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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, 41/14, 
151/14 и 33/15) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги 
(„Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15 и 126/15), на седницата одржана на 31 јули 2015 
година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска 

енергија за греење и тарифни ставови за 2015 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

 
 

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење 
на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2015 година во износ од 
1.709.823.998 денари, за испорачана количина на топлинска енергија од 477.574.744 
kWh.  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за 
набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот производител на 
топлинска енергија изнесува 1.338.177.875 денари, за набавени 484.684.776 kWh на влез 
во дистрибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, трошокот за 
набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија 
изнесува 163.632.067 денари за набавени 58.013.334 kWh. 

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, регулираниот 
максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 
201.138.316 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 477.574.744 
kWh до крајните потрошувачи. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, 
согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на РМ“ 
бр.99/13, 113/14 и 127/15) се утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција на 
топлинска енергија за период август - декември 2015 година на ниво на дистрибутер: 

 

Д И С Т Р И Б У Ц И Ј А Единица мерка 
 од 01.08.2015 

година 

Месечен надоместок за услуга дистрибуција на 
топлинска енергија 

ден/месец 16.761.526 

Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачот 

ден/kWh 2,6879 

 
 
6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август  2015 година. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно член 21 од Правилникот за цени на топлинска 
енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“бр.28/13 и 32/15), (во понатамошниот текст 
Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), со допис бр.03-1845 од 28.05.2015 
година, заверен во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-66/15 од 
28.05.2015 година, достави барање за определување на максимален приход и цена за регулиран 
период. 

Кон Барањето, во согласност со Правилникот, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави следната документација: 

1. Прилог 1 - објаснување на доставените податоци; 

2. Прилог 2 - пресметка на месечен надоместок за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија Ndm* за 2015 година и преглед на преземена топлинска 
енергија во дистрибутивен систем и испорачана топлинска енергија на мерно 
место во сооднос со фактурираните вредности по месеци во 2014; 

3. Прилог 3 - пондерирана просечна цена на капитал (WACC); 

4. Прилог 4 - табеларни прегледи на податоците потребни за регулирање на цена и 
максимален приход; 

5. Прилог 5 - изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на 
одговорното лице на претпријатието од 28.05.2015 година; 

6. Прилог 6 - пресметка на категорија бруто плати за 2015 година, список на 
вработени и список на менаџери во ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје; 

7. Прилог 7 - вредност на основни средства во 2014 година и план за 2015 година; 

8. Бруто биланс за периодот 01.01.2014 година до 31.12.2014 година; 

9. Бруто биланс за периодот 01.01.2015 година до 31.03.2015 година; 

10. Комплет на годишна сметка за 2014 година (финансиски извештаи со сите 
прилози); 

11. Тековна состојба за ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје издадена од Централен Регистар на Република Македонија со деловоден  
бр.0805-50/150120150032894 од 08.05.2015 година; 

12. ЦД со податоци во електронска форма 

13. Вкупен детален рекапитулар на дистрибутивната топловодна мрежа - мислење од 
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ; 

14. Фактури за преземена топлинска енергија од ТЕ-ТО А.Д и книжни одобренија 
евидентирани во сметководство заклучно со 10.07.2015; 

15. Табели за основни средства (табела 6, 8, 8А, 9 и 10) од Прилог 4 од Барањето за 
цена со дополнителна пресметка на амортизација за 2015 година; 

16. Детален преглед на конта кои се внесени во Барањето за цена 2015, а кои се 
реализирани во 2014 година во групата на Даноци, придонеси и други давачки кои 
не зависат од резултатот на работењето. 

 
Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на 07.07.2015 година дополнително достави: 

- Дополнително објаснување на одделни трошоци (фиксни и варијабилни) 
реализирани во 2014 година и планирани основни средства за 2015 година. 
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 Податоци од барањето 
 

Барањето за утврдување на регулиран максимален приход за вршење на регулираната 
дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2015 година е поднесено во согласност со 
Правилникот.  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бара регулираниот 
максимален приход и цена за дејноста дистрибуција на топлинска енергија за 2015 година да 
изнесуваат:  

 

 Ед.мерка Дистрибуција 
2015 

Регулиран максимален приход на годишно ниво 2015 година  денари 220.490.452 

Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен 
инвентар 

денари 
24.570.526 

Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување денари 10.485.576 

Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема денари 111.408 

Бруто плати денари 52.003.190 

Менаџерски плати и менаџерски награди денари 10.369.548 

Други услуги денари 24.491.007 

Останати и вонредни трошоци денари 7.609.643 

Концесија на дистрибутивна мрежа денари 54.340.827 

Даноци, придонеси и други давачки денари 2.575.517 

Амортизација денари 2.107.996 

Принос на капитал денари 3.018.087 

Помалку остварен регулиран максимален приход за 2014 год. денари -28.807.127 

Загуба од купопродажба на топлинска енергија за 2014 год. денари -6.874.256 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот на 2.07.2015 

година го објави известувањето во врска со барањето за определување на максимален приход и 
цена за регулиран период на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Вечер“ 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. 

  Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната 
комисија за енергетика со Решение Бр. 02-1458/1 од 28.07.2015 година свика подготвителна 
седница на 30.07.2015 година на која предмет на разгледување беше Подготвителен материјал 
за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за 
греење и тарифни ставови за 2015 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје. 

 На 30.07.2015 година се одржа подготвителна седница. 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, Градоначалник на Град Скопје, претставник од Народниот правобранител на РМ, 
претставник од Министерството за економија, претставник од Стопанската комора на 
Македонија, претставник од Сојузот на Стопански комори на Македонија, претставник од 
Советот за заштита на потрошувачите на РМ, претставник од Организацијата на потрошувачите 
на Македонија и претставник од Комисијата за заштита на конкуренцијата. 
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  На подготвителната седница не присуствуваа претставници на Градоначалник на Град 
Скопје, претставник од Народниот правобранител на РМ, претставник, претставник од 
Стопанската комора на Македонија, претставник од Сојузот на Стопански комори на Македонија, 
претставник од Советот за заштита на потрошувачите на РМ, претставник од Организацијата на 
потрошувачите на Македонија и претставник од Комисијата за заштита на конкуренцијата. 

 
  

 Анализа на Регулаторна комисија за енергетика 
 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со член 23, став 3 од Правилникот 

отпочна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации од барањето за 
определување на регулиран максимален приход и цена за 2015 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност дистрибуција на 
топлинска енергија.  

При контролата на доставените податоци за 2014 година, Регулаторната комисија за 
енергетика го утврди следното: 

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 
20.925.106 денари; 

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата 
изнесуваат  4.159.247 денари; 

3. Трошоците за осигурување изнесуваат 0 денари; 

4. Трошоците за бруто плати изнесуваат 50.520.960 денари; 

5. Вредноста на менаџерските плати и награди изнесува 9.055.536 денари; 

6. Другите услуги изнесуваат 15.652.781 денари; 

7. Останатите и вонредни трошоци изнесуваат 4.530.476 денари; 

8. Концесијата за дистрибутивната мрежа изнесува 52.792.647 денари; 

9. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето 
изнесуваат 1.697.584 денари; 

10. Трошокот за амортизација изнесува 894.761 денари. 

Приносот на средства во 2014 година изнесува 998.688 денари. 

При анализа на доставените податоци во Барањето за определување на максимален 
приход и цена за 2015 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното: 

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 
21.343.608 денари и се пресметани врз основа на остварените податоци за 2014 година 
зголемени за предвидената стапка на инфлација во 2015 година од 2%; 

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата се 
пресметани на ниво од 20% од пресметаната годишна амортизација за 2015 година и  
изнесуваат 10.868.165 денари; 

3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно податоците од Барањето во вредност 
од 111.408 денари; 

4. Трошоците за бруто плати се пресметани во вредност од 52.604.950 денари, според  
просечната исплатена бруто плата во РМ во 2014 година во износ од 31.325 денари, 
зголемена за 40%, за вкупен број на вработени од 98 лица во 2014 година, зголемени за 
предвидената стапка на инфлација во 2015 година од 2%;  

5. Вредноста на менаџерските плати и награди е прифатена согласно податоците од 
Барањето и изнесува 10.369.548 денари за 10 менаџери; 
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6. Други услуги изнесуваат 15.965.836 денари и се базирани на признаените податоци за 
2014 година, зголемени за предвидената стапка на инфлација во 2015 година од 2%;  

7. Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се прифатени согласно 
податоците од Барањето во вредност од 7.609.643 денари; 

8. Концесијата за дистрибутивната мрежа за 2015 година изнесува 54.340.827 денари и во 
неа е вклучен износот од 3.146.425 денари за надоместокот за користење на мрежа и 
износот од 51.194.402 за амортизацијата на објектите и опремата под концесија, согласно 
податоците од Барањето, односно согласно реализираните инвестиции во 
дистрибутивната мрежа во текот на 2014 година; 

9. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето 
изнесуваат 1.731.536 денари и се базирани на остварените податоци за 2014 година 
зголемени за предвидената стапка на инфлација во 2015 година од 2%;  

10. Трошокот за амортизација е прифатен согласно податоците од Барањето во вредност од 
2.107.996 денари.   

Приносот на регулирани средства за дејноста дистрибуција на топлинска енергија со 
контролата на просечната вредност на регулираните средства за 2015 година и пондерираната 
просечна цена на капиталот (WACC), изнесува 2.116.827 денари. 

Факторот на корекција (К) за 2014 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е составен од два дела и тоа: 

- Фактор на корекција на регулираниот приход од вршење на дејноста дистрибуција на 
топлинска енергија (фиксен дел) за 2014 година кој е помал во однос на утврдениот 
со Одлуката во јули 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, за 
износ од 21.967.971 денари кој што е земен во предвид при утврдувањето на 
регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија за 
2015 година. 

- Фактор на корекција на приходите остварени во делот на енергијата (варијабилен 
дел) се зема во предвид во износ од  6.875.741 денари, согласно податокот изнесен 
во Барањето, зголемен за просечната пасивна каматна стапка за базната 2014 
година од 2,16%, и во кој се земени во предвид средствата во износ од 14.762.735 
денари, а кои се остаток од фактор на корекција на приходите остварени во делот на 
енергијата (варијабилен дел) за 2013 година како дел од Одлуката за утврдување на 
регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и 
тарифни ставови за 2014 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 114/14). 

Регулираниот максимален приход за 2015 година за вршење на услугата дистрибуција 
на топлинска енергија е пресметан да изнесува 201.138.316 денари.  

Вкупниот регулиран максимален приход за 2015 година за ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е пресметан да изнесува 1.709.823.998 денари.  

Количината на топлинска енергија која треба да се испорача на потрошувачите во 2015 
година изнесува 477.574.744 kWh. 

Набавката на топлинската енергија во 2015 година е предвидено да биде дел од 
регулиран производител, односно 484.684.776 kWh, а останатиот дел од 58.013.334 kWh ќе биде 
набавен од нерегулираниот производител. Трошокот за набавка на топлинската енергија од 
нерегулираниот производител изнесува 163.632.067 денари, според доставеното барање.  
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Имајќи го предвид напред 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, 151/14 и 33/15), 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.08-66/15         
31.07.2015 година 
Скопје            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          Димитар Петров 

 
 
 
 

Прилози: 
 
- Табела 1 - Oпределување на регулиран максимален приход и цена за 2015 година;  

- Табела 2 - Преглед на основни средства за вршење на регулирана дејност дистрибуција на  
топлинска енергија за 2015 година; 

 



Табела  1

РКЕ Одобрено со 

контрола во јули 

2014 година

РКЕ Контрола на 

2014 во јули 2015 

 Барање на БЕ 

Дистрибуција во 

јуни 2015 година

РКЕ Одобрено во 

јули 2015 година

Р.број Опис 1 2 3 4

1 Оперативни трошоци

1.1

 Нормализирани трошоци 

1.1.1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 16.538.552 20.925.106 24.570.526 21.343.608

1.1.1.1 Материјали, енергија и ситен инвентар 

1.1.1.2 Резервни делови

1.1.2 Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 3.962.745 4.159.247 10.485.576 10.868.165

1.1.2.1 Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување (20% од амортизација) 10.063.977

1.1.2.2 Трошоци за тековно одржување на топловодна дистрибутивна мрежа (15% од амортизација) 421.599

1.1.3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 200.000 111.408 111.408

1.1.4 Бруто плати (83 вработени во 2012; 96 вработени во 2014, 98 вработени во 2015)51.426.144 50.520.960 52.003.190 52.604.950

1.1.5 Менаџерски плати и менаџерски награди (10 менаџери во 2014 и 2015) 8.935.764 9.055.536 10.369.548 10.369.548

1.1.6 Други услуги 8.436.579 15.652.781 24.491.007 15.965.836

1.1.7 Концесија на мрежа 52.787.313 52.792.647 54.340.827 54.340.827

1.1.7.1 Годишна амортизација на дистрибутивната мрежа 49.646.222 51.194.402 51.194.402

1.1.7.2 Надомест за користење на дистрибутивната мрежа 3.146.425 3.146.425 3.146.425

1.1.8 Останати и вонредни трошоци 4.952.917 4.530.476 7.609.643 7.609.643

1.1.9 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатите од работењето1.587.734 1.697.584 2.575.517 1.731.536

Вкупно нормализирани фиксни трошоци  148.827.748 159.334.337 186.557.242 174.945.522

1.2 Амортизација 679.884 894.761 2.107.996 2.107.996

Вкупно трошоци 149.507.632 160.229.098 188.665.238 177.053.518

4 Принос на капитал (RA) односно маржа (М) 728.243 998.688 3.018.087 2.116.827

5 Просечен RAB 9.194.991 12.609.700 41.628.785 27.173.652

6 WACC % 7,92% 7,92% 7,25% 7,79%

7 Вкупно MAR за услуга дистрибуција 150.235.875 161.227.786 191.683.325 179.170.345

8
Трошок за набавка на топлинска енергија и системски услуги од 

регулиран производител 1.400.028.474 1.271.305.911 1.635.643.100 1.338.177.875

9 Трошок за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител 89.152.573 247.845.477 163.632.067 163.632.067

10 РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД 1.639.416.922 1.680.379.173 1.990.958.492 1.680.980.287

11 Помалку остварен регулиран максимален приход - фиксен дел

12 Загуба од купопродажба на Т.Е. - варијабилен дел 

13 Фактор на корекција - К1 на фискни трошоци -4.712.173 -4.712.173 -28.807.127 -21.967.971

14 Фактор на корекција - К2 на трошоци за енергија 83.655.499 -6.874.256 -6.875.741

15 Вкупно MAR по корекција (за услуга дистрибуција) 154.948.048 165.939.959 220.490.452 201.138.316

16 КОРЕГИРАН РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД 1.560.473.597 1.680.379.173 2.026.639.875 1.709.823.998

17 Испорачана количина на топлинска енергија ( kWh) 421.339.862 378.254.173 478.438.382 477.574.744

јул.15

НА ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЕ ВРШИ РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ: ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА 

2015 година2014 година



ТАБЕЛА 2

ДИСТРИБУЦИЈА

RAB start 

01.01.2015  

денари 

Нови 

инвестиции

Бесплатно 

добиени 

средства

Отпишани 

средства

Амортизација 

2015 година 

RABend 

31.12.2015 

денари 

RAB просек 

денари 

1 Објекти Т4 0 0 0

2 Опрема Т6 8.092.385 26.807.106 847.530 7.244.856 7.668.620

3 Транспортни средства Т8 2.140.426 1.230.000 226.792 1.913.634 2.027.030

4 Транспортни средства (останато) T8а 354.922 116.616 238.306 296.614

5 Канцелариска опрема Т9 2.608.576 223.977 772.464 1.836.111 2.222.344

6 Канцелариски мебел Т10 576.203 649.194 144.594 431.609 503.906

7 Вкупно: 13.772.511 28.910.277 0 0 2.107.996 11.664.516 12.718.514

8 WACC 7,79%

9 RA - Принос на средства под закуп 990.772

Инвестиции во тек

1 Вредност на инвестициите 28.910.277 28.910.277 14.455.139

2 WACC 7,79%

3 RA - Принос на инвестиции 1.126.055

Вкупно

1 RAB просек на средства 12.718.514

2 RAB просек на инвестиции во тек 14.455.139

3 Вкупно RAB просек 27.173.652

4 WACC 7,79%

5 RA - Принос на инвестиции 2.116.827

јул.15

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БЕ

 ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО 2015 ГОДИНА 

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2014 

ВРЕДНОСТ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА


