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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 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, регулирана просечна тарифа и тарифи за 
пресметковни елементи за 2022 година, како и основен приход за 2022, 2023 и 2024 година за 
вршење на регулираната енергетска дејност производство, дистрибуција и снабдување со 

топлинска енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 
ЕНЕРГЕТИКА Скопје 

 
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје 

се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за 2022 година, во износ од 414.873.770 денари за испорачани 46.996.000 
kWh топлинска енергија, што ја испорачува на потрошувачите приклучени на дистрибутивната 
мрежа. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, алинеја 1 на оваа одлука, 
а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.65/19 и 219/19 и 19/22): 

 

Реден 
број 

Група на 
Корисник 

Единица 
мерка 

Тарифен став  
од 01.08.2022 

година 

I. СТАНБЕН ПРОСТОР 

а) Паушална наплата 

а/1 На 12 месечни рати ден/m² 86,73 

а/2 На   6 месечни рати ден/m² 173,46 

б) Наплата со мерач    

б/1 Топлинска моќност ден/kW 2.593,7119 

б/2 Испорачана енергија ден/kWh 4,5384 

в) Наплата со мерач   

 Испорачана енергија за индивидуални објекти ден/kWh 6,6491 

II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

а) Наплата со мерач 

а/1 Топлинска моќност ден/kW 4.928,0526 

а/2 Испорачана енергија ден/kWh 8,6229 

III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Наплата со мерач 

а/1 Топлинска моќност ден/kW 4.409,3102 

а/2 Испорачана енергија ден/kWh 7,7152 

 
 

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 
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енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 август 
2022 година. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје (во 
понатамошниот текст: АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје), согласно Правилникот за 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, 
регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2022 година, како и основен 
приход за 2022, 2023 и 2024 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, со број 11-981/2 од 08.06.2022 година, заверено во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-178/22 од 08.06.05.2022 година (во 
понатамошниот текст: Барање). 

 
Кон Барањето, АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 

ЕНЕРГЕТИКА Скопје ја достави потребната документација согласно со Правилникот. 
 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот на 17 јуни 2022 

година го објави известувањето во врска со Барањето 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 со 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 „ Предлог-Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход, регулирана 
просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2022 година, како и основен приход за 2022, 
2023 и 2024 година за вршење на регулираната енергетска дејност производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – 
Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, 
забелешки и предлози. 

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.  
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Податоци од барањето 
 
АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје во Барањето ги има презентирано следните 

податоци: 
 
Оперативни трошоци 
 

  

ОПИС Ед.мерка 2022 2023 2024 

Оперативни трошоци денари 79.524.837 83.501.079 85.201.723 

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

денари 

18.429.521 19.350.997 20.318.547 

- Трошоци за тековно одржување 
денари 

4.750.117 4.987.623 5.237.004 

- Трошоци за осигурување 
денари 

1.425.917 1.497.213 1.572.073 

- Бруто плати  
денари 

47.131.610 49.488.191 49.488.191 

- Други услуги                                                                                               
денари 

504.022 529.223 555.684 

- Останати и вонредни трошоци  денари 
7.283.649 7.647.832 8.030.224 

Амортизација денари 
36.683.128 38.517.285 39.480.217 

Пренесени трошоци денари 
666.205 699.515 734.491 

Трошоци за гориво 
денари 

439.888.190 486.411.610 486.411.610 

Принос на капитал - RA 
денари 

30.863.109 28.898.386 26.860.584 

Просечен RAB денари 
590.647.606 553.047.400 514.048.649 

WACC  % 
5,2253% 5,2253% 5,2253% 

Регулиран максимален приход - MAR                     денари 
147.071.074 150.916.749 151.542.524 

 
   

 
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 врз основа на што ја изготви 
оваа Одлука.  

При анализа на доставените податоци во Барањето за регулираниот период 2022 -2024 
година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното: 

 
 
 

ОПИС ед.мерка 2022 2023 2024 

Оперативни трошоци  65.117.119 65.117.119 65.117.119 

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

денари 12.849.298 12.849.298 12.849.298 

- Трошоци за тековно одржување денари 3.318.308 3.318.308 3.318.308 

- Трошоци за осигурување денари 1.010.628 1.010.628 1.010.628 

- Бруто плати  денари 44.693.208 44.693.208 44.693.208 
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- Други услуги                                                                                               денари 2.153.351 2.153.351 2.153.351 

- Останати и вонредни трошоци  денари 1.092.326 1.092.326 1.092.326 

Амортизација денари 15.683.531 15.683.531 15.683.531 

Пренесени трошоци денари 666.205 699.515 734.491 

Трошоци за гориво денари 333.406.915     

Принос на капитал - RA денари 0 0 0 

Просечен RAB денари 502.431.761 553.604.055 514.605.304 

WACC  % 5,4720% 5,4720% 5,4720% 

Регулиран максимален приход - MAR                     денари 414.873.770 81.500.165 81.535.141 

Вкупна испорачана количина на топлинска 
енергија  

kWh 46.996.000     

 
Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, трошоци за тековно 

одржување и трошоци за осигурување се пресметани како просек од остварените трошоци во последните 
три години. 

Бруто платите се пресметани на ниво на просечна плата од други друштва кои што вршат иста 
дејност и бројот на вработен на друштвото.  

Другите услуги се пресметани согласно остварените трошоци за 2021 година од бруто 
билансот. 

Останати и вонредни трошоци се пресметани на ниво на одобрените од Регулаторната 
комисија за енергетика согласно одлуката од јули 2021 година.  

Амортизацијата е утврдена да изнесува согласно одобрената од Регулаторната комисија за 
енергетика со одлуката од јули 2021 година.  

Пренесените трошоци се прифатени согласно Барањето на Друштвото. 

Подружница Енергетика - Скопје како погонско гориво за производство на топлинска енергија 
за 2022 планира да користи природен гас. Трошокот за природен гас за 2022 година е утврден да 
изнесува 333.406.915 денари. За период јануари – април 2022 година количините на природниот гас 
се пресметани согласно измерените количини на произведена топлинска енергија, долната топлинска 
моќ на природниот гас и ефикасност на котлите согласно утврденото во Правилникот. Цената на 
природниот гас за периодот од јануари до април 2022 година е земена согласно остварената. За 
периодот октомври – декември 2022 година направена е пресметка за потребните количини на 
топлинска енергија и природен гас согласно на одредбите од Правилникот за конзум од 50,4 MW.  

Со примена на овие елементи согласно Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика 
утврди вкупниот регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија на АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје за 2022 година да изнесува 
414.873.770 денари за испорачани 46.996.000 kWh топлинска енергија.  

Согласно членот 4 од Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија тарифните 
соодноси помеѓу категориите на потрошувачи домаќинства : образование : останати, во оваа Одлука 
е определен да изнесува 1 : 1,7 : 1,9. 

 
Имајќи го предвид горе наведеното се 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“. 
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УП1 Бр.08-178/22                                                                        Претседател на 

29. 07.2022 година                                 Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје                                                                     на Република Северна Македонија 
                                                                                                  Марко Бислимоски     
                         
 
 
 
 

  


