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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 
производство на топлинска енергија и тарифен став на  Друштвото за производство 

на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
   

 
1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност 

производство на топлинска енергија се одобрува да изнесува 784.255.274 денари за 
произведена количина на топлинска енергија од 277.426.551 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 утврдува  висината на месечниот 
надоместок и тарифен став за производство на топлинска енергија и тоа: 
 

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

единица 
мерка 

износ 

Месечен надоместок за системски услуги 
и системска резерва ден/месец 22.776.561 

Тарифен став за произведена 
топлинска енергија на регулиран 
производител 

 
ден/kWh 1,8417 

 
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 производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: ПРОИЗВОДСТВО 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 и 
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), достави Барање за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за производство на топлина за регулиран период почнувајќи од 1 
август 2021 година, бр.0302/355 од 28 мај 2021 година, заверено во архивата на Регулаторна 
комисија за енергетика со УП1 бр. 08-88/21 од 31 мај 2021 година. 
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Кон барањето, ПРОИЗВОДСТВО 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 ПРОИЗВОДСТВО 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 производство на топлинска енергија и тарифен став за 2021 година на 
Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО 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 производство на топлинска енергија и тарифен став за 2021 година на 
Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 
                На 27 јули 2021 година се одржа подготвителна седница на која  беа поканети: 
Претседателот и 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 производство на топлинска енергија и тарифен став за 2021 година 
на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на 27 јули 2021 година беа доставени забелешки од страна 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 
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Податоци од Барањето 

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

 

ОПИС 
Ед. 

мерка 
2021 година 

Регулиран максимален приход за 2021 година денари 759.254.478 

 
Трошоци за гориво  (FUEL) денари 485.791.074  

 Пренесени трошоци (CPT) денари 13.432.734  

  Обртен капитал денари 9.715.821  

  Фактор на корекција денари -15.239.620  

  Количина на произведена топлинска енергија kWh 262.906.399  

 

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 ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност производство на 
топлинска енергија. При анализа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија 
за енергетика го утврди следното: 

Надоместок за системски услуги и системска резерва 

Регулираниот период за регулираната дејност производство на топлинска енергија 
изнесува 3 години, од 2019  до 2021 година. Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката за 
одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2019, 2020 и 2021 година, 
регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност регулирано производство на 
топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на Друштвото за производство на топлинска 
енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, бр.УП1 08-50/19 од 
31.07 2019 година, му одобри надоместок за системски услуги за 2019, 2020 и 2021 година.  

Надоместокот за системски услуги и системска резерва за 2021 година е презентиран во 
следната табела: 

 

Ред. 
бр. 

Опис 2021 

1 Оперативни трошоци 165.435.109 

2 Амортизација 41.394.029 

 Амортизација на сопствени средства 2.215.935 

 Амортизација на средства под закуп 39.178.093 

3 Принос на регулирани средства 28.246.092 

 Принос на сопствени средства 1.360.907 

 Принос на средства под закуп 26.885.186 

4 
Надоместок за системски услуги и системска 
резерва t (Nst) 

235.699.475 
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Трошок за гориво  
 

Трошокот гориво за производство на топлинска енергија - природен гас за 2021 година 
изнесува 510.936.538 денари за произведена 277.426.551 kWh топлинска енергија. 

Потрошената количина на природен гас за производство на топлинска енергија за 
греење во периодот јануари - април 2021 година, изнесува 14.425.615 nm³, со вкупна набавна 
вредност од 180.450.863 денари за произведени 138.305.200 kWh топлинска енергија. 

Прогнозираната количина на природен гас која ќе се потроши за период октомври-
декември е пресметана да изнесува 14.864.980 nm³, при што прогнозираната цена за набавка 
на природниот гас е 22,2325 ден/nm³, односно прогнозираниот трошок за набавка на 
природниот гас изнесува 330.485.675 денари. Во грејниот период октомври – декември 2021 
година се прогнозира да се произведе количина на топлинска енергија за греење во износ од 
139.121.351  kWh. 

Степенот на ефикасност на топланите при користењето на природниот гас како 
погонско гориво за период октомври-декември 2021 година е утврдено да изнесува 98,00%. 

 
 Пренесени трошоци  
 
 Пренесените трошоци за 2021 година се пресметани во согласност со Правилникот. 
Трошоците за регулаторен надомест, надомест за концесија, еколошки такси и данок на имот како 
и други економски оправдани трошоци кои не зависат од резултатот на работењето за 2021 
година, Регулаторната комисија за енергетика ги определи согласно остварените во 2020 година 
во износ од 468.818 денари. 
 

Обртен капитал 

Обртниот капитал за 2021 година е пресметан да изнесува 5.109.365 денари, односно 1% 
од трошокот за гориво за 2021 година. 

 
 Фактор на корекција 
 

Факторот на корекција (К) за Друштвото за производство на топлинска енергија 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2020 година кој се 
применува во 2021 година изнесува 51.289.647 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 -83.330.724 денари. Имајќи ги во предвид претходно 
наведеното факторот на корекција кој се применува во 2021 година изнесува -32.041.077 
денари. 

 Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска 
дејност производство на топлинска енергија за 2020 година, повторно пресметан со признаени 
вредности, наместо прогнозирани, (MARK2020) изнесува 808.961.448 денари. 

Остварениот приход за 2020 година изнесува 859.813.765 денари, согласно доставените 
податоци од Бруто билансот на претпријатието за 2020 година. 

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: 
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Р.бр. О П И С 

2020 

РКЕ-2020 
Одлука 

MARKt-1 

1 Оперативни трошоци 162.191.283 162.191.283 

2 Амортизација 40.516.150 40.516.150 

3 Принос на капитал 28.200.253 28.200.253 

4 Пренесени трошоци 1.388.377 468.818 

5 Трошоци за гориво 656.957.236 541.364.400 

 5.1  мазут 0 0 

 5.2 
 природен гас + билансирани количини на   
природен гас 

656.957.236 539.959.212 

5.3 непризнат трошок од претходни години  1.405.188 

6 Обртен капитал 6.569.572 5.399.592 

7 K фактор -30.820.952 -30.820.952 

8 Регулиран максимален приход 921.881.866 808.961.448 

9 
Произведена/планирана количина на топлинска 
енергија (kWh) 

381.729.724 300.311.397 

 
             Регулиран максимален приход 

 
  Регулираниот максимален приход за 2021 година изнесува 784.255.274 денари за 

планирана вкупна произведена количина на топлинска енергија во 2021 година од 277.426.551  

kWh. 

Имајќи го предвид Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, како и оваа 

Одлука, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следново: 

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

единица 
мерка 

износ 

Месечен надоместок за системски услуги 
и системска резерва ден/месец 22.776.561 

Тарифен став за произведена 
топлинска енергија на регулиран 
производител 

 
ден/kWh 1,8417 

 

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.08-88/21   
29 јули 2021 година                                                                            
Скопје                                                                                                           

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


