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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 на 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 одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на 

енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со 
топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

 

1. На Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход  во износ 
од 1.624.451.678 денари за испорачана количина на топлинска енергија од 549.549.326 
kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, регулираниот 
максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.485.778.496 
денари, за испорачани 549.549.326 топлинска енергија. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, надоместокот 
за снабдување со топлинска енергија изнесува 138.673.182 денари за испорачани 
количини на топлинска енергија од 549.549.326 kWh, на ниво на мерно место. 

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, а 
согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се одобруваат следните тарифни ставови за 
снабдување со топлинска енергија на ниво на мерно место и тоа: 
 

 

Ред 
бр. 

ТАРИФНИ СТАВОВИ единица мерка износ 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/година 1.071,3373 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 1,7661 

КАТЕГОРИЈА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/година 1.071,3373 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 1,7661 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/година 1.499,8722 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh 2,4725 

 
5. Тарифните ставови од точка 4 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 

2021/2022 година 
 

6. 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.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 21 од Правилникот за регулирање на цени на 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) достави Барање за одобрување на регулиран максимален приход и цена за 
снабдување со топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 1 август 2021 година бр.03-
1919 од 31 мај 2021 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 
бр.08-87/21 од 31 мај 2021 година. 

Кон Барањето, друштвото ја достави потребната документација согласно со Правилникот. 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот на 10 јуни 2021 

година го објави известувањето во врска со Барањето за определување на максимален приход и 
цена за регулиран период на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на веб страната 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 одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 
вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со 
топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 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 одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење 
на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со 
топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 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 одобрување на регулиран максимален приход и тарифни 
ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за 
снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
беа доставени забелешки од страна на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје. 
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Податоци од барањето 
 

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во барањето ги има презентирано следните податоци: 

 

Р.бр ОПИС 
единица 

мерка 
2020 

Регулиран 
период 

2021 

1 
Надоместок за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија (MARodst) 

денари 1.477.040.333 1.509.052.475  

2 
Надоместок за снабдување со топлинска 
енергија (NADst) 

денари 82.762.863  95.627.442  

3 
Маржа за дејноста снабдување со топлинска 
енергија (Мt) 

денари 29.540.807  75.452.624  

4 Средства за ликвидност (LСt) денари 30.633.273  30.181.049  

5 Пренесени трошоци (СPT) денари 13.462.296  9.376.157  

6 Фактор на корекција (К) денари  48.137.712   -13.986.142 

6.1 
Фактор на корекција (К) за 2019 (фиксен дел) 
Одлука 31 јули 2019 

  48.137.712   48.137.712  

6.2 
Фактор на корекција (К) за 2019  
(преостанат фиксен дел) 

   

6.3 Фактор на корекција (К) за 2020 (фиксен дел)    -86.236.867 

6.4 Фактор на корекција (К) за 2020 (променлив дел)    14.856.069  

7 Останати приходи    9.256.944 

8 
Регулиран максимален приход  
(MAR = MARodst + NADst + Mt + LCt + CPT - K) 

денари  1.585.301.859  1.733.675.889  

9 Kоличина на топлинска енергија (kWh)  kWh  495.100.091   548.179.398  

10 Просечна цена по kWh  (ден/kWh)  3,20   3,16  

 

Од доставените податоци на Друштвото за снабдување со топлинска енергија 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје произлегува дека надоместокот за 
снабдување со топлинска енергија за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија за 
греење за 2021 година треба да изнесува: 

 

 
Надоместок за снабдување со топлинска енергија за 2021 
година 

Ед.мерка 2021 

денари 224.623.415 

 
Количина на топлинска енергија за испорака во 2021 година kWh 548.179.398 
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Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка и 
изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност снабдување со 
топлинска енергија.  

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

Оперативни трошоци 

При анализа на доставените податоци во Барањето за определување на максимален 
приход за 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика ги утврди следните оперативни 
трошоци: 

 
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се 

прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 2.939.326 денари. 
2. Трошоците за одржување се прифатени согласно податоците од барањето и истите 

изнесуваат 313.708 денари; 
3. Трошоците за осигурување на средствата се прифатени согласно барањето и истите 

изнесуваат 314.547 денари; 
4. Трошокот за плати е утврден да изнесува 42.567.070 денари, при што за првите 7 

месеци бројот на вработени е утврден да изнесува 75, додека за преостанатите 5 
месеци од 2021 година бројот на вработени е утврден да изнесува 76. 

5. Трошоците за менаџерските плати и менаџерски награди се утврдени да изнесуваат 
6.415.172 денари за четворица менаџери. 

6. Трошоците за другите услуги се утврдени во износ од 22.828.245 денари и се 
пресметани согласно остварениот износ во 2020 година, зголемен за стапката на 
инфлација од 2,2%, согласно податоци од Народна банка на Република Северна 
Македонија. 

7. Останатите  трошоци се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат 8.535.528 
денари; 

 

Амортизација 

Амортизацијата е призната согласно податоците од Барањето и истата за 2021 година 
изнесува 976.377 денари. 

 

Маржа за снабдување 

Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни потрошувачи за 2021 
година изнесува 2% односно 29.715.570 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 
549.549.326 kWh. 

 
 
Средства за ликвидност 
 
Процентот за утврдување на средствата за ликвидност за 2021 година е утврден да изнесува 

во висина од 2 % од трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и услугата 
дистрибуција на топлинска енергија. Пресметаниот износ на средствата за ликвидност за 2021 
година, изнесува 29.715.570 денари. 

 

 

 

 



5 
 

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 2.138.933 денари и истите се презентирани во следната табела: 

 

   Фактор на корекција 

Факторот на корекција на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ 
СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2020 година кој е земен во предвид при 
определување на регулираниот приход за 2021 година изнесува 7.786.864 денари. 

Остварениот приход согласно бруто билансот во 2020 година изнесува 1.574.243.608 
денари, додека регулираниот максимален приход во 2020 година, повторно пресметан со признаени 
вредности наместо прогнозирани изнесува 1.566.457.414 денари. 

Пресметката на регулираниот максимален приход за снабдување со топлинска енергија за 
2020 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2020), е 
презентирана во следнава табела: 

 

Р.бр. О П И С 

2020 

РКЕ Одлука од 
јули 2020 г.    

MARKt-1 

1 Оперативни трошоци 85.433.842 88.212.276 

1.1 
Трошоци за материјали (со вода), енергија, резервни 
делови и ситен инвентар  3.251.651 2.834.116 

1.2 Трошоци за тековно одржување 283.252 1.080.052 

1.3 Трошоци за осигурување 304.545 300.769 

1.4 Бруто плати  42.353.439 42.079.446 

1.5 Менаџерски плати и награди  6.149.305 6.070.257 

1.6 Други услуги 22.817.271 22.336.834 

1.7 Останати и вонредни трошоци 7.824.420 10.569.618 

2 Пренесени трошоци 1.268.005 1.752.898 

3 Амортизација 1.181.954 1.188.286 

4 Маржа 30.633.273 29.353.516 

5 Средства за ликвидност 30.633.273 29.353.516 

7 
Трошок за топлинска енергија, системски услуги и услуга 
дистрибуција 1.531.663.644 1.467.675.817 

8 Надоместок за снабдување со топлинска енергија 146.700.388 146.919.308 

9 Фактор на корекција 48.137.712 48.137.712 

10 
Регулиран максимален приход за снабдување со 
топлинска енергија 1.630.226.320 1.566.457.414 

 
 

 
 
 
 .  

Опис 2021 

Вкупно пренесени трошоци (SPT) 2.138.933 

1 Надоместок за Регулаторна комисија за енергетика 630.089 

2 Трошоци за судски спорови, процесни и др. трошоци 1.124.958 

3 Комунални, административни и судски такси и еколошки надоместоци 383.886 
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Регулиран максимален приход 
 
По извршената анализа Регулаторната комисија за енергетика утврди регулираниот 

максимален приход за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на 
Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје за 2021 година да изнесува 1.624.451.678 денари. 

 
Трошок за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на 

топлинска енергија за 2021 година изнесува 1.485.778.496 денари. 
 
Надоместокот за снабдување со топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2021 година изнесува 138.673.182 денари. 
 

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 нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

УП1 Бр.08-87/21 
29 јули 2021 година 

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

 


