
 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 член 16 став (1) од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на 
потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 146/22), Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јуни 2022 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
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  период од 1 јули 2022 година до 30 јуни 2023 година, се одобрува да изнесува,  
18.333.281.256 денари, за испорачани 4.160.577.137 kWh електрична енергија. 

2. Просечната цена за продажба на електрична енергија за периодот од точка 1 на оваа одлука, 
се утврдува да изнесува 4,4064 ден/kWh за планирана испорака од 4.160.577.137 kWh 
електрична енергија. 

3. 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 мали потрошувачи 
 

Пресметковна 
величина 

Единица 
Период на 

оптоварувања 
Коефициент 

Цени на 
пресметковни 

елементи  

електрична 
енергија 

ден/kWh 
ВТ 3,14 13,8204 

НТ 2,30 10,1348 
 

2.2 За категорија на потрошувачи домаќинства 

 

Пресметковна 
величина 

Период на 
оптоварувања 

Гранични 
вредности 

на 
блокови 

(kWh) 

Коефициент 

Цени на 
пресметковни 

елементи 
(ден/kWh) 

електрична 
енергија 

ВТ1 210 0,99 4,3484 

ВТ2 211-630 1,07 4,7017 

ВТ3 631 - 1050 1,20 5,2877 

ВТ4 >1050 3,20 14,1025 

НТ / 0,14 0,6193 

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 јули 2022 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), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Барање за одобрување на цена и приход за 2022 година, УП1 бр. 12-126/22 од 12 мај 2022 
година, (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација 
согласно Тарифниот систем. 

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2022 година објави известување во врска со 
Барањето на ЕВН ХОМЕ ДОО 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 согласно Тарифниот систем изготви предлог одлука со 
образложение, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 29 јуни 
2022 година. На подготвителната седница беа поканети членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика и претставници од: АД МЕПСО Скопје, МЕМО ДООЕЛ Скопје, АД ЕСМ Скопје, 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, Кабинетот на Претседателот на 
Владата на РСМ, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РСМ задолжен за економски 
прашања, Министерство за економија, Министерство за финансии, Агенција за енергетика на 
Република Северна Македонија, Министерство за труд и социјална политика,  Стопанска комора на 
Северна Македонија, Стопанска комора на Северозападна Македонија, Сојуз на стопански комори на 
Македонија, Советот за заштита на потрошувачите, Организацијата на потрошувачите на Македонија, 
Комисија за заштита на конкуренција, Народниот правобранител, МАНУ, ФЕИТ, Машински факултет, 
Економски факултет и ТЕ-ТО АД Скопје. 
 По однос на Предлог 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 беа доставени 
забелешки од страна ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје УП1 бр. 12-126/22. 

 
 

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 2022 

година се планира да изнесува 73.816.162 денари. 
 
 
 
 
 



Трошок за купување на електрична енергија  
        
Набавката на електричната енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи 

во текот на 2022 година се планира да изнесува 3.819.885.256 kWh. 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2022 

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

9.335.069.831 

1.1 електрична енергија  набавена од АД ЕСМ - Скопје, (kWh) 3.693.163.006 

1.2 цена на набавка (ден/kWh) 2,5277 

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

2.026.339.062 

2.1 електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh) 126.722.250 

2.2 цена на набавка (ден/kWh) 15,9904 

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

0 

3.1 
електрична енергија набавена од повластени 
производители, (kWh) 

0 

3.2 цена на набавка (ден/kWh) 0 

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

2.126.782.854 

5 Вкупно трошок за купување на ее (денари) 13.488.191.747 

  
Предвидениот трошок за набавка на електрична енергија во 2022 година од АД ЕСМ Скопје е 

пресметан со постигната цена за набавка на електрична енергија од АД ЕСМ Скопје за првите шест 
месеци од 2022 година. Трошокот за цела 2022 година ќе биде дополнително доставен во текот на 
постапката за одобрување на предлог цени на пресметковните елементи за 2022 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 2022 година. 

 
 
Фактор на корекција 
 
Пресметката на факторот за корекција за 2021 година е прикажана во следната табела: 
 
 



 
 

Р.бр. ОПИС MARK2021 

1 Трошоци за набавка на е.е (денари) Et  11.533.385.235 

2. Трошоци за пренос на е.е. ((денари) TNUt 857.662.717 

3. 
Трошоци за организирање и управување со пазарот на ее 
(денари) МОt 

29.703.933 

4. Трошоци за дистрибуција на ее (денари) DNUt 6.508.569.954 

5. Маржа 2.176.872.011 

6. Пренесени трошоци во 2021 година, SPT2021 (денари) 3.996.871 

7. Фактор на корекција -250.853.523 

8. 
Регулиран максимален приход за 2021 година повторно 
пресметан со признаени вредности, наместо 
прогнозирани, со вклучен фактор на корекција (денари) 

21.361.044.244 

9. Вкупно испорачана количина во 2021 година (kWh) 3.688.348.755 

 
Маржа за универзален снабдувач 
 
Според податоците од Барањето, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје предлага за 2022 година процентот 

на маржата да изнесува 11,5% согласно тендерската постапка за избор на универзален снабдувач. 

 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
   

Планираната набавка на електрична енергија за потребите на малите потрошувачи и 
домаќинствата за 2022 година е презентирана во следнава табела: 
 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2022 

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

10.570.419.013 

1.1 електрична енергија  набавена од АД ЕСМ - Скопје, (kWh) 3.866.696.900 

1.2 цена на набавка (ден/kWh) 2,7337 

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

2.042.235.113 

2.1 електрична енергија набавена на слободен пазар, (kWh) 129.125.470 

2.2 цена на набавка (ден/kWh) 15,8159 

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

584.091.874 

3.1 
електрична енергија набавена од повластени 
производители, (kWh) 

93.008.260 

3.2 цена на набавка (ден/kWh) 6,2800 

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

869.643.720 

5 Вкупно трошок за купување на ее (денари) 14.066.389.720 

 



 
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 2022 

1 трошок за пренос на електрична енергија,   TNU (денари) 1.417.921.788 

1.1 пренесени количини(kWh) 4.160.577.137 

1.2 цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh) 0,3408 

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

33.848.314 

2.1 количини (kWh) 4.088.830.630 

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

0,0083 

 
 

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

р.бр ОПИС И ОЗНАКА 2022 

1 трошок за дистрибуција на електрична енергија, DNU (денари) 10.916.305.215 

1.1 дистрибуирани количини(kWh) 4.160.577.137 

1.2 цена за  дистрибуција на електрична енергија (ден/kWh) 2,6237 

 
 Маржата на универзалниот снабдувач утврдена преку тендерска постапка за избор на 
универзален снабдувач изнесува 11,5%, односно 3.041.032.720 денари. Согласно Тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и 
снабдувачот во краен случај („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.146/22), 
трошокот за користење на преносната мрежа и за операторот на пазарот на електрична енергија и 
трошокот за користење на дистрибутивната мрежа се земаат во предвид при пресметка на маржата, 
но не и при утврдување на регулираниот максимален приход. 
 

Фактор на корекција (К)  
Факторот на корекција за 2021 година изнесува -796.752.303 денари. При пресметката на 

регулираниот максимален приход за 2022 година земени се во предвид -239.025.691 денари. 
Преостанатиот дел во износ од -557.726.612 денари, Регулаторната комисија за енергетика ќе го има 
предвид при носењето на одлуките за наредните години. При пресметката на регулираниот 
максимален приход за 2022 година, Регулаторната комисија за енергетика ги зема предвид и                      
-943.687.063 денари како преостанат дел од факторот на корекција кој што се однесуваше за 2020 
година. Остварениот приход за 2021 година (R2021) изнесува 20.651.186.062 денари, имајќи ги во 
предвид податоците од Бруто билансот на претпријатието за 2021 година. Просечната пасивна 
каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 0,76% за 2021 година. 
Пресметката на регулираниот максимален приход за 2021 година, повторно пресметан со признаени 
вредности наместо прогнозирани (MARK2021)  е презентиран во следнава табела: 

 



р.бр ОПИС  MARK2021 

Одобрено со Одлука 

УП1 бр. 08-70/21 од 

30.06.2021 на РКЕ  

1 Пренесени трошоци,  CPT (денари) 8.163.357 3.996.871 

2 
трошок за купување електрична енергија од  АД ЕСМ - 

Скопје, (денари) 

6.756.660.905 6.456.941.518 

2.1 количина од АД ЕСМ - Скопје, (kWh) 2.938.903.000 2.809.148.054 

2.2 цена на АД ЕСМ - Скопје (ден/kWh) 2,2990 2,2985 

3 
трошок за набавка на електрична енергија на слободен 

пазар, денари 

2.520.974.731 1.883.973.212 

3.1 количина набавени на слободен пазар (kWh) 560.003.000 512.995.688 

3.2 цена на слободен пазар  (ден/kWh) 4,5017 3,6725 

4 
трошок за купување на електрична енергија од 

повластени производители, (kWh) 

1.415.646.885 1.388.705.449 

4.1 
електрична енергија набавена од повластени 

производители, (kWh) 

216.826.362 231.450.908 

4.2 цена на набавка (ден/kWh) 6,5289 6,0000 

5 трошок за дебаланси (ден) -76.121.275 214.890.916 

6 
трошок за пренос на електрична енергија,   TNU 

(денари) 

857.662.717 781.785.686 

6.1 пренесени количини(kWh) 3.688.348.755 3.322.143.742 

6.2 цена за пренос на електрична енергија (ден/kWh) 0,2325 0,2353 

7 
трошок за организирање и управување со пазарот на 

електрична енергија,  МО  (денари) 

29.703.933 28.503.175 

7.1 количини (kWh) 3.688.348.755 3.553.594.650 

7.2 
цена за организирање и управување со пазарот на 

електрична енергија, (ден/kWh) 

0,0081 0,0080 

8 
трошок за купување услуги на дистрибутивниот систем, 

DNU (денари) 

6.509.921.651 6.279.111.260 

8.1 дистрибуирана количина (kWh)  3.688.348.755 3.553.594.650 

8.2 цена за дистрибуција, (ден/kWh) 1,7650 1,7670 

9 
Трошок за набавка на електрична енергија за снабување 

во краен случај (денари) 

982.835.705  

9.1 Количина на енергија за снабдување во краен случај 118.746.093  

9.2 Цена на енергија за снабдувач во краен случај 8,2768  

10 MARP (денари) 19.005.448.608 17.037.908.087 

8.1 Средства за маржа, М (денари) 2.185.626.590 1.959.359.430 

8.2 процент на маржа, μ (%) 11,50% 11,50% 

9 Фактор на корекција -250.853.523 -250.853.523 

10 

Регулиран максимален приход за 2021 година 

повторно пресметан со признаени вредности, 

наместо прогнозирани, со вклучен фактор на 

корекција (денари) 

21.441.928.721 19.248.121.040 

11 Вкупно испорачана количина во 2021 година (kWh) 3.688.348.755 3.553.594.650 

 

 
 
 Врз основа на претходно наведеното, вкупниот потребен приход за надоместување на 
претходно наведените трошоци за вршење на претходно наведените енергетски дејности за 2022 
година, се утврдува да изнесува 18.333.281.256 денари. 



 
 

Опис 

Количини за 

пресметковни 

елементи 

цени на 

пресметковни 

елементи 

Приход  

домаќинства 

ВТ1 1.265.965.636 4,3543 5.512.405.604 

ВТ2 411.311.434 4,6930 1.930.275.312 

ВТ3 84.082.249 5,2780 443.781.935 

ВТ4 58.602.780 14,0764 824.918.435 

НТ 1.652.104.878 0,6183 1.021.416.528 

мали потрошувачи 
ВТ 435.359.380  13,7949 6.005.743.434  
НТ 253.150.780  10,1161 2.560.891.389  

 
 

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. 12-126/22      
29 јуни 2022 година 
Скопје 
 Претседател на  

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

 

 


