учесниците на пазарот на
електрична енергија

2019
kWh

2020

7.220.268.604

7.421.703.307

Пренесени трошоци
р.бр
1

2

3

Опис
Регулаторен надомест, трошок за надомест за
концесија, еколошки такси и даноци на имот TFt,
(денари)
Трошок за урамнотежување и потребните
системски услуги поврзани со работата на
повластените производители согласно правилата
за пазар на електрична енергија, во годината t,
(денари)
Пренесени трошоци, SPTt (денари)

2019

2020

2.490.750 1.287.500

0

-

2.490.750 1.287.500

Регулирана просечна тарифа
Според податоците од Барањето, МЕМО ДООЕЛ Скопје бара да се одобри регулиран
максимален приход од 78.327.970 денари и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана
дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за
2020 година во износ од 0,010553907 денари за киловат час електрична енергија.

Анализа на Регулаторната комисија за енергетика
Согласно Правилникот, времетраењето на регулираниот период за дејноста организирање и
управување со пазарот на електрична енергија изнесува една година, со почеток од 01.01.2020
година.
Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот, со оваа Одлука на МЕМО
ДООЕЛ Скопје му утврди регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2020
година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на
електрична енергија.
Определувањето на регулираниот максимален приход што му се одобрува на регулираното
претпријатие да го оствари во текот на една календарска година од новиот регулиран период,
Регулаторната комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените финансиски
резултати од работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното претпријатие
во 2019 година која претставува базна година за новиот регулиран период.
Во тек на постапката се изврши анализа на доставените податоци, при што се утврди
следното:
Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)
Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните
дејности (RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:
Р.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОПИС
RAB start
Нови инвестиции
Капитални придонеси
Амортизација
RAB out
RAB end
Просечен RAB
WACC
Принос на регулирани средства (RA)

Износ
26.623.342
20.664.000
7.130.310
0
40.157.032
33.390.187
1.722.026
26.623.342

Оперативни трошоци
Според извршената анализа, на МЕМО ДООЕЛ Скопје му се одобруваат оперативни трошоци
(денари) врз основа на податоците од Барањето, а пресметани согласно Правилникот:
Р.бр
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

ОПИС
Материјали, енергија, резервни делови и ситен
инвентар
Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување
Трошоци за осигурување на градежни објекти и
опрема
Бруто плати
Број на вработени
Просечна бруто плата
Менаџерски плати и награди
Други услуги
Останати и вонредни трошоци
Вкупно оперативни трошоци
Амортизација

2019

2020

1.279.243

861.000

1.162.549

2.398.500

656.744

307.500

12.610.898 19.277.707
18
21
58.384
73.022
1.407.415 1.811.040
1.022.845 5.482.110
4.407.077 7.569.825
22.546.771 37.707.682
0 7.130.310

Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, трошоците за тековно
одржување, ремонт и услуги, трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема, како и
менеџерските плати и награди се преземени од Барањето.
Регулаторната комисија за енергетика имајќи ги во предвид податоците од Финансискиот план
на МЕМО ДООЕЛ Скопје и доставеното Барање, а кои се однесуваат на оваа група трошоци, при
утврдување на оваа група трошоци ги зема во превид трошоците за организрање и управување со
пазарот на електрична енергија, при што не се земени во предвид трошоците кои што се однесуваат
на активности поврзани организираниот пазар на електрична енергија, трошоците кои се реализрани
се признаени согласно реализираниот износ, а не согласно планираниот од Финансискиот план на
МЕМО ДООЕЛ Скопје.
Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 75% од износот од Барањето, односно
трошоците кои се презентирани во Барањето се намалени за 15% согласно Извадокот од Нацрт
записникот од Продолжението на 32 седница на Влада на Република Северна Македонија одржана
на 1 април 2020 година Точка 59: Информација за намалување на непродуктивни расходи поради
справување со здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID – 19.
Трошокот за бруто плати за 2020 година е пресметан врз основа на утвредената просечна
бруто плата на МЕМО ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и
управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година, при што бројот на вработени е утврден
да изнесува 21 за првите девет месеци, додека за последните три месеци истиот е зголемен на 24
вработени.

Пренесени трошоци (SPT)
Трошокот за регулаторен надоместок, трошокот за надоместок за концесија, еколошки такси
и даноци на имот за 2020 година е утврден да изнесува 951.728 денари, согласно реализацијата во
2019 година.
Имајќи во предвид дека од 01.01.2015 година, ОПЕЕ ја откупува електричната енергија
проозведена од повластени производители и ја продава на снабдувачите со електрична енергија на
регулираниот и нерегулираниот пазар, како и соодветните оператори на системите при набавка на
електрична енергија за покривање на загубите, трошокот за откуп на електрична енергија од
повластени производители е утврдена да изнесува 0 денари. Трошок за урамнотежување и
потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители, согласно
Правилата за пазар на електрична енергија е утврден да изнесува 0.
Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2020 година се утврдени
да изнесуваат 951.728 денари.
Фактор на корекција (К)
Факторот за корекција кој се однесува на 2019 година, a се применува за 2020 година е утврден
да изнесува -12.283.366 денари.
Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност
организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан
со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2019) изнесува 35.609.683 денари. Пресметката
на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност
организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан
со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2019), е презентирана во следнава табела:
р.бр
1
2
3
4
5
6

ОПИС И ОЗНАКА
оперативни трошоци, О (денари)
амортизација D (денари)
принос на регулираната средства, во годината t, RA
(денари)
Пренесени трошоци, SPTt (денари)
Фактор на корекција, К (денари)
MAR (денари)

MARK2019

ОДЛУКА УП1.
08-44/19 од
28.06.2019

26.511.582
6.636.150

26.511.582
6.636.150

1.765.597

1.765.597

951.728
255.373

1.136.160
255.373
35.794.115

35.609.683

Врз основа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика
утврди планираните тргуваните количини на електрична енергија за 2020 година да изнесуваат
7.421.703.307 kWh.
Вкупниот регулиран максимален приход на МЕМО ДООЕЛ Скопје за надоместување на
претходно наведените трошоци, за 2020 година се предвидува да изнесува 59.795.112 денари.
Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020
година (0,0081 ден/kWh) утврдена со оваа Одлука се зголеми за 63,93% во однос на претходната
(0,0049ден/kWh).

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 објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-52/20
31 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

