
1 
 

                                                                                                                                           
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 22 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јули 2021 
година, донесе 
  

О Д Л У К А 
за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност 
дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на 

топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
   

 
1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на топлинска енергија година се одобрува да изнесува 1.485.778.496 денари за 
дистрибуирана количина на топлинска енергија од 549.549.326 kWh.  
 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа oдлука и согласно 
Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се утврдуваат следниот месечен надоместок и 
тарифен став за дистрибуција на топлинска енергија: 

 

Д И С Т Р И Б У Ц И Ј А 
единица 

мерка 
 износ  

Месечен надоместок за услуга дистрибуција на 
топлинска енергија 

ден/месец 17.325.254 

Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачот 

ден/kWh 1,8280 

                                                                                                                                                      
 

3. Mесечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат за 
грејната сезона 2021/2022 година. 
 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 август 
2021 година. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски 
услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 161/20 и 159/21), (во 
понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), 
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достави Барање за одобрување на максимален приход и цена на топлинска енергија за 2021 година 
на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-1581 од 31 мај 2021 година, заверенo во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со УП1 бр.08-86/21 од 31 
мај 2021 година (во понатамошниот текст: Барање). 

Кон Барањето ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави 
потребната документација согласно Правилникот. 

 Регулаторната комисија за енергетика согласно член 21 од Правилникот, на 10 јуни 2021 
година го објави известувањето во врска со Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, како и во 
дневните весници „Нова Македонија“ 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 на 23 јули 2021 година на својата веб страница ја објави 
Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана 
дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на 
топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ги повика сите 
заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози 
              Во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-
1377/1 од 23 јули 2021 година свика подготвителна седница на која предмет на разгледување беше  
Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана 
дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на 
топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 
                На 27 јули 2021 година се одржа подготвителна седница на која  беа поканети: членовите на 
Регулаторната комисија за енергетика, претставници од Друштвото за производство на топлинска 
енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Друштвото за снабдување со топлинска енергија 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од 
Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжен за 
економски прашања, Градоначалникот на Град Скопје, Министерството за економија, претставник од 
Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора на Северна Македонија, 
претставник од Стопанска комора на северо-западна Македонија, претставник од Сојуз на стопански 
комори на Македонија, претставник од Организација на потрошувачи на Македонија, како и 
претставник од Советот за заштита на потрошувачите. 
 По однос на Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење 
на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за 
дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
на 27 јули 2021 година беа доставени забелешки од страна ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ТЕ-ТО АД Скопје. 
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Податоци од Барањето 
 

Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е поднесено 
во согласност со Правилникот и ги содржи следните податоци:  

 

ОПИС Ед.мерка 2021 

Пренесени трошоци денари 48.394.289 

Надоместок за системски услуги и 
системска резерва  

денари 273.463.404 

Надоместок за набавка на топлинска 
енергија - регулиран производител 

денари 468.261.346 

Надоместок за набавка на топлинска 
енергија - нерегулиран производител 

денари 548.922.595 

Фактор на корекција фиксен дел денари 1.351.198 

Фактор на корекција варијабилен дел  денари - 2.343.868 

Регулиран максимален приход денари 1.509.052.475 

 
 
Анализа на Регулаторна комисија за енергетика 

 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка и 

изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност дистрибуција на 
топлинска енергија.  

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика го 
утврди следното: 

 

Надоместок за дистрибуција на топлинска енергија 

Регулираниот период за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија изнесува 3 
години, од 2019 до 2021 година. Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката за определување 
на надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран 
максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен 
став за 2019 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје му одобри надоместок за дистрибуција на топлинска 
енергија за 2019, 2020 и 2021 година за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска 
енергија. Надоместокот за дистрибуција на топлинска енергија за 2021 година и влезните параметри 
за негова пресметка се презентирани во следната табела: 
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Ред. 
бр. 

Опис 2021 

1 Оперативни трошоци 144.817.536 

2 Амортизација 9.792.103 

3 Принос на регулирани средства 2.925.812 

4 
Надоместок за дистрибуција на 
топлинска енергија за годината t (Nodst) 

 
157.263.307 

 

 
Надоместок за системски услуги и системска резерва  
 

Трошокот за набавка на системски услуги и системска резерва за 2021 година изнесува 
273.318.736 денари, утврден со Одлуката за определување на регулиран максимален приход за 
вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за 
производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје УП1 бр. 08-88/21 од 29 јули 2021 година. 

Надоместок за набавка на топлинска енергија 

Надоместокот за набавка на топлинска енергија (Nte) за 2021 година е предвиден да изнесува 
1.004.556.712 денари. Надоместокот за набавка на топлинска енергија е определен согласно 
планираните количини на топлинска енергија на излез од дистрибутивниот систем, просечната цена 
на набавената топлинска енергија и надоместокот за покривање на загубите во дистрибутивниот 
систем.  

Врз основа на претходно наведеното, надоместокот за набавка на топлинска енергија за 2021 
година е презентиран во следната табела: 

Опис 
единица 

мерка 
2021 

Надоместок за набавка на топлинска енергија  денари 1.004.556.712 

Испорачана количина на топлинска енергија на излез од 
дистрибутивниот систем (Qisp) 

    kWh 549.549.326 

Просечна цена на набавена топлинска енергија (Ps) ден/kWh 1,6255 

Набавена количина на топлинска енергија во дистрибутивниот систем kWh 612.457.484 

Надоместок за покривање на загубите во дистрибутивниот систем (Lte) денари 111.256.744 

 

При планирање на набавените количини на топлинска енергија во дистрибутивниот систем,  
набавените количини од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2021 
година е определено да изнесуваат 277.426.551 kWh, додека набавените количини од нерегулираниот 
производител на топлинска енергија изнесуваат 335.030.933 kWh. Одобрената цена на топлинска 
енергија од нерегулираниот производител на топлинска енергија е за 15% помала од цената на 
регулираниот производител. 

Одобрените загуби на топлинската енергија во дистрибутивната мрежа за 2020 година 
изнесуваат 11,18%, при што загубите се признаваат врз основа на влезните количини на топлинска 
енергија во дистрибутивниот систем.     
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Во 2021 година во дистрибутивната мрежа се планира вкупно да се набават 612.457.484 kWh, 

а да се испорачаат 549.549.326 kWh, со што надоместокот за покривање на загубите во 

дистрибутивниот систем (Lte) во 2021 година се планира да изнесува 111.256.744 денари. 

 
Пренесени трошоци 

Пренесените трошоци за 2021 година се пресметани во согласност со Правилникот. 
Регулаторната комисија за енергетика определи пренесените трошоци (SPT) за 2021 година да 
изнесуваат  47.960.551 денари и истите се презентирани во следната табела: 

 

 

 

Фактор на корекција 

Факторот на корекција на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

за 2020 година кој се применува во 2021 година изнесува  11.295.080 денари. Дополнително, при 

пресметката на факторот на корекција за 2021 година земен е во предвид преостанат дел од 

факторот на корекција во 2020 година во износ од -13.974.271 денари. Имајќи го предвид 

претходно наведеното факторот на корекција кој се применува во 2021 година изнесува -2.679.191 

денари. 

Остварениот приход од продажба на топлинска енергија, системски услуги и услуга за 
дистрибуција во 2020 година изнесува 1.478.969.927 денари, додека регулираниот максимален 
приход во 2020 година, повторно пресметан со признаени вредности наместо прогнозирани изнесува 
1.467.675.817 денари. 

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана 
енергетска дејност производство на топлинска енергија за 2020 година, повторно пресметан со 
признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2020), е презентирана во следнава табела: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Опис 2021 

Вкупно пренесени трошоци (SPT) 47.960.551 

1 Концесија за дистрибутивната мрежа 45.092.771 

1.1 Годишна амортизација на дистрибутивната мрежа 41.946.336 

1.2 Надоместок за користење на дистрибутивната мрежа 3.146.435 

2 Регулаторен надоместок 657.896 

3 Расходи по основ на камати по долгорочни инвестициони кредити 2.043.811 

4 Комунални, административни и судски такси и еколошки надоместоци 166.073 
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Р.бр. О П И С 
2020 

РКЕ одлука MARKt-1 

1 Оперативни трошоци 143.257.324 143.257.324 

2 Амортизација 9.600.000 9.600.000 

3 Принос на капитал 3.035.773 3.035.773 

4 
Надоместок за системски услуги и системска 
резерва 264.924.631 267.597.048 

5 Пренесени трошоци (со концесија мрежа) 48.457.781 48.213.338 

5.1 Концесија за дистрибутивната мрежа 48.457.781  48.213.338  

5.2 Регулаторен надоместок 601.575 601.575 

5.3 
Расходи по основ на камати по долгорочни 
инвестициони кредити 3.661.121 3.672.486 

5.4 
Комунални, административни и судски такси и 
еколошки надоместоци 430.938 165.195 

6 Фактор на корекција -5.988.973 -5.988.973 

7 
Испорачани количина на топлинска енергија на 
излез од дистрибутивниот систем (Qisp) 519.271.684 495.100.091 

8 
Просечна цена на набавена топлинска енергија 
(Ps) 1,7994 1,7761 

9 
Набавени количини на топлинска енергија во 
дистрибутивен систем 581.240.238 557.390.200 

10 
Топлинска енергија за покривање на загуби во 
дистрибутивен систем 65.098.907 62.290.109 

11 
Надоместок за покривање на загубите во 
дистрибутивниот систем (Lte) 117.139.743 110.633.755 

12 
Потребни количини на влез во дистрибутивен 
ситем  581.240.238 557.390.200 

13 Надоместок за набавка на топлинска енергија 
(Nte = Qisp*Ps + Lte) 1.051.523.356 989.983.361 

14 Неоправдани количини на Т.Е. за покривање на 
загуби поголеми од 11.2% 0 0 

15 Неоправдани трошоци за покривање на загуби 
повеќе од 11.2% 0 0 

16 
КОРЕГИРАН РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН 
ПРИХОД 1.531.663.644 1.467.675.817 
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Регулиран максимален приход 

Регулираниот максимален приход за 2021 година за вршење на услугата дистрибуција на 
топлинска енергија со вклучен фактор на корекција е пресметан да изнесува 1.485.778.496 денари.  

Количината на топлинска енергија која треба да се испорача на потрошувачите во 2021 година 
изнесува 549.549.326 kWh.      

Имајќи го во предвид горе 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 нејзиното објавување во  „Службен весник на Република Северна Македонија“. 
 
УП1 Бр.08-86/21 
29 јули 2021 година                                                                            
 Скопје                                               

                                                                                                       

Претседател   

                                                                  на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  

                                                                                     на Република Северна Македонија 
                                                                                                 Марко Бислимоски 
 
 
 
 

 

 

 

 


