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),
а согласно со 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 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на xx јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на регулираниот максимален приход и цени на пресметковните елементи 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 2020 година се одобрува да изнесува, 17.859.946.998 денари, за испорачани
3.627.647.770 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
Тарифен став (денари)

Пресметковна
величина

Моќност

Единица

Тарифно
време

35 kV *

35 kV

10 kV

1013,62

1068,45

824,05

BT

2,50

3,14

3,14

НТ

1,26

1,62

1,62

ВТ

0,82

0,82

0,82

НТ

0,40

0,40

0,40

kW
kWh

Енергија
kvarh

Потрошувачи на висок
напон

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

Тарифен став (денари)

Потрошувачи на низок напон 0,4 kV
Пресметковна
Тарифно
Единица
величина
време

Домаќинства

Едно
Дво
тарифно тарифно
мерење мерење

Моќност

kW
kWh

Енергија
kvarh

BT
НТ
ВТ
НТ

4,77

5,95
2,99

Останата потрошувачка

I Тарифен
степен

801,08
3,83
1,88
0,95
0,48

II Тарифен
степен

Јавно
осветлување

9,27

5,97

1,76

3. Цените на пресметковни елементи од точка 2 на оваа одлука се применуваат 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
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со
електрична енергија, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 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 19 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 цена и приход за 2020 година, УП1 бр. 08-59/20 од
19 мај 2020 година, (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната
документација согласно Тарифниот систем.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2020 година објави известување во врска со
Барањето на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и
на 28 мај 2020 година 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 XX јули 2020 година на својата веб страница ја
објави Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана просечна
тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност
дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
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-ХХ/1 од ХХ јули 2020 година,
одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна
седница.

Податоци од Барањето
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје во Барањето ги има презентирано следните податоци:
Пренесени трошоци
Вредноста на пренесените трошоци според податоците доставени со Барањето за 2020
година се планира да изнесува 33.400.034 денари.

Трошок за купување на електрична енергија
Набавката на електричната енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи
во текот на 2020 година се планира да изнесува 3.509.851.669 kWh.
р.бр
1
1.1

ОПИС И ОЗНАКА
трошок за купување на електрична енергија од АД ЕСМ,
денари
електрична енергија набавена од АД ЕСМ - Скопје, (kWh)

1.2

цена на набавка (ден/kWh)

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5

трошок за купување на електрична енергија на слободен
пазар, (денари)
електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh)
цена на набавка (ден/kWh)
трошок за купување на електрична енергија од повластени
производители, (денари)
електрична енергија набавена од повластени
производители, (kWh)
цена на набавка (ден/kWh)
трошок за отстапувањата во однос на планираната и
реализираната потрошувачка на електрична енергија,
(денари)
Вкупно трошок за купување на ее (денари)

2020

6.996.864.992
3.294.924.857
2,1235
0
0
0,0000
1.558.959.116
214.926.812
7.2534
251.165.272
8.806.989.381

Предвидениот трошок за набавка на електрична енергија во 2020 година од АД ЕСМ Скопје е
пресметан со постигната цена за набавка на електрична енергија од АД ЕСМ Скопје за првите шест
месеци од 2020 година. Трошокот за цела 2020 година ќе биде дополнително доставен во текот на
постапката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за 2020 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 2020 година.
Фактор на корекција
Пресметката на факторот за корекција за 2019 година е прикажана во следната табела:

Р.бр.

ОПИС

1
2.

Трошоци за набавка на е.е (денари) Et
Трошоци за пренос на е.е. ((денари) TNUt
Трошоци за организирање и управување со пазарот на ее
(денари) МОt
Трошоци за дистирбуција на ее (денари) DNUt
Маржа
Пренесени трошоци во 2019 година, SPT2019 (денари)
фактор на корекција
Регулиран максимален приход за 2019 година повторно
пресметан
со
признаени
вредности,
наместо
прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари)
Вкупно испорачана количина во 2019 година (kWh)

3.
4.
5.
6.
3
5
6

MARK2019

Одобрено со
Одлука УП1
08-37/19 од
28.06.2019

4.028.269.931
300.725.003

4.392.045.596
312.609.472

8.386.753

9.271.893

2.919.242.585
834.511.791
0
-6.656.407

3.236.687.188
914.320.627
0

8.091.136.063
1,711,582,259

Маржа за универзален снабдувач
Според податоците од Барањето, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје предлага за 2020 година процентот
на маржата да изнесува 11,5% согласно тендерската постапка за избор на универзален снабдувач.
Регулиран максимален приход
Во доставеното Барање, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје не достави предлог за регулираниот
максимален приход за 2020 година.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика
Планираната набавка на електрична енергија за потребите на малите потрошувачи и
домаќинствата за 2020 година е презентирана во следнава табела:
р.бр

1.1

ОПИС И ОЗНАКА
трошок за купување на електрична енергија од АД ЕСМ Скопје, денари
електрична енергија набавена од АД ЕСМ - Скопје, (kWh)

1.2

цена на набавка (ден/kWh)

1

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5

трошок за купување на електрична енергија на слободен
пазар, (денари)
електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh)
цена на набавка (ден/kWh)
трошок за купување на електрична енергија од повластени
производители, (денари)
електрична енергија набавена од повластени
производители, (kWh)
цена на набавка (ден/kWh)
трошок за отстапувањата во однос на планираната и
реализираната потрошувачка на електрична енергија,
(денари)
Вкупно трошок за купување на ее (денари)

2020
7.658.635.078
3.425.647.770
2,2357
0
0
0,0000
1.302.900.000
202.000.000
6,4500
226.048.745
9.187.583.823

Врз основа на член 237 став (4) од Законот за енергетика* производителот на електрична
енергија со најголем инсталиран капацитет во Република Македонија е должен на универзалниот
снабдувач, во постапките за набавка за електрична енергија, во согласност со правилата за набавка
на електрична енергија за универзалниот снабдувач, да му понуди на продажба електрична енергија
во 2020 година најмалку 75% од вкупните годишни потреби на снабдувачот.
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

2020

1
1.1
1.2

трошок за пренос на електрична енергија, TNU (денари)
пренесени количини(kWh)
цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh)
трошок за организирање и управување со пазарот на електрична
енергија, МО (денари)
количини (kWh)
цена за организирање и управување со пазарот на електрична
енергија, (ден/kWh)

2
2.1
2.2

629.770.138
3.425.647.770
0,1838
22.578.221
3.627.647.770
0,0062

Вкупната вредност на трошокот за користење на дистрибутивната мрежа година е
презентиран во следнава табела:
р.бр

ОПИС И ОЗНАКА

2020

1

трошок за дистрибуција на електрична енергија, DNU (денари)

6.413.796.492

дистрибуирани количини(kWh)
цена за дистрибуција на електрична енергија (ден/kWh)

3.627.647.770
1,7680

1.1
1.2

Маржата на универзалниот снабдувач утврдена преку тендерска постапка за избор на
универзален снабдувач изнесува 11,5%, односно 1.869.946.998денари.
Фактор на корекција (К)
Факторот на корекција за 2019 година а кој се применува во 2020 година изнесува 271.010.329
денари. Остварениот приход за 2019 година (R2019) изнесува 8.345.326.830 денари, имајќи ги во
предвид податоците од Бруто билансот на претпријатието за 2019 година. Просечната пасивна
каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 1,14% за 2019 година.
Пресметката на регулираниот максимален приход за 2019 година, повторно пресметан со признаени
вредности наместо прогнозирани (MARK2019) е презентиран во следнава табела:

р.бр

ОПИС

MARK2019

Одобрено со
Одлука УП1 бр.

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10

11

Пренесени трошоци, CPT (денари)
трошок за купување електрична енергија од АД
ЕСМ - Скопје, (денари)
количина од АД ЕСМ - Скопје, (kWh)
цена на АД ЕСМ - Скопје (ден/kWh)
трошок за набавка на електрична енергија на
слободен пазар, денари
количина набавени на слободен пазар (kWh)
цена на слободен пазар (ден/kWh)
трошок за купување на електрична енергија од
повластени производители, (kWh)
електрична енергија набавена од повластени
производители, (kWh)
цена на набавка (ден/kWh)
трошок за пренос на електрична енергија, TNU
(денари)
пренесени количини(kWh)
цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh)
трошок за организирање и управување со пазарот
на електрична енергија, МО (денари)
количини (kWh)
цена за организирање и управување со пазарот на
електрична енергија, (ден/kWh)
трошок за купување услуги на дистрибутивниот
систем, DNU (денари)
дистрибуирана количина (kWh)
цена за дистрибуција, (ден/kWh)
MARP (денари)
Средства за маржа, М (денари)
процент на маржа, μ (%)
Фактор на корекција
Регулиран максимален приход за 2019 година
повторно пресметан со признаени вредности,
наместо прогнозирани, со вклучен фактор на
корекција (денари)
Вкупно испорачана количина во 2019 година
(kWh)

0
3.482.410.412

08-37/19 од
28.06.2019 на РКЕ
0
3.775.287.567

1.641.177.000
2,1219
0

1.779.285.308
2,1218
0

0
0,0000
545.859.519

0
0,0000
616.758.030

72.420.802

107.262.266

7,5373
288.344.693

5,7500
312.609.472

1.641.177.000
0,1757
8.396.629

1.779.285.308
0,1757
9.271.893

1.713.597.802
0,0049

1.886.547.574
0,0049

2.919.242.585

3.236.687.188

1.713.597.802
1,7036
7.244.253.838
833.089.191
11,50%
0
8.077.343.029

1.886.547.574
1,7157
7.950.614.149
914.320.627
11,50%
0
8.864.934.776

1.886.547.574

1.886.547.574

Врз основа на претходно наведеното, вкупниот потребен приход за вршење на енергетските
дејности за 2020 година, се утврдува да изнесува 17.859.316.863 денари.

Опис
Еднотарифни
Домаќинства

Останата потрошувачка
0,4kV

Двотарифни

I - Тарифен
степен

II - Тарифен
степен
Јавно осветл.

Потрошувачи на среден напон 10(20) kV

Потрошувачи на среден напон 35 kV

акт ее
акт ее ВТ
акт ее НТ
акт ее ВТ
акт ее НТ
реак ее ВТ
реак ее НТ
Моќност
акт ее ВТ
реак ее
акт ее
акт ее ВТ
акт ее НТ
реак ее ВТ
реак ее НТ
Моќност
акт ее ВТ
акт ее НТ
реак ее ВТ
реак ее НТ
Моќност

Количини за
пресметковни
елементи
64.942.750
1.594.070.158
1.565.059.250
48.004.124
27.934.241
6.251.126
3.448.077
387.873
269.830.644
2.856.551
14.227.532
57.562.610
32.396.539
11.116.314
7.802.589
430.028
4.999.798
4.252.024
1.302.285
952.553
30.815

цени на
пресметковни
елементи
4,7694
5,95
2,99
3,83
1,88
0,95
0,48
801,08
9,27
1,76
5,97
24.941.655
17.108.323
5.780.543
5.241.860
137.831
910.287
618.807
15.698
11.443
3.473

Приход
309.736.925
9.486.293.033
4.673.636.368
184.088.265
52.511.481
5.909.086
1.666.744
310.719.496
2.501.389.972
5.032.284
84.973.537
3,46
1,70
0,76
0,47
824,05
3,14
1,62
0,82
0,40
1.068,45

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. 08-59/20
хх јули 2020 година
Скопје

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

