
      ПРЕДЛОГ 

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 членовите 17 став (1) и 19 став (5) 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, 161/20 и 143/21), а 

во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите 

приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.27/12 и 113/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија на седницата одржана на xx јули 2022 година, донесе 

Одлука  

 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 АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика 

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

дистрибуција на електрична енергија за 2022 година се одобрува да изнесува 51.629.749 
денари.  

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 
1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 0.1964 ден/kWh за планирана испорака на 
262.865.579 kWh електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот 
систем.  

3. Во согласност со регулираниот максимален приход (MAR) утврден со точка 1 од оваа одлука, 
и регулираната просечна тарифа за пренос на електрична енергија во износ од 0,3407 
ден/kWh, утврдена со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана 
просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска 
дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на 
Република Северна Македонија, АД МЕПСО - Скопје, тарифите за пресметковните елементи 
за категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика, 
како вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира 
надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пресметковен елемент Единица 

Тарифи за пресметковни елементи (без 

вкалкулирана тарифа за пренос на електрична 

енергија) 

категорија на потрошувачи  

висок напон 

(HV) 

среден напон 

(МV) 

низок напон 

(HV) 

Врвна активна моќност ден/kW 12,7262 59,1670 * 

активна електрична  енергија ден/kWh 0,0242 0,0987 0,9491 

Прекумерно превземена 

реактивна електрична 

енергија 

ден/kvarh 0,0097 0,0395 0,3797 

 
 

Пресметковен елемент Единица 

Тарифи за пресметковни елементи (со 

вкалкулирана тарифа за пренос на електрична 

енергија) 

категорија на потрошувачи  

висок напон 

(HV) 

среден напон 

(МV) 

низок напон 

(HV) 

Врвна активна моќност ден/kW 30,0581 76,4989 * 

активна електрична  енергија ден/kWh 0,3309 0,4054 1,2558 

Прекумерно превземена 

реактивна електрична 

енергија 

ден/kvarh 0,1324 0,1622 0,5024 

 

 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2022 година.  
5. Со оваа Одлука престанува да важи Одлуката за изменување на Одлуката за одобрување на 

регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни 
елементи за 2021 година, како и основен приход за 2021, 2022 и 2023 година за вршење на 
регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, 
подружница Енергетика („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. хх/22).   



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, со седиште на ул. 11ти Октомври бр.9 Скопје (во 
понатамошниот текст: АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика), 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 8 јуни 2022 година 
поднесе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) Барање за утврдување на регулиран 
максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на 
регулираната дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика 
за 2022 година, УП1 бр. 08-179/22 од 8 јуни 2022 година (во понатамошниот текст: Барање). Кон 
барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот. 

Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот изготви предлог одлука со 
образложение, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 28 јули 
2022 година. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика, претставници од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Скопје Север АД – Скопје, АД ЕСМ, АД ЕСМ – Подружница 
Енергетика, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од АД АДОРА, претставник од кабинет на Претседател на 
Владата на Република Северна Македонија, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на 
Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Градоначалник на Град 
Скопје, Министерство за економија, Министерство за финансии, Акционерско друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за републиката – Скопје, 
претставник од Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора на 
Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од Организција на 
потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите на РСМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Податоци од Барањето 
 
АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика во Барањето ги има презентирано следните 

податоци:  
 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на загуби на електрична 
енергија 
 

Р.бр ОПИС 2022 

1 Дозволени технички загуби (%) 1 

2 
Влезена количина на електрична енергија во дистрибутивниот систем од 
регулиран производител (kWh) 

262.865.579 

3 
Просечна цена за набавка на загуби на електрична енергија во 
дистрибутивен систем на отворен пазар (ден/kWh) 

2,776 

4 
Количина на електрична енергија за покривање на загуби во 
дистрибутивен систем (kWh) 

2.666.158 

5 
Трошоци за набавка на ЕЕ за покривање на одобрени загуби во 
дистрибутивен систем (денари)  

7.401.254 

6 

Просечна цена за набавка на загуби на електрична енергија во 
дистрибутивен систем на отворен пазар, со вклучени тарифи за пренос 
на електрична енергија и организирање и управување на пазарот на 
електрична енергија (ден/kWh) 

2,3759 

 
Пренесени трошоци 
 
Бараната вредност за пренесени трошоци за 2022 година изнесува 123.654 денари и се состои 

од трошок за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот. 
 

Фактор на корекција 
 
Пресметката на факторот за корекција за 2022 година е прикажана во следната табела: 

 

Р.бр. ОПИС MARK2021 

1 Основен приход во 2021 година, BR2021 (денари) 54.780.582 

2 Трошоци за загуби на е.е во 2021 година, L2021  (денари) 5.056.591 

3 Пренесени трошоци во 2021 година, SPT2021 (денари) 117.766 

4 Фактор на корекција 
 

5 
Регулиран максимален приход за 2021 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо 
прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари) 

 
59.954.939 

6 Вкупно испорачана количина во 2021 година (kWh) 269.429.049 

 
Потрошувачка на електрична енергија 

 
Планираната количина на електрична енергија за 2022 година, на излез од дистрибутивниот 

систем, изнесува 255.915.537 kWh. 



   
 
Регулиран максимален приход 
 
Вредноста на бараниот регулиран максимален приход за дејноста дистрибуција на 

електрична за 2022 година изнесува 77.000.312 денари. 

 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Регулаторната комисија за енергетика направи анализа по Барањето за одобрување на 
регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност 
дистрибуција на електрична енергија. 

Согласно, Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика го определува регулираниот 
максимален приход и регулирана просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за втората 
година (2022) од регулираниот период (01.01.2021 – 31.12.2023). 

Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката УП1 бр. УП1 08-73/21 од 29.07.2021 година 
го определи и регулираниот основен приход за 2022 година за дејноста дистрибуција на електрична 
енергија, во вредност од 47.030.482  денари.  
 
 

Трошоци за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби 
 
Трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 

дистрибутивната мрежа се пресметани во согласност со член 11 од Правилникот, како и планот за 
намалување на загуби на електрична енергија во дистрибутивната мрежа. При определувањето на 
трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на одобрените загуби во 2022 година, се 
користени податоци за количините на електрична енергија доставени во Барањето, и истите се 
презентирани во следнава табела:  
 

Р.бр ОПИС 2022 

1 Одобрен процент на загуби (alr/100) 1 % 

2 
Набавена количина за покривање на загубите на електрична енергија во 
дистрибутивната мрежа, (kWh) 

2.666.158 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 3.1757 

4 Трошоци за одобрените загуби, L (денари) 8.466.975 

 
 
Пренесени трошоци (SPT)  
 
Пренесените трошоци (SPT) за 2022 година се утврдени да изнесуваат 123.654 денари и 

истите се прифатени согласно податоците од барањето.  
 
 
 

 



Дистрибуирана количина на електрична енергија  
 
Количината на електрична енергија дистрибуирана до крајните потрошувачи за 2022 година 

е утврдена да изнесува 262.865.579 kWh. 
 

Фактор на корекција (К)  
 

Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2022 година, 
изнесува 3.991.362 денари, а реално утврдениот изнесува 9.978.405 денари. Преостанатиот дел во 
износ од 5.987.043 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има во предвид при носењето 
на одлуките за наредните години. Регулираниот максимален приход остварен од вршење на 
регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2021 година, повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2021) изнесува 44.877.441 денари.  

Остварениот приход за 2021 година (R2021) изнесува 54.780.582 денари.  
Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Северна 

Македонија, изнесува 0,76% за 2022 година. 
Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана 

енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија за 2021 година, повторно пресметан со 
признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2021), е презентирана во следнава табела: 
 
 
 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 
ОДЛУКА 2021 РКЕ 

1 
 
Основен приход во 2021 година, BR2021 
(денари) 

46.345.893 46.345.893 

2 
Трошоци за загуби на е.е во 2021 година, 
L2021  (денари) 

4.834.844 5.056.591 

3 
 
Пренесени трошоци во 2021 година, 
SPT2021 (денари) 

448.181 117.766 

4 
Фактор на корекција од одлука за 2021 
година (денари) 

6.642.809 6.642.809 

5 
Kонечен регулиран максимален приход за 
2021 година  MARK2021 (денари) 

44.986.108 44.877.441 

 
 

 Вкупниот потребен приход на АД ЕСМ Скопје, подружница Енергетика за 2022 година за 
надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на 
електрична енергија, се предвидува да изнесува 51.629.749 денари. 

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2022 година утврдена со оваа 
Одлука изнесува 0,1964 ден/kWh и се намалува за  -6,73%  во однос на претходната (0,2106 ден/kWh). 



Врз основа на податоците од доставеното барање, како и податоците кои и стојат на 
располагање на Регулаторната комисија за енергетика, а имајќи ги предвид Тарифниот систем за 
дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем во 
сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново:  
 
1. Распределбата на составните елементи на регулираниот максимален приход за соодветните 

категории на приклучоци е преземена од податоците од Барањето. Распределбата на 
регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција 
на електрична енергија за 2022 година што зависи од врвна активна моќност, односно активна 
електрична енергија по категории на приклучоци е презентирана во следнава табела: 

 

 
 

Распределба на приход (денари) 

 
 

категории на 
потрошувачи 

моќност активна ел.енерг вкупно 

 1 2 3=1+2 

HV 7.229.300 3.065.613 10.294.913 

          MV 23.940.163 12.961.076 36.901.239 

LV 758.379 3.675.218 4.433.597 

Вкупно 31.927.842 19.701.907 51.629.749 

 
 
2. Распределбата на испорачаните количини на активна електрична енергија и врвна активна 

моќност за 2022 година, за соодветните категории на приклучоци е преземена од Барањето, и е 
презентирана во следнава табела: 

 
 

категории на 
приклучоци 

Количини на активна 
електрична енергија и 
врвна активна моќност 

моќност 
(kW) 

активна 
ел.енерг 

(kWh) 

1 2 

HV 650.535 111.371.448 

MV 390.458 124.431.067 

LV 0 3.231.086 

Вкупно 1.040.993 239.033.602 

 



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 приемот. 

 

УП1 бр.08-179/22                                                                          Членови на 

хх јули 2022 година                      Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Скопје                                                                        Република Северна Македонија 

                                                                                                     Марко Бислимоски 

                                                                                                     Enver Elmazi 

         Атанаско Тунески  

         Наташа Вељановска 

         Андријана Нелкова-Чучук 

         Андреј Тасев 

         Lirim Sulejmani 


