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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. бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,  
33/15,192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски 
услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), Постапувајќи по барањето бр.01-
122/1 од 30.05.2016 година, на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – 
Скопје на седницата одржана на 29 јули 2016 година, донесе 

 

 
О Д Л У К А 

за утврдување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2016 година  

на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје 
 
 

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија за греење за 2016 година, да изнесува 34.872.001 денари, за произведена 
количина на топлинска енергија од 8.458000 kWh на ниво на производител и испорачана 
количина на топлинска енергија од 7.515.407 kWh, на ниво на мерно место. 
 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, 
тарифните ставови за период од 1 август 2016 година се утврдуваат да изнесуваат: 

 
 

Ред.бр. ТАРИФНИ СТАВОВИ 
Единица  

мерка 
Цена  

од 01.08.2016 

 
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

ден/kW/година 
1.052,6123 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 2,2246 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

 
ден/kW/година 

 
2.005,4370 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 4,2384 

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

 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 август  2016 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 21 од Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. бр.28/13, 32/15,126/15 и 112/16) 
(во понатамошниот текст Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) со допис бр. 01-122/1 од 
30.05.2016 година, заверен во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-33/16 од 
30.05.2016 година, достави Барање за одобрување на максимален приход за регулирани дејности 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2014 година. 
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Со барањето, СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ја достави следната документација: 
 
1. Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и Статутот на 

Друштвото; 
2. Годишна сметка и ревизорски извештај за 2015 година; 
3. Бруто биланс за 2015 година и бруто биланс заклучно со 30.04.2016 година и листа со 

број на вработени заклучно со платата за месец април; 
4. Пополнети табели од Прилог 4 од Правилникот, како и помошни табели во тврда копија; 
5. Копија од фактурата за природен гас за месец октомври-декември 2015 и јануари-април 

2016 како и фактури за балансирање; 
6. Одлука на Управниот одбор бр. 2-121/2 од 26.05.2016 година за барање за одобрување 

на цена; 
7. Изјава за веродостојност на поднесените податоци; 
8. Целина 1 – Табели од Прилог 4 за дејноста производство на топлинска енергија со 

помошни табели – 4 примероци;  
9. Целина 1 – Табели од Прилог 4 за дејноста дистрибуција на топлинска енергија со 

помошни табели – 4 примероци;  
10. Целина 1 – Табели од Прилог 4 за дејноста снабдување со топлинска енергија со 

помошни табели – 4 примероци;  
11. ЦД со податоци. 
 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот за цени на 

топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16) на 
13.07.2016 година го објави известувањето во врска со Барањето за одобрување на цена на 
топлинска енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - 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 број 02-1376/1 од 26.07.2016 година свика подготвителна седница 
на 28.07.2016 година на која предмет на разгледување беше „ Предлог – Одлука  за утврдување на 

регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
и тарифни ставови за 2016 година на Друштво за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – 

Скопје “. 
На 28.07.2016 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седица беа 

поканети: Членовите на РКЕ, Претставник од СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје;  претставник на Градоначалник на 

Град Скопје, претставник на Градоначалник на Општина Бутел, претставник на Градоначалник на Општина 

Чаир, претставник на Министерство за економија, Народниот правобранител на РМ, Стопанска комора 
на Македонија,  Сојуз на Стопански комори на Македонија, Совет за заштита на потрошувачите на РМ,  
Oрганизација на потрошувачите на Македонија, како и претставници од Комисија за заштита на 
конкуренцијата 
  На подготвителната седница не присуствуваа претставници на Градоначалник на Град Скопје, 
претставник на Градоначалник на Општина Бутел, претставник на Градоначалник на Општина Чаир, 
претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на 
конкуренција, 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. 
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 Доставени податоци 
 

Во доставеното барање СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје бара регулираниот максимален приход 
да изнесува 48.205.555 денари за произведена количина на топлинска енергија од 8.458.000 kWh на 
ниво на производител и испорачана топлинска енергија од 7.104.000 kWh на ниво на мерно место. 

 
Во следната табела даден е преглед на трошоците (нормализираните трошоци, 

амортизацијата и трошоците за гориво) и регулираниот максимален приход за 2016 година, кои 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ги презентира во барањето: 

 

 Нормализирани трошоци 20.712.593 

1 Трошоци за материјали, енергија, резервни делови 
и ситен инвентар 2.903.417 

2 
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување                                                             963.880 

3 
Трошоци за осигурување на градежни објекти и 
опрема 187.847 

4 Бруто плати 10.875.984 

5 Менаџерски плати и менаџерски награди 804.149 

6 Други услуги                                                                                 3.149.044 

7 Останати и вонредни трошоци                                                                    1.808.018 

8 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат 
од резултатите од работењето 20.253 

9 Амортизација 4.819.401 

I Вкупно Оперативни трошоци 25.531.994 

II Трошоци за гориво 14.334.621 

III Вкупно трошоци 39.866.615 

IV МАРЖА 2.728.616 

V Принос на капитал - RA 5.610.324 

  Просечен RAB 77.241.279 

  WACC % 7,30% 

VI Регулиран максимален приход - MAR                     48.205.555 

 
 
 
 
Анализа на Регулаторната 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 за цена за СКОПЈЕ 
СЕВЕР АД - Скопје со која се остварува регулираниот максимален приход за дејностите 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2016 година, врз основа на што ја 
изготви оваа Одлука. 

 
При анализата на доставените податоци за 2016 година, Регулаторната комисија за 

енергетика го утврди следното: 
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 3.078.675 денари и 

се пресметани врз основа на остварените трошоци во 2015 година зголемени за предвидениот износ 
на инфлација во 2016 година од 0,5% ; 
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2. Трошоците за тековно одржување се се во ист износ како и во барањето; 
3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно податоците од бруто билансот и од 

Прилог 4, во вредност од 187.847 денари; 
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно методологијата за 20 вработени, со 

просечна бруто плата од тековната година, зголемена за 40%, и изнесуваат 10.875.984 
денари; 

5. Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од барањето 
и истите изнесуваат 804.149 денари; 

6. Другите услуги се пресметани според просечното учество во трошоците за материјали, енергија, 

резервни делови и ситен инвентар и изнесуваат 2.009.228 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 1.711.561 денари; 
8. Вредноста на групата на трошоци од позиција 8 од нормализираните трошоци односно 

трошоци за даноци придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето 
се прифатени како во барањето во износ од 20.253 денари. 

9. Трошокот за амортизација за 2016 година се признава во износ од 757.589 денари. 
 

 Оперативните трошоци за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје за 2016 година кои ги одразуваат нормализираните трошоци 
по дејности се презентирани во Табела 1 и изнесуваат 19.651.577 денари, а вкупно со амортизацијата 
изнесуваат 20.409.166 денари. (Прилог Табела 1 – Преглед на трошоци и приходи за 2016 година). 

 
Во периодот јануари – април 2016 година, СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје како погонско гориво  

користи природен гас. Потрошената количина на природен гас за производство на топлинска енергија 
за греење во периодот јануари - април 2016 година изнесува 523.544 nm³, со вкупна набавна 
вредност од 8.691.443 денари. Во истиот период вкупно произведената количина на топлинска 
енергија за греење изнесува 4.832.000 kWh. (Прилог Табела 2 – Остварена и планирана количина на 
топлинска енергија и трошок за набавка на гориво за период јануари - декември 2016). 

 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје во грејниот период октомври – декември 2016 година ќе користи 

како погонско гориво природен гас за производство на топлинска енергија за греење. Прогнозираната 
количина на природен гас кој ќе се потроши во истиот период е пресметано да изнесува 418.371 nm³, 
при што прогнозираната цена за набавка на природниот гас е 13,7949 ден/nm³, односно 
прогнозираниот трошок за набавка на природниот гас изнесува 5.771.392 денари. Во истиот период 
вкупната количина на топлинска енергија за греење која треба да се произведе изнесува 3.708.235 
kWh. (Прилог Табела 2 - Остварена и планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка 
на гориво за период јануари-декември 2016) 

 
Согласно наведеното, трошоците за набавка на гориво за производство на топлинска енергија 

за 2016 година изнесуваат 14.462.835 денари.  
 
По извршената анализа регулираниот максимален приход за 2016 година на СКОПЈЕ СЕВЕР 

АД – Скопје се одобрува во износ од 34.872.001 денари.  
 
Регулаторната комисија за енергетика, ќе го следи работењето на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - 

Скопје во текот на целиот регулиран период, и врз основа на податоците ќе направи анализа за 
ефикасноста од работењето, која соодветно ќе ја примени при носењето на одлуките за регулиран 
максимален приход и цена.  

 
 Имајќи го во предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како 

во диспозитивот на оваа Одлука. 
 



 5 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за 
енергетика, може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, 
преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија. 

 
УП1 Бр.08-33/16       
29.07.2016 година          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Скопје                                  Димитар Петров 
 
 
 
Прилози: 
- Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за 2016 година. 
- Табела 2 - Остварена и планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво 

за период јануари-декември 2016 година. 
 
 



Табела 1

Барање од Скопје Север 

за 2016 година
РКЕ 

1 2 3 4

Нормализирани трошоци 20.712.593 19.651.577

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен 

инвентар 2.903.417 3.078.675

2
Трошоци за тековно одржување                                                            

(до 25% од амортизацијата) 963.880 963.880

3 Трошоци за осигурување 187.847 187.847

4 Бруто плати 10.875.985 10.875.984

5 Менаџерски плати (за еден менаџери) 804.149 804.149

6
Други услуги                                                                                

(просечно учество од три години во позиција 1) 3.149.044 2.009.228

7
Останати и вонредни трошоци                                                                   

( до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6 ) 1.808.018 1.711.561

8
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од работењето 20.253 20.253

9 Амортизација 4.819.401 757.589

I Вкупно Нормализирани трошоци 25.531.994 20.409.166

II Трошоци за гориво 14.334.621 14.462.835

1  - мазут 0 0

2  - природен гас 14.334.621 14.462.835

III Вкупно трошоци 39.866.615 34.872.001

IV МАРЖА 2.728.616 0

V Принос на капитал - RA 5.610.324 0

1 Просечен RAB 77.241.279 0

2 WACC % 7,30% 0

VI Регулиран максимален приход - MAR                    48.205.555 34.872.001

VII Вкупна количина на произведена топлинска енергија 8.458.000 8.458.000

VIII Вкупна испорачана количина на топлинска енергија (kWh) 7.104.000 7.515.407

Jули 2016 година

СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ

Преглед на трошоци и приходи за 2016 година

2016

Р.број ОПИС



Табела 2

Р.бр.
Опис на позицијата Јануари Фебруари Март Април

Вкупно

јан-апр
Октомври Ноември Декември

Вкупно 

окт-дек
2016

1 Ангажирана моќност на праг на корисник kW 7.231 7.231 7.231 7.231 7.231 7.231 7.231

2 Надворешна средна месечна температура  0
С 2,3 9,7 9,8 16,3 12,0 7,0 3,0

3 Работни часови на системот Часови 527 358 335 61 1281 255 450 465 1170 2451

4 Пресметана Т.Е. на праг на корисник       kWh 1.927.144 761.817 705.952 46.630 3.441.543 421.464 1.208.610 1.633.173 3.263.247 6.704.790

5 Пресметана  Т.Е. на влез во дистрибутивна мрежа kWh 2.189.937 865.701 802.218 52.988 3.910.844 478.936 1.373.420 1.855.878 3.708.235 7.619.079

6 Измерена / планирана  ТЕ на влез во дистрибутивна мрежа kWh 2.261.000 1.239.000 1.119.000 213.000 4.832.000 478.936 1.373.420 1.855.878 3.708.235 8.540.235

7 Потрошена / планирана  количина на природен гас nm
3 246.358 133.662 120.404 23.120 523.544 54.035 154.952 209.384 418.371 941.915

8 Долна топлинска моќ на природен гас kWh / nm3 9,5270 9,5520 9,5890 9,6000 9,3300 9,3300 9,3300

9 Остварена / планирана цена на природен гас ден / nm
3 16,6758 16,8391 16,7232 13,7949 13,7949 13,7949 13,7949 0

10 Трошок за набавка на природен гас денари 4.108.217 2.250.748 2.013.540 318.938 8.691.443 745.403 2.137.553 2.888.437 5.771.392 14.462.835
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Остварени / планирани количини на ТЕ и трошок за гориво 
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