
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 17 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, 161/20 и 143/21), 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 29 јуни 2022 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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 2022 година на МЕМО ДООЕЛ 
Скопје се одобрува да изнесува  65.557.901 денари.  
 

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија 
се утврдува да изнесува 0,0086 ден/kWh за планирани номинирани количини на електрична 
енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија од 7.661.787.210 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 2023 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 јули 2022 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), 
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 регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање 
и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за регулираниот период 
2022 година, УП1 бр. 12-124/22 од 12 мај 2022 година (во понатамошниот текст: Барање). Кон 
Барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот. 

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2022 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 согласно Правилникот 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 Одлуката 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  не беа доставени забелешки. 

 
Податоци од Барањето 
 

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 
вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на 
МЕМО ДООЕЛ Скопје за регулираниот период 2022 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 Опис 2022 

1 RAB start 23.000.464 

2 Нови инвестиции 17.864.000 

3 Амортизација 13.000.000 

4 RAB out 0 

5 RAB end 27.864.464 

6 Просечен RAB 25.432.464 

7 WACC 5,7% 

8 
Принос на регулирани средства 
(RA)  

1.449.650 

 



Вредност на планирани инвестиции 
МЕМО ДООЕЛ Скопје прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска 

дејност, управување со пазарот на електрична енергија за 2022 година во износ од 17.864.000 денари.  
 

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC) 
 

Р.бр Опис 2022 

1 WACC(%) 5,7% 

 
 

 
Оперативни трошоци  

 

р.бр Опис 2022 

1 
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен 
инвентар (денари) 

572.906 

2 Трошоци за одржување (денари) 3.792.380 

3 Трошоци за осигурување на средства (денари) 346.000 

4 Трошоци за плати (денари) 23.958.276 

4.1 Број на вработени 26 

4.2 Просечна бруто плата 76.789 

5 
Трошоци за менаџерски плати и менаџерските награди 
(денари) 

1.827.696 

6 Трошоци за други услуги (денари) 41.260.350 

7 Останати трошоци (денари) 11.335.943 

8 ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О (денари) 83.093.551 

  
Количини на електрична енергија  
 

р.бр ОПИС  2022 

1 

Номинирани количини на 
електрична енергија од 

учесниците на пазарот на 
електрична енергија 

kWh 7.661.787.210 

 
Пренесени трошоци  
 

р.бр Опис 2021 2022 

1 
Регулаторен надомест, трошок за надомест за 
концесија, еколошки такси и даноци на имот TF, 
(денари) 

1.965.234 2.047.312 

2 
Трошок за урамнотежување и потребните 
системски услуги поврзани со работата на 
повластените производители, (денари)  

0 0 

3 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 1.965.234 2.047.312 



 
Регулирана просечна тарифа 

 
Според податоците од Барањето, МЕМО ДООЕЛ Скопје бара да се одобри регулиран 

максимален приход од 99.590.513 денари и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана 
дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за 
2022 година во износ од 0,0130 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 01.01.2022 
година. 

Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот, со оваа одлука на МЕМО 
ДООЕЛ Скопје му утврди регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2022 
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 
друштво 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 друштво во 
2021 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 ОПИС 
2022  

Износ 

1 RAB start 23.000.464 

2 Нови инвестиции 9.296.750 

4 Амортизација 11.591.261 

5 RAB out 0 

6 RAB end 20.705.952 

7 Просечен RAB 21.853.208 

8 WACC 5,2253% 

9 Принос на регулирани средства (RA)  1.141.903 

 
 
 

 



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 ОПИС 2022 

1 
Материјали, енергија, резервни делови и ситен 
инвентар 

572.906 

2 Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 2.927.100 

3 
Трошоци за осигурување на градежни објекти и 
опрема 

346.000 

4 Бруто плати 18.429.443 

4.1 Број на вработени 20 

4.2 Просечна бруто плата 76.789 

5 Менаџерски плати и награди 1.827.696 

6 Други услуги 22.159.721 

7 Останати и вонредни трошоци 4.424.246 

8 Вкупно оперативни трошоци 50.687.112 

9 Амортизација 11.591.261 

 
Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, трошоците за 

осигурување на градежни објекти и опрема, како и менеџерските плати и награди се преземени од 
Барањето.  

Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување, трошоците за други услуги 
и останатите и вонредните трошоци се утврдени имајќи ги во предвид остварените трошоци во 
базната година и првиот квартал од тековната година, податоците од барањето и ажурираниот план 
за намалување на дел од оперативните трошоци. 

Бруто платите се пресметани согласно просечната бруто плата доставена со Барањето за 
вкупно 20 вработени. 

 
Пренесени трошоци (SPT) 
 
Пренесените трошоци за 2022 година се утврдени во износ од 2.198.785 денари. При тоа 

трошокот за регулаторен надоместок, трошокот за надоместок за концесија, еколошки такси и даноци 
на имот за 2022 година е утврден да изнесува 1.399.285 денари, согласно реализацијата во 2021 
година. Преостаниот дел во износ од 799.500 денари е трошок за членарина во Europex. 

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. 

 



Фактор на корекција (К) 
 
Факторот за корекција кој се однесува на 2021 година, a се применува за 2022 година е утврден 

да изнесува 1.537.118  денари. При утврдување на регулираниот макслимален приход за 2022 година, 
Регулаторната комисија за енергетика го зеде во предвид и преостанатиот фактор на корекција од 
2020 година во износ од -1.475.957 денари. Имајќи ги во предвид износите на факторите на корекција 
за 2020 и 2021 година, примениот фактор на корекција изнесува 61.161 денари. 

Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2021 година, повторно пресметан 
со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2021) изнесува 59.779.462 денари. Пресметката 
на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2021 година, повторно пресметан 
со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2021), е презентирана во следнава табела:  

 

р.бр ОПИС И ОЗНАКА MARK2021 
ОДЛУКА УП1. 

08-72/21 од 
30.06.2021 

1 оперативни трошоци, О (денари) 32.833.230 32.833.230 

2 амортизација D (денари) 9.909.061 9.909.061 

3 
принос на регулираната средства, во годината t, RA 
(денари) 

1.526.085 1.526.085 

4 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 2.227.471 2.152.589 

5 Фактор на корекција, К (денари) -13.283.615 -13.283.615 

6 MARK (денари) 59.779.462 59.704.580 

 
Врз основа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика 

утврди планираните номинирани количини на електрична енергија за 2022 година да изнесуваат 
7.661.787.210 kWh. 

Вкупниот регулиран максимален приход на МЕМО ДООЕЛ Скопје за надоместување на 
претходно наведените трошоци, за 2022 година се предвидува да изнесува  65.557.901 денари. 

Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2022 
година (0,0086 ден/kWh) утврдена со оваа одлука се зголеми за 6,96% во однос на претходната 
(0,0080ден/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. 12-124/22 
29 јуни 2022 година 
Скопје 

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


