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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 ХХ јули 2022 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и 

снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и 
топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје 

 

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран 
максимален приход за вршење на дејноста производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија, во износ од 83.202.074 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 8.876.241 kWh 
на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 7.517.212 kWh, на ниво на мерно 
место. 

2. 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“ 65/19 и 219/19 и 
19/22), 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 2.315,4805 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 
 

5,4389 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. 
Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

 
ден/kW/година 

4.411,4534 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 10,3621 

 
 

3. Тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2022/2023 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, a ќе се применува од 1 август 2022 година. 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје (во понатамошниот 

текст СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје), согласно член 19 од Правилникот за регулирање цени на 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) го достави 
Барањето за одобрување на максимален приход за регулирани дејности производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија бр. 01-212/1 од 31 мај 2022 година, заверено во архивата на 
Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.11-163/21 од 27 мај 2022 година. На ден 14.7.2022 година, 
до Регулаторната комисија за енергетика, СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје достави пополнети табели од 
Прилог 5 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги. 
 
     Кон Барањето, СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ја достави потребната документација согласно со 
Правилникот. 
 

   Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот за регулирање на цени 
за топлинска енергија и системски услуги на 20 јули 2022 година го објави известувањето во врска со 
Барањето за одобрување на цена на топлинска енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - 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. 
 

Во согласност Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1902/1 од 26 
јули 2022 година свика подготвителна седница на 28 јули 2022 година на која предмет на разгледување 
беше оваа Предлог Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за 
снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје. 
 На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, 

претставници од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје, Скопје Север АД – Скопје, АД ЕСМ, АД ЕСМ – Подружница Енергетика, ТЕ-ТО АД Скопје, 

претставник од АД АДОРА, претставник од кабинет на Претседател на Владата на Република Северна 

Македонија, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република Северна 

Македонија задолжен за економски прашања, Градоначалник на Град Скопје, Министерство за економија, 

Министерство за финансии, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со 

деловен простор од значење за републиката – Скопје, претставник од Комисијата за заштита на 

конкуренција, претставник од Стопанска комора на Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори 

на Македонија, претставник од Организција на потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот 

за заштита на потрошувачите на РСМ.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Податоци од барањето 

 
Според податоците содржани во барањето СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје бара регулираниот максимален 

приход за 2022 година да изнесува 107.067.447 денари за произведена количина на топлинска енергија од 
8.843.241 kWh на ниво на производител и испорачана топлинска енергија од 8.054.000 kWh на ниво на 
мерно место. 

 
Во следната табела даден е преглед на трошоците (оперативни трошоци, амортизација и трошоци за 

гориво) и регулираниот максимален приход за 2022 година, кои СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ги презентира 
во барањето: 

 

 Оперативни трошоци 2022 година 

1 Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар 

6.188.249 

2 
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување 

1.424.325 

3 
Трошоци за осигурување на градежни објекти и 
Опрема 

180.000 

4 Бруто плати 8.481.980 

5 Менаџерски плати и менаџерски награди 1.346.022 

6 Други услуги 944.025 
7 Останати и вонредни трошоци 1.620.620 

8 Пренесени трошоци 0 

9 Амортизација 4.677.026 

I Вкупно Оперативни трошоци 24.862.247 

II Трошоци за гориво 77.776.156 

III Вкупно трошоци 102.638.403 

IV Принос на капитал – (RA) 2.670.313 

 МАРЖА 1.758.731 

 Просечен RAB 112.280.357 

 WACC % 4,36% 
V Регулиран максимален приход – MAR 107.067.447 

 
Анализа на Регулаторната комисија за енергетика 

 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка за одобрување 

на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2022 година за дејностите производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. За таа цел Регулаторната комисија за енергетика 
изврши анализа на доставените податоци и информации на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, како и на 
целокупната документација со која располага Регулаторната комисија за енергетика во врска со дејностите 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2022 година, врз основа на што ја 
изготви оваа одлука. 
 
При анализата на доставените податоци за 2022 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди 
следното: 
1. Трошоците за материјали, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените 

трошоци во 2021 година, зголемена за стапката на инфлација. Трошоците за електрична енергија се 



 

пресметани согласно просечно зголемување на електрична енергија кај вршители на слични дејности. 
Вкупните одобрени трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 
3.988.598 денари; 

2. Трошоците за тековно одржување се пресметани согласно оствареното трошоци за тековно одржување во 
2021 година зголемени за стапката на инфлација кои изнесуваат 713.898 денари; 

3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 
180.000 денари; 

4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 
8.481.980 денари; 

5. Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од барањето и истите 
изнесуваат 1.346.022 денари; 

6. Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци за други услуги во 2021 година и истите 
изнесуваат 1.041.801 денари; 

7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се прифатени согласно податоците од 
барањето и истите изнесуваат 1.620.620 денари; 

8. Пренесени трошоци се пресметани согласно остварените пренесени трошоци во 2021 година и истите 
изнесуваат од 282.639 денари. 

9. Трошокот за амортизација за 2022 година се признава на ниво од 20% од податоците од барањето и 
изнесува 935.405 денари. 

 
Оперативните трошоци за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 

на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје за 2022 година кои ги одразуваат оправданите оперативни трошоци се 
презентирани во Табела 1 и изнесуваат 17.372.919 денари, а вкупно со амортизацијата и пренесени 
трошоци изнесуваат 18.590.963 денари. 
 

Трошоците за набавка на гориво за производство на топлинска енергија за 2022 година се предвидени 
да изнесуваат 64.611.110 денари, за вкупна количина на природен гас од 944.989 nm³. 

 
По извршената анализа регулираниот максимален приход за 2022 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – 

Скопје се одобрува во износ од 83.202.074 денари. 
 

Имајќи го во предвид напред 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.11-163/22                                                                                    Претседател на 

xx. 07.2022 година                                              Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје                                                                               на Република Северна Македонија 

                                                                                                  Марко Бислимоски    
 
 
 


