
 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 членот 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 дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на 
електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје („Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 271/20), 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, регулирана просечна тарифа и тарифи за 
пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 

електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје  
 
 
 

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија за 2022 година се одобрува да изнесува 14.616.031.043 
денари. 

 
2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција на електрична енергија за периодот од точка 

1 на оваа одлука, се утврдува да изнесува 2,5790 ден/kWh за планирана испорака на 
5.667.234.246 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 Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како 
вршител на енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фактурира 
надоместокот за користење на дистрибутивниот систем, изнесуваат: 
 
 
 
 
 
 
 



категории на 
приклучоци  

Тарифи за пресметковни елементи (без 
вкалкулирана тарифа за пренос на електрична 

енергија) 

моќност 
(ден/kW) 

активна ел.енерг 
(ден/kWh) 

реактивна 
ел.енергија 
(ден/kvarh) 

MV1 165,84 0,0736 0,0295 

MV2 331,43 0,2095 0,0838 

LV1.2 537,61 0,3367 0,1347 

LV1.1 х 2,1499 х 

LV2 х 3,0334 х 

 
 
 

категории на 
приклучоци  

Тарифи за пресметковни елементи (со 
вкалкулирана тарифа за пренос на електрична 

енергија) 

моќност 
(ден/kW) 

активна ел.енерг 
(ден/kWh) 

реактивна 
ел.енергија 
(ден/kvarh) 

MV1 165,84 0,4144 0,0295 

MV2 331,43 0,5502 0,0838 

LV1.2 537,61 0,6774 0,1347 

LV1.1 х 2,4907 х 

LV2 х 3,3742 х 

 

 
4. Тарифите за пресметковните елементи за категориите на потрошувачи од точка 3 на оваа 

одлука се применуваат во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 
2023 година. 
 

5. 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 

 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, со 

седиште на ул. Лазар Личеноски бр.11 Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција 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), 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, тарифи за 2022 година, УП1 бр. 12-127/22 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 Електродистрибуција 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, регулирана 
просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје беа доставени 
забелешки од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 12-127/22. 

 
Податоци од Барањето 

 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 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 (%) 12,40 

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

6.272.530.021 

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

15,4217 

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

777.793.722 

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

12.266.275.002 

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) 

15,7706 



 
Пренесени трошоци 
 
Бараната вредност за пренесени трошоци за 2022 година изнесува 538.521.028 денари, и се 

состои од трошок за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот 
во износ од 16.610.178 денари и трошоците за порамнување на отстапувањата помеѓу номинирани и 
реализирани количини во износ од 521.910.850 денари. 
 

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

Р.бр. ОПИС MARK2021 

1 Основен приход во 2021 година, BR2021 (денари) 4.985.276.461 

2 Трошоци за загуби на е.е во 2021 година, L2021  (денари) 5.608.477.977 

3 Пренесени трошоци во 2021 година, SPT2021 (денари) 307.705.264 

4 фактор на корекција -284.931.001 

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

 
11.186.390.703 

6 Вкупно испорачана количина во 2021 година (kWh) 5.630.914.711 

 
Потрошувачка на електрична енергија 

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

систем, изнесува 5.398.858.684 kWh. 
   

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

електрична за 2022 година изнесува 20.281.602.256 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 08-71/21 од 30.06.2021 година 
го определи и регулираниот основен приход за 2022 година за дејноста дистрибуција на електрична 
енергија, во вредност од  5.101.577.792 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) 12,40% 

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

807.485.895 

3 Набавна цена, LP (ден/kWh) 10,9637 

4 Трошоци за одобрените загуби, L (денари) 8.853.039.582 

 
 
Пренесени трошоци (SPT)  
 
Пренесените трошоци (SPT) за 2022 година се утврдени да изнесуваат 423.769.292 денари, 

и истите се преземени од Барањето и се презентирани во табелата подолу: 
 

р.бр ОПИС  2022 

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

16.610.178 

2 Трошоци за порамнување на дебаланси (денари) 407.159.114 

3 Пренесени трошоци, SPTt (денари) 423.769.292 

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

е утврдена да изнесува 5.667.234.246 kWh. 
 

Фактор на корекција (К)  
 

Факторот на корекција за дејноста дистрибуција на електрична енергија за 2022 година, 
изнесува -237.644.377 денари, а реално утврдениот изнесува -2.376.443.773 денари. Преостанатиот 
дел во износ од -2.138.799.396 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 
11.101.465.729 денари.  

Остварениот приход за 2021 година (R2021) изнесува 8.742.946.700 денари.  
Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Северна 

Македонија, изнесува 0,76% за 2021 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 MARK2021 

Одобрено со 
Одлука УП1 08-

71/21 од 
30.06.2021 

1 Основен приход во 2021 година, BR2021 (денари) 4.985.276.461 4.985.276.461 

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

5.575.407.640 2.963.317.739 

3 
Количина на електрична енергија на влез во 
електродистрибутивен систем во 2021 година 
(kWh) 

6.511.635.711 6.288.050.847 

4 Процент на признати загуби во 2021 година 12,6% 12,6% 

5 
Набавна цена со вклучена тарифа за пренос на 
ее и тарифа за организирање и управување со 
пазарот на ЕЕ во 2021 година (ден/kWh) 

6,7954 3,7402 

6 
Пренесени трошоци во 2021 година, SPT2021 

(денари) 
318.021.678 100.065.506 

7 Фактор на корекција -222.759.951 -222.759.951 

8 

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

11.101.465.729 8.271.419.658 

9 
Вкупно испорачана количина во 2021 година 
(kWh) 

5.630.914.711 5.444.548.408 

 Вкупниот потребен приход на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 2022 година за 
надоместување на претходно наведените трошоци, за вршење на дејноста дистрибуција на 
електрична енергија, се предвидува да изнесува 14.616.031.043  денари. 

Просечната тарифа за дистрибуција на електрична енергија за 2022 година утврдена со оваа 
Одлука изнесува 2,5790 ден/kWh и се зголемува за 20,94% во однос на претходната (2,1325 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 на 
Електродистрибуција ДООЕЛ 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 
приклучоци 

моќност активна ел.енерг вкупно 

 1 2 3=1+2 

MV1 96.760.273 17.148.007 113.908.280 

MV2 788.341.651 172.970.510 961.312.162 

LV1.2 901.785.851 167.440.178 1.069.226.030 

LV1.1 х х х 

LV2 х 12.471.584.572 12.471.584.572 

Вкупно 1.786.887.776 12.829.143.268 14.616.031.043 

 
 
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 

MV1 583.445 232.903.881 

MV2 2.378.595 825.644.635 

LV1.2 1.677.399 497.331.501 

LV1.1 х х 

LV2 х 4.111.354.229 

Вкупно 4.639.439 5.667.234.246 

 
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“. 
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Скопје 
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