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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3347. 

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 
80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Акционерско-
то друштво во државна сопственост за вршење на деј-
носта давател на услуги во воздухопловната навигација 
М-НАВ АД Скопје, на седницата, одржана на 23.6.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАН-
СИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА, 
РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА АК-
ЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОП-
СТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДА-
ВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА  

НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ 
  
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финан-

сиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот из-
вештај и Годишниот извештај за работа за 2014 година 
на Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давател на услуги во воздухоплов-
ната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од 
Управниот одбор на ова акционерско друштво, бр.02-
615/2 од 15.05.2015 година, на седницата, одржана 
на15.05.2015 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-5419/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3348. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите  во државна  сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 23.6.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука на Министерството за труд и соци-

јална политика му се даваат на трајно користење без 

надоместок, недвижни ствари кои се наоѓаат на КП 

1225, м.в. Село,  KO Катланово, запишани во Имотен 

лист број 1296, сопственост на Република Македонија 

и тоа: 

- дел 0, зграда 1, В2-7, влез 1, ПО, број 1, намена П, 

со површина од 77м2; 

- дел 0, зграда 1, В2 - 7, влез 1, ПР, број 1, намена 

ДПД, со површина од 542м2; 

- дел 0, зграда 1, В2-7, влез 1, ПР, број 1, намена 

ПП, со површина од 43м2; 

- дел 0, зграда 1, В2 - 7, влез 1, ПО, број 1, намена 

П, со површина од 89м2. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-5881/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3349. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за 

давање на трајно користење на движни ствари на Наци-

оналната установа Национална и Универзитетска Биб-

лиотека Св. Климент Охридски – Скопје, објавена во 

„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

105/2015, направена е техничка грешка поради што се 

дава  
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И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ 

НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВА-

РИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИО-

НАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – СКОПЈЕ 

 

Во членот 1 во табелата: 

 

- кај реден број 80, колона: количина, наместо бро-

јот „95“, треба да стои „93“ и 

- кај реден број 120, колона: количина, наместо бро-

јот „111“, треба да стои „109“. 

 

Бр. 42-6398/27-1 Од Владата на Република 

26 јуни 2015 година Македонија, 

Скопје  

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
3350. 

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (“Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОП-

СТВЕНОСТ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП 

И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВ-

РШИНАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ  

КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

бор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште 

во државна сопственост кое може да се даде во закуп и 

определување на големината на површината на земјо-

делското земјиште кое може да се даде под закуп 

(“Службен весник на Република Македонија” бр.12/08, 

26/12, 2/13 и 158/13),  во  членот 3  став  1  бројот „10“ 

се заменува со бројот „3“. 

Во ставот 6 бројот „10“ се заменува со бројот „3“. 

 

Член 2 

Во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 

“По исклучок од став 2 на овој член, за земјодел-

ското земјиште до 3 хектари кое може да се даде во за-

куп на еден учесник по пат на јавен оглас, понудувачот 

треба да достави доказ за сопственост или договор за 

користење на трактор како основно средство за обра-

ботка на земјоделското земјиште.“ 

 

Ставовите  3, 4, 5  и  6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 22-7177/3 Министер за земјоделство, 

30 јуни 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

_________ 

3351. 

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот 

за квалитет на земјоделски производи („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12  

и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНА МАРКА, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НА-

ЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, 

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕ-

НИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА 

БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за издавање на контролна марка, формата и сод-

ржината на контролната марка, начинот на нејзино из-

давање, формата, содржината и начинот на водењето 

на евиденцијата за издадени и искористени контролни 

марки за означување на брашното кое се става во про-

мет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

111/13 и 134/13) во членот 4 зборовите „7 x 11 cm“ се 

заменуваат со зборовите „2 x 4 cm“. 

 

Член 2 

Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.02-7191/1 Министер за земјоделство, 

19 јуни 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3352. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11, 168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето 
за одобрување на регулиран максимален приход и цена 
за 2015 година за регулирана дејност производство на 
електрична енергија на Акционерско друштво за про-
изводство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во 
државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино 
бр.02-246/1 од 13.05.2015 година, на седницата одржа-
на на 30.6.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИ-
НО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост 

- Неготино, се одобрува регулиран максимален приход 
(MAR) за 2015 година во износ од  190.566.798 денари, 
кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД 
ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на 
моќност и системски услуги за безбедно и сигурно 
функционирање на електроенергетскиот систем. 

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна 
сопственост - Неготино како производител на елек-
трична енергија, моќност и системски услуги за без-
бедно и сигурно функционирање на електроенергет-
скиот систем за потребите на тарифните потрошувачи 
од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусе-
бен регулиран договор. 

Прилог 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 
УП1 Бр. 08-51/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3353. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15)   и  
Член  16 од Правилникот за цени на електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи („Службен весник на 
РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12),  постапувајќи  по  Ба-
рањето  за  одобрување  на  регулиран  максимален  
приход  и  цена  за  регулирана  дејност - производство  
на  електрична  енергија  на  Акционерско друштво за 
производство на  електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ 
НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје за 
2015 година, бр.02-3251/1 од 14.05.2015 година , заве-
дено под број УП1 бр.08-55/15 од 21.05.2015 година на 
седницата одржана на 30.6.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА 
АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – 

Скопје, за 2015 година се одобрува регулиран максима-
лен приход (MAR) за вршење на регулираната енергет-
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ска дејност производство на електрична енергија да из-
несува 15.481.506.284 денари, за обезбедување на ко-
личини на електрична енергијa, на влез во преносна 
мрежа, од сопствено производство во износ од 
5.708.499.989 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за 

обезбедување на системските услуги на операторот на 

електропреносниот систем во износ од 1.072.417.731 де-

нари. 

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2015 

година за вршење на регулираната енергетска дејност 

производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРА-

НИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изне-

сува 2,5241 ден/kWh. 

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 

УП1 Бр. 08-55/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3354. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и 

член 19 од Правилникот за начин и условите за опреде-

лување на регулиран максимален приход и регулирани 

просечни тарифи за пренос на електрична енергија, ор-

ганизирање и управување со пазарот на електрична 

енергија и дистрибуција на електрична енергија 

(“Сл.весник на РМ” бр.21/11, 168/11 и 135/12) постапу-

вајќи по Барањето за одобрување на регулиран макси-

мален приход и регулирани тарифи за 2015 година, ка-

ко и основен приход за 2015,2016 и 2017 година за 

вршење на регулираната енергетска дејност дистрибу-

ција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД 

Скопје 08 – 5360/1 од 15.05.2015 година заведено под 

број УП1 08-56/15 од 15.05.2015 година, на седницата 

одржана на  30 jуни 2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИ-

ФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕН-

ТИ ЗА 2015 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИ-

ХОД ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ 

 

1. На ЕВН Македонија АД Скопје се одобрува ос-

новниот приход (BR) за вршење на регулираната енер-

гетска дејност дистрибуција на електрична енергија да 

изнесува: 

- 5.132.403.321 денари, за 2015 година; 

- 5.382.208.354 денари, за 2016 година; 

- 5.577.439.071 денари, за 2017 година. 

2. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2015 година да 

изнесува 8.245.735.525 денари. 

3. Регулираната просечна тарифа за вршење на деј-

носта наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2015 го-

дина се утврдува да изнесува 1,6157 ден/kWh за плани-

рана испорака на 5.103.547.027 kWh електрична енер-

гија. 

4. Во согласност со регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност дис-

трибуција на електрична енергија утврден со точка 2 од 

оваа Одлука, и просечната тарифа за пренос на електрична 

енергија за 2015 година (0,2463 ден/kWh) утврдена со Од-

лука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 

година, регулиран максимален приход за 2015 година и ре-

гулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на ре-

гулираната енергетска дејност пренос на електрична енер-

гија на Операторот на електропреносниот систем на Маке-

донија АД МЕПСО – Скопје, тарифите за пресметковните 

елементи за категориите на потрошувачи, врз основа на 

кои ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистри-

буција и снабдување со електрична енергија Скопје, како 

вршител на енергетската дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, им го фактурира надоместокот за користе-

ње на дистрибутивниот систем, изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 

УП1 Бр. 08-56-1/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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3355. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за 
цени на електрична енергија за снабдување во краен 
случај („Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од 
Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 
на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник 
на РМ“ бр.97/14), постапувајќи по Барањето за одобру-
вање на регулиран максимален приход и тарифи за 
вршење на регулирана дејност снабдување со елек-
трична енергија на тарифни потрошувачи за 2015 годи-
на 08-5360/1 од 15.05.2015 година заведено под број 
УП1 бр.56/15 од 15.05.2015 година, на седницата од-
ржана на 30 Јуни 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИ-
ФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА  

АД СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. На Акционерското друштво за дистрибуција и 

снабдување со електрична енергија, ЕВН Електросто-
панство на Македонија – Скопје, за 2015 година се 
одобрува регулиран максимален приход (MAR), за 
вршење на регулираната енергетска дејност снабдува-
ње со електрична енергија на тарифни потрошувачи да 
изнесува 21.832.330.872 денари, за испорачани 
4.376.817.649 kWh електрична енергија. 

2. Во согласност со регулираниот максимален при-
ход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на 
пресметковни елементи врз основа на кои потрошува-
чите ја плаќаат испорачаната електрична енергија изне-
суваат: 

2.1 За категорија на потрошувачи на 35 kV напон-
ско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) 
kV напонско ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 За категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 

kV (380 / 220V) напонско ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 

УП1 Бр. 08-56-2/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3356. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 

19 од Правилникот за начинот и условите за определу-

вање на регулиран максимален приход и регулирани 

просечни тарифи за пренос на електрична енергија, ор-

ганизирање и управување со пазарот на електрична 

енергија и дистрибуција на електрична енергија 

(„Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и  

член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на 

електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр. 

44/14),  постапувајќи по Барањето за одобрување на ре-

гулиран максимален приход и просечна тарифа за 

вршење на регулирана дејност организирање и управу-

вање со пазарот на електрична енергија на Операторот 

на електропреносниот систем на Македонија Акцио-

нерско друштво за пренос на електрична енергија и уп-

равување со електроенергетскиот систем, во државна 

сопственост - Скопје за регулираниот период 2015 го-

дина, бр.02-2551 од 15.05.2015 година, на седницата 

одржана на 30.06.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТА-

РИФА ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-

ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИ-

РАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕК-

ТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА,  

АД МЕПСО - СКОПЈЕ 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

организирање и управување со пазарот на електрична 

енергија на Операторот на електропреносниот систем 

на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2015 година да 

изнесува 117.332.108 денари.   

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и 

управување со пазарот на електрична енергија за 2015 

година се утврдува да изнесува  0,0150 ден/kWh за тр-

гување со планирани количини на електрична енергија 

од  7.831.531.845 kWh. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 

УП1 Бр. 08-58/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3357. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 

19 од Правилникот за начинот и условите за определу-

вање на регулиран максимален приход и регулирани 

просечни тарифи за пренос на електрична енергија, ор-

ганизирање и управување со пазарот на електрична 

енергија и дистрибуција на електрична енергија 

(„Службен весник на РМ“ бр.21/11, 168/11 и 135/12), 

постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран 

максимален приход и просечна тарифа за вршење на 

регулирана дејност пренос на електрична енергија на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-

нија Акционерско друштво за пренос на електрична 

енергија и управување со електроенергетскиот систем, 

во државна сопственост - Скопје за регулираниот пери-

од 2015, 2016 и 2017 година бр.02-2552 од 15.05.2015 

година, на седницата одржана на 30.06.2015 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА 

2015, 2016 И 2017 ГОДИНА, РЕГУЛИРАН МАКСИ-

МАЛЕН ПРИХОД ЗА 2015 ГОДИНА, РЕГУЛИРА-

НА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА 

ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2015 ГОДИНА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА 

ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 

СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АД МЕПСО – СКОПЈЕ  

 

1. На АД МЕПСО –Скопје се одобрува основен 

приход (BR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност пренос на електрична енергија, да изнесува: 

- 1.369.264.655 денари за 2015 година; 

- 1.459.303.034 денари за 2016 година; 

- 1.555.262.044 денари за 2017 година. 

2. Регулираниот максимален приход (MAR) за 

вршење на регулираната енергетска дејност пренос на 

електрична енергија, се одобрува да изнесува 

1.890.253.258 денари за 2015 година. 

3. Регулираната просечна тарифа за пренос на елек-

трична енергија за 2015 година се утврдува да изнесува 

0,2463 ден/kWh за планирана испорака од 7.675.972.782 

kWh електрична енергија на излез од преносната мрежа. 

4. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за 

пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕП-

СО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пре-

нос на електрична енергија, го фактурира надоместо-

кот за користење на електропреносниот систем, изне-

суваат: 

 

Тарифи за пресметковни елементи 

Врвна активна моќност 

(ден/kW) 

активна 

ел.енерг 

(ден/kWh) 

реактивна 

ел.енергија 

(ден/kvarh) 

11,65 0,2233 0,0893 

 

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 

 

УП1 Бр. 08-59/15  

30 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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