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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22,  

точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 
41/14) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен 
весник на РМ“ бр. 28/13), на седницата одржана на 31  јули 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на  
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за 2014 година  

на 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 од 
1.707.692.474 денари за 2014 година за испорачана количина на топлинска енергија од 
421.339.862 kWh,  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за 
набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска 
енергија изнесува 1.560.473.597 денари, за набавени 421.339.862 kWh на излез од 
дистрибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот 
максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 147.218.877 
денари за испорачани количини на топлинска енергија од 421.339.862 kWh, на ниво на 
мерно место. 

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, 
согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ 
бр.99/13 и 113/14), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со 
топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:  

 

 
 
5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2014 година. 
 
 
 
 
 
 

Ред
бр. 

ТАРИФНИ СТАВОВИ Единица мерка цена од 01.08.2014 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/ година 1.056,8374 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh  2,2409 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/ година 1.849,4654 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh  3,9216 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и 
системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13) (во понатамошниот текст Правилник), до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) со допис бр. 08-771 од 30.05.2014 година, достави Барање 
за одобрување на Регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија, 
заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-91/14 од 02.06.2014 
година 

 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави следната 

документација: 
1. Oбјаснување на доставените податоци; 
2. Прилог 1 - Решение за упис на промена и Тековна состојба издадени од 

Централниот Регистар на Република Македонија на ден 22.01.2014 година со 
деловоден број 30120140000420; 

3. Прилог 2 - Список на вработени од последната исплатена плата; 
4. Прилог 4 - Финансиско–сметководствени и техничко економски податоци за 

регулирана дејност снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи; 
5. Одлука на Управителот на Друштвото за снабдување со топлинска енергија 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 02-760 од 
30.05.2014 година за поднесување на барање до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија за одобрување на цена за регулиран период 
почнувајќи од 01.08.2014 година; 

6. Прилог 5 - Изјава за веродостојност на поднесените податоци  
7. Бруто биланс за периодот 01.01.2013 година до 31.12.2013 година; 
8. Бруто биланс за периодот 01.01.2014 година до 30.04.2014 година; 
9. Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013 година и 

извештај на независните ревизори; 
10. Годишен извештај на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје за работењето во текот на 2013 година; 
11. ЦД со податоци во електронска форма. 

 
 Доставени податоци 
 

Од доставените податоци на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје произлегува дека  регулираниот максимален приход и цена за вршење на регулираната 
дејност  снабдување со топлинска енергија за греење за 2014 година треба да изнесуваат:  

 

 Ед.мерка 2014 

Регулиран максимален приход за услугата снабдување за  
2014 година  

денари 
198.009.650 

Количина на топлинска енергија за испорака 2014 година  kWh 414.075.733 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот за цени на 

топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/2013) на 16.06.2014 
година го објави известувањето во врска со Барањето за определување на максимален приход и 
цена за регулиран период на СНАБДУВАЊЕ СО  ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје  на 
веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Вечер“ и 
„Коха“. 
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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. 
 
 Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната 
комисија за енергетика со Решение број 02-1772/1 од 25.07.2014 година свика подготвителна 
седница на 30.07.2014 година на која предмет на разгледување беше „Предлог – Одлука за 
утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската 
дејност снабдување со топлинска енергија за 2014 година на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 
  
  На 30.07.2014 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седица 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, ТЕ-ТО Скопје, АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – 
Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје, КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, Градоначалник на Град Скопје, 
Градоначалник на општина Гази Баба, Градоначалник на општина Чаир, Градоначалник на 
општина Бутел, претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за 
заштита на конкуренција, претставници од Стопанска комора на Македонија, претставници од 
Сојуз на стопански комори на Македонија, Претставници од Народниот правобранител на РМ, 
претставници од Организција на потрошувачи на Мкедонија како и претставници од Советот за 
заштита на потрошувачите на РМ. 
   
  На подготвителната седница не присуствуваа претставници на КОГЕЛ СЕВЕР ДОО 
Скопје, Градоначалник на Град Скопје, Градоначалник на општина Гази Баба, Градоначалник на 
општина Чаир, Градоначалник на општина Бутел, претставници од Министерство за економија, 
претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, претставници од Стопанска комора на 
Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, Претставници од 
Народниот правобранител на РМ, претставници од Организција на потрошувачи на Мкедонија 
како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите на РМ. 
 
 

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 23, став 3 од Правилникот 
изврши анализа на доставените податоци и информации за контрола на одобрената цена со 
која се остварува регулираниот максимален приход за дејноста снабдување со топлинска 
енергија на тарифни потрошувачи за 2014 година, врз основа на што ја изготви оваа Одлука. 

 
Оперативни трошоци  
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 

3.976.707 денари и се пресметани врз основа на остварените трошоци во 2013 
година зголемени за предвидениот износ на инфлација во 2014 година од 3,3%; 

2. Трошоците за тековно одржување се пресметани во висина од 20% од вредноста на 
годишната амортизација и изнесуваат 238.580 денари; 

3. Трошоците за осигурување изнесуваат 147.122 денари и се во ист износ како и во 
барањето; 

4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно методологијата за 83 вработени, 
со просечна бруто плата во РМ за периодот јануари-април во износ од 30.920 
денари, зголемена за 40%, и изнесуваат 43.114.848 денари; 

5. Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од 
барањето и истите изнесуваат 5.935.128 денари; 
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6. Другите услуги се пресметани според просечното учество во трошоците за 
материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар во 2013 година и 
изнесуваат 16.772.975 денари; 

7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани во висина 
од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 и изнесуваат 6.425.023 денари; 

8. Трошокот за амортизација за 2014 година изнесува 1.192.902 денари и 
9. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на 

работењето се во ист износ како во барањето и изнесуваат 2.279.440 денари. 
 

Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни потрошувачи е 
утврдена да изнесува 68.413.914 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 
421.339.862 kWh.  

 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во 2013 година има 

повеќе остварен приход во однос на утврдениот со Одлуката во јули 2013 година, во износ од 
1.277.763 денари кој што е земен во предвид при утврдувањето на регулираниот максимален 
приход за услугата снабдување со топлинска енергија за 2014 година.  

 
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 2014 година да изнесува 1.707.692.474 денари. 

 
Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи 

како во диспозитивот на оваа Одлука.  
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/13, 164/13 и 41/14), може во рок од 
15 дена од денот на приемот на одлуката да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби 
во областа на енергетиката. 

 
 

УП1 Бр. 08 - 91/14         
31.07.2014 година 
Скопје                                                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ
             Димитар Петров 

     
 

Прилог: 
 Табела 1 - Регулиран максимален приход и цена за 2014 година 
  



Табела 1

1 2 3 4 5

Нормализирани трошоци 72.099.079 68.462.909 108.681.653 80.082.726

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 5.449.868 3.849.668 5.046.175 3.976.707

2
Трошоци за тековно одржување                                                                            

(до 20% од амортизацијата) 181.458 51.916 238.580 238.580

3 Трошоци за осигурување 122.553 134.143 147.122 147.122

4 Бруто плати 41.050.296 38.315.115 45.233.597 43.114.848

5 Менаџерски плати 5.680.104 5.656.967 5.935.128 5.935.128

6
Други услуги                                                                                                          

(просечно учество од три години во позиција 1) 11.924.992 16.237.149 39.583.783 16.772.975

7
Останати и вонредни трошоци                                                                                          

( до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6 ) 5.872.917 3.287.187 9.024.926 6.425.023

8
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од работењето 909.600 15.280 2.279.440 2.279.440

9 Амортизација 907.291 915.484 1.192.902 1.192.902

10 Вкупно трошоци 72.099.079 68.462.909 108.681.653 80.082.726

11 МАРЖА 74.526.913 89.327.996 68.413.914

12 ФАКТОР НА КОРЕКЦИЈА 1.277.763

13 Регулиран максимален приход за услугата снабдување             146.625.992 198.009.649 147.218.877

14

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

дистрибуција на топлинска енергија 1.560.473.597

15 Вкупен регулиран максимален приход 0 0 1.707.692.474

16 Количина на топлинска енергија за испорака во 2013 година                    449.813.827 414.075.733 421.339.862

ЈУЛИ 2014 година

РКЕ   

 РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

Р.број ОПИС

2014

РКЕ Одлука од јули 

2013 г.   

Податоци од Бруто 

Биланс за 2013 г.

Податоци од 

СНАБДУВАЊЕ БЕ                       

јуни 2014 г.                                                                                            


