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 членовите 22 и 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 декември 2021 година, донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на 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
1. Во 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
(„Службен весник на Република Северна Македонија бр.172/21) во точката 1 зборовите
„1.624.451.678 денари“ се заменуваат со зборовите „1.808.548.038 денари“, а зборовите
„549.549.326 kWh“ се заменуваат со зборовите „ 529.130.272 kWh“.
2. Во точката 2 зборовите „1.485.778.496 денари“ се заменуваат со зборовите „1.662.794.227
денари“, а зборовите „549.549.326 kWh“ се заменуваат со зборовите 529.130.272 kWh“.
3. Во точката 3 зборовите „138.673.182 денари“ се заменуваат со зборовите: „145.753.811
денари“, а зборовите „549.549.326 kWh“ се заменуваат со зборовите „ 529.130.272 kWh“.
4. Во точката 4 табелата се менува и гласи:
Ред
бр.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

ТАРИФНИ СТАВОВИ

единица мерка

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА
Ангажирана топлинска моќност на
ден/kW/година
ниво на мерно место
Топлинска енергија на ниво на
ден/kWh
мерно место
КАТЕГОРИЈА ОБРАЗОВАНИЕ
Ангажирана топлинска моќност на
ден/kW/година
ниво на мерно место
Топлинска енергија на ниво на
ден/kWh
мерно место
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ
Ангажирана топлинска моќност на
ден/kW/година
ниво на мерно место
Топлинска енергија на ниво на
ден/kWh
мерно место

износ

1.222,0691
2,0141
1.222,0691
2,1538
1.710,8968
2,8197

5. Точката 5 се менува и гласи:
„Mесечниот надоместок и тарифниот став од точка 4 на оваа одлука ќе се применуваат од
денот на отпочнувањето на примена на оваа одлука до крајот на грејната сезона 2021/2022
година.“
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ 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 јануари
2022 година.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 24 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 промена на одобрениот регулиран максимален приход и цена
за снабдување со топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 1 јануари 2022
годинаекември 2021 година бр.03-4777 од 29 декември 2021 година, заверено во архивата на
Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 08-285/21 од 29 декември 2021 година.
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за потребите на
потрошувачите набавува топлинска енергија од операторот на системот за дистрибуција на
топлинска енергија по цени и тарифи одобрени од Регулаторната комисија за енергетика. Имајќи во
предвид дека кај операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија има промена на
тарифните поради зголемен трошок за набавка на топлинска енергија од регулираниот
производител на топлинска енергија и од производители на топлинска енергија потребно е да се
изврши корекција и кај тарифите кај снабдувачот 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.02-2617/2 од 31 декември 2021 година, одлучи да се одржи седница за
донесување на Тарифниот систем за изменување на Тарифниот систем за пренос на природен гас и
организирање и управување со пазарот на природен гас без одржување на подготвителна седница.
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“.
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