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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 
24 став (5) 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  31 јануари 2022  
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за изменување на 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 

 

1. Во 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, („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.172/21 и 303/21“), точката 1 се менува и гласи: 

„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 77.129.547 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 
9.515.890 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 8.373.984 
kWh, на ниво на мерно место.“ 

2. Во точката 2 табелата се менува и гласи: 

 

Ред.бр. ТАРИФНИ СТАВОВИ 
   Единица 

мерка 
износ 

 
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. 
Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/година 1.966,4568 

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

4,6966 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. 
Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

 
ден/kW/година 

3.746,4934 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 8,9480 

 
 

3. Точката 3 се менува и гласи: 
„Tарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат од денот на отпочнување на примена 
на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022 година.“ 
 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави 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 февруари 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 24 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 промена на одобрениот регулиран максимален приход бр. 01-33/1 од 25 јануари 2022 година, 
заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-21/22 од 27 јануари 2022 година. 

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2021 година донесе Одлука 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 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.172/21), согласно која ги определи следните 
тарифни ставови за: 

- Категорија домаќинства : Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место во износ од  917,4786 
ден/kW/година и Топлинска енергија  на ниво на мерно место во износ од 2,1912 ден/kW/h и  

- Категорија останати: Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место во износ од  1.747,9803 
ден/kW/година и Топлинска енергија  на ниво на мерно место во износ од 4,1747 ден/kW/h. 

 СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје на ден 30 декември 2021 година до Регулаторната комисија за 
енергетика поднесе Барање за промена на одобрениот регулиран максимален приход бр.01-208/21, 
заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-289/21 од 30 декември 2021 
година. 

Постапувајќи по Барањето, Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука за изменување 
на 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 , („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 303/21), согласно 
која ги определи следните тарифни ставови за: 

- Категорија домаќинства: Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место во износ од  1.047,4521 
ден/kW/година и Топлинска енергија  на ниво на мерно место во износ од 2,5017 ден/kW/h и  

- Категорија останати: Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место во износ од 1.995,6058 
ден/kW/година и Топлинска енергија  на ниво на мерно место во износ од 4,7662 ден/kW/h. 

Во поднесеното барање од 27 јануари 2022 година СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје побара зголемување 
на одобрениот регулиран максимален приход врз основа на зголемената цена на природниот гас кој што 
има доминантно влијание при утврдување на регулираниот максимален приход. Во Барањето друштвото 
наведува дека привремената цена на природниот гас добиена од снабдувачот со природен гас изнесува 
75 ден/nm3 со вклучен ДДВ. 

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2022 година 
донесе Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и 
природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со 
топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и 
правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/22).  

Согласно член 6 став (3) од Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба 
во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазар на топлинска енергија, 
начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на 
кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на дејности на пазарот 
на топлинска енергија, Владата на Република Северна Македонија на 17 јануари 2022 година донесе 
Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија, („Службен весник на 
Република Северна Македонијa“ бр.13/22). 

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 24 од Правилникот започна постапка 
и изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје  

Регулаторната комисија за енергетика тарифните ставови на друштвото ги утврди врз основа на 



 

Претседател 
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија 
 

Марко Бислимоски 
 

 

трошок за набавка на природен гас во износ од 60.289.084 денари при проектирана просечна цена за 
природниот гас во износ од 55,9537 ден/nm3, имајќи ја во предвид предвидената берзанска цена на 
природниот гас за 2022 година и мерките кои ќе се преземат согласно Уредбата за критериумите и условите 
за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања 
на пазар на топлинска енергија, начинот на снабдување со топлинска енергија во кризна состојба, мерките 
што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за 
вршење на дејности на пазарот на топлинска енергија и донесената Одлука за постоење на кризна состојба 
во снабдувањето со топлинска енергија. 

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) 
и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на 
подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без 
одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во 
Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна 
состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги со Решeние бр.221/2 од 31 јануари 2022 година, одлучи да се одржи седница за донесување 
на Одлука за изменување на 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 , без одржување на подготвителна седница. 

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.08-21/22  
31 јануари 2022 година                                           
Скопје                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
 


