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

став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и 
член 28 став 2 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен 
весник на Република Македонија “ бр.28/13), на седницата одржана на 28.02.2013 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
 

за изменување на Одлуката  УП1 бр. 08-162/12, УП1 бр. 08-165/12 и УП1 бр. 08-168/12  од 
27.07.2012 година во врска со одлуката за примена на цената за вршење на дејноста 

снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија    
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

 
 

1. Во одлуките за утврдување на регулиран максимален приход за снабдување на 
топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2013 година на Друштвото за 
снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/12, 168/12, 7/13) УП1 
бр. 08-162/12, УП1 бр. 08-165/12, УП1 бр. 08-168/12  од 27.07.2012 година точките 9 и 10 
се менуваат и гласат: 
 
„ 9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, 
согласно Tарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ 
бр.151/09) се утврдуваат следните тарифни ставови за снабдување на топлинска енергија 
за 2013 година на ниво на снабдувач: 

 
 

Ред
бр. 

ТАРИФНИ СТАВОВИ Единица мерка 
Цена  

2013 година 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/година 893,5202 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно 
место 

ден/kWh 2,6256 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/година 1.787,0404 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно 
место 

ден/kWh 5,2512 

“ 
„10. 

 

Ред
бр. 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

 
Единица мерка 

Цена  
2013 

1. Ангажирана топлинска моќност за 
категорија домаќинстава на ниво на 
снабдувач 

 
ден/kW/година 

 
266,5015 

2. Ангажирана топлинска моќност за 
категорија останати на ниво на 
снабдувач 

 
ден/kW/година 

 
533,0030 

“ 
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„9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, 
согласно Tарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ 
бр.151/09) се утврдуваат следните тарифни ставови за снабдување на топлинска енергија 
за 2013 година на ниво на снабдувач: 
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2. Топлинска енергија на ниво на мерно 
место 
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„10. 

 
Ред 
бр. 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

 
Единица мерка 

Цена  
2013 година 

1. Ангажирана топлинска моќност за 
категорија домаќинстава на ниво на 
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„9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1, на оваа Одлука, 
согласно Tарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на РМ“ 
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„10 
 

Ред 
бр. 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

 
Единица мерка 

Цена  
2013 година 

1. Ангажирана топлинска моќност за 
категорија домаќинстава на ниво на 
снабдувач 

 
ден/kW/година 
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“ 
2. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 

вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-162/12 во точката 1 износот: „880.179.153 
денари“ се заменува со износот: „830.343.576 денари“ и годината “2012“ се заменува со 
“2013“. 

3. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-162/12 во точката 3 износот: „811.848.115 
денари“ се заменува со износот: „728.131.433 денари“. 

4. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-162/12 во точката 7 износот: „57.282.415 
денари“ се заменува со износот: „55.365.662 денари“. 

5. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-165/12 точката 1 износот: „836.769.123 
денари“ се заменува со износот: „789.843.339 денари“ и годината “2012“ се заменува со 
“2013“. 

6. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-165/12 во точката 3 износот: „730.738.353 
денари“ се заменува со износот: „685.617.407 денари“. 

7. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СкопјеУП1 бр. 08-165/12 во точката 7 износот: „55.820.353 
денари“ се заменува со износот: „54.015.515 денари“. 

8. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-168/12 точката 1 износот: „1.143.434.250 
денари“ се заменува со износот: „1.077.419.604 денари“и годината “2012“ се заменува со 
“2013“.  

9. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
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БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-168/12 во точката 3 износот: „1.027.994.192 
денари“ се заменува со износот: „1.017.562.821 денари“. 

10. Во Одлуката за утвдрдување на регулиран максимален приход на тарифни ставови за 
вршење на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2013 
година на Друштвото за снабдување со топлинска енергија  СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СкопјеУП1 бр. 08-168/12 во точката 7 износот: „69.913.420 
денари“ се заменува со износот: „67.374.395 денари“. 

11. Во одлуките за утврдување на регулиран максимален приход за снабдување на 
топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2013 година на Друштвото за 
снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/12, 168/12, 7/13) УП1 
бр. 08-162/12, УП1 бр. 08-165/12 , УП1 бр. 08-168/12  од 27.07.2012 година точките 2, 4, 6 и 
8 се бришат. 

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

Македонија“, а ќе се применува од 1 март 2013 година. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Регулаторната комисија за енергетика, како резултат на намалување на продажната цена 
на природниот гас за тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас 
од 17,18% за јануари 2013 година во однос на декември 2012 година и намалување на 
продажната цена на природниот гас од 3,08 % за февруари 2013 година во однос на јануари 2013 
година,  оцени дека треба да се изврши корекција на тарифите за услугата снабдување со 
топлинска енергија за греење за 2013 година, соодветно на Тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

Соодветно на намалувањето на вкупните трошоци за гориво за 2013 година,  
Регулаторната комисија за енергетика го утврди вкупно регулираниот максимален приход на 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2013 година да изнесува 
2.697.606.518 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 член 31, став 1, од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11), може да 
поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 
дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 

 
УП1 Бр. 08 – 29/13         
28.02.2013 година 
Скопје                                                                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 

             
            Димитар Петров 


