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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),  член 26 
од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“ бр. 
28/2013), на седницата одржана на 31 јули 2014 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 2014 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 2014 година, да изнесува 53.318.807 денари, за произведена 
количина на топлинска енергија од 10.393.848 kWh на ниво на производител и испорачана 
количина на топлинска енергија од 9.666.278 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 2014 година се утврдуваат да изнесуваат: 

 
 

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 
1.050,0856 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 2,3559 

 
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на ниво на 
мерно место 

 
ден/kW/година 

 
2.000,5819 

2. Топлинска енергија на ниво на мерно место ден/kWh 4,4884 

 
 

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  2014 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. 28/2013) (во понатамошниот текст 
Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Регулаторна комисија за енергетика) со допис бр. 01-112/1 од 27.05.2014 година, заверен во 
архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр.08-87/14 од 27.05.2014 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. Објаснување на поднесените податоци; 
2. Изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на одговорното лице во 

претпријатијето од 30.05.2014 година; 
3. Одлука на Управниот одбор бр. 2-99/2 од 22.05.2014 година за поднесување барање до 

Регулаторната комисија за енергетика на РМ за одобрување на максимален приход и 
цена на топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 01.08.2014 година; 

4. Решение за упис на промена во Централен Регистар на РМ бр. 30120130044787 од 
30.12.2013 година, со тековна состојба; 

5. Бруто биланс за 2013 година и бруто биланс заклучно со 30.04.2014 година; 
6. Список на вработени за месец април 2014 година; 
7. Копија од фактурите за природен гас и билансирање за периодот октомври-декември 

2013 и јануари-април 2014 година; 
8. Табеларни прегледи на податоците потребни за регулирање на цена и максимален 

приход од Прилог 4 од Правилникот за регулираната дејност производство на топлинска 
енергија; 

9. ЦД со податоци во електронска форма; 
10. Статут на Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД – Скопје 

(пречистен текст) од 23.09.2011 година; 
11. Извештај на независниот резвизор, Финансиски извештаи за 2013 година (извештај за 

сеопфатна добивка, извештај за финансиската состојба, извештај за паричните текови, 
извештај за промените во главнината и белешки кон финансиските извештаи) како и 
додатоци (Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен 
извештај за работење, Додаток 2 – Годишна сметка и Додаток 3 – Годишен извештај за 
работење); 

12. Пондерирана просечна цена на капитал (WACC) за производство на топлинска енергија 
од Прилог 2 од Правилникот за регулираната дејност производство на топлинска 
енергија, заедно Rm – просечни каматни стапки на долгорочни кредити (во евра, САД 
долари и денари) одобрени на претпријатијата во РМ а објавени од НБРМ; 

13. Вредност на основни средства во 2013 година; 
14. Биланс на успех за 2013 година; 
15. Биланс на состојба на ден 31.12.2013 година; 
 
 
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 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 02-1772/1 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 за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД 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 
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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 Мaкедонија 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. 
  
  
 Доставени податоци 
 

Во доставеното барање СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје бара регулираниот максимален приход 
да изнесува 63.607.943 денари за произведена количина на топлинска енергија од 10.425.000 kWh на 
ниво на производител и испорачана топлинска енергија од 8.752.000 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 2014 година, кои 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје ги презентира во барањето: 

 

 Нормализирани трошоци 19.906.852 

1 Трошоци за материјали, енергија, резервни делови 
и ситен инвентар 2.865.774 

2 
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за 
одржување                                                             986.292 

3 
Трошоци за осигурување на градежни објекти и 
опрема 187.847 

4 Бруто плати 9.878.556 

5 Менаџерски плати и менаџерски награди 1.076.269 

6 Други услуги                                                                                 3.114.400 

7 Останати и вонредни трошоци                                                                    1.703.287 

8 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат 
од резултатите од работењето 94.427 

9 Амортизација 4.931.462 

I Вкупно Оперативни трошоци 24.838.314 

II Трошоци за гориво 28.449.459 

III Вкупно трошоци 53.287.773 

IV Принос на капитал - RA 10.270.170 

  Просечен RAB 82.746.740 

  WACC % 8,10% 

V Регулиран максимален приход - MAR                     63.557.943 
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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 2014 година, врз основа на што ја 
изготви оваа Одлука. 

 
При анализата на доставените податоци за 2014 година, Регулаторната комисија за 

енергетика го утврди следното: 
1. Групата на трошоци од позиција 1 од нормализираните трошоци, односно трошоците за 

материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 2.856.821 денари и тие 
се определени  на ниво на остварените трошоци во 2013 година, податоците од бруто 
билансот во 2013 година на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје; 

2. Трошоците за тековно одржување се пресметани во висина од 20% од вредноста на 
годишната амортизација на средствата и изнесуваат 986.292 денари; 

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 19 вработени, со 
просечна плата од 30.920 денари, зголемено за 40%, и изнесуваат 9.869.664 денари; 

5. Вредноста на менаџерските плати и награди се прифатени согласно податоците од барањето 
и истите изнесуваат 1.076.269 денари; 

6. Други услуги се прифатени според податоците од барањето и истите изнесуваат 3.114.400 
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 1.701.502 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 94.427 денари. 

9. Трошокот за амортизација за 2014 година се признава во износ од 4.931.462 денари, според 
податоците од барањето 
 

 Оперативните трошоци за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија на СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје за 2014 година кои ги одразуваат нормализираните трошоци 
по дејности се презентирани во Табела 1 и изнесуваат 19.887.223 денари, а вкупно со амортизацијата 
изнесуваат 24.818.685 денари. (Прилог Табела 1 – Преглед на трошоци и приходи за 2014 година). 

 
Во периодот јануари – април 2014 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 2014 година изнесува 593.121 nm³, со вкупна набавна 
вредност од 14.428.635 денари. Во истиот период вкупно произведената количина на топлинска 
енергија за греење изнесува 5.320.523 kWh, а на праг на корисник изнесува 4.948.086 kWh. (Прилог 
Табела 2 – Остварена и планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво за 
период јануари-декември 2014). 

 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје во грејниот период октомври – декември 2014 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 572.384 nm³, 
при што прогнозираната цена за набавка на природниот гас е 24,5840 ден/nm³, односно 
прогнозираниот вкупен трошок за набавка на природниот гас изнесува 14.071.486 денари. Во истиот 
период вкупната количина на топлинска енергија за греење која треба да се произведе изнесува 
5.073.325 kWh, а на праг на корисник изнесува 4.718.192kWh. (Прилог Табела 2 - Остварена и 
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планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво за период јануари-
декември 2014) 

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

за 2014 година изнесуваат 28.500.122 денари.  
 
По извршената анализа регулираниот максимален приход за 2014 година на СКОПЈЕ СЕВЕР 

АД – Скопје се одобрува во износ од 53.318.807 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. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/13 и 41/14), може во рок од 15 дена од 
приемот на одлуката да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на 
енергетиката. 
 
 
 
 
 
УП1 Бр.08-87/14       
31.07.2014 година          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Скопје                                  Димитар Петров 
 
 
 
Прилози: 
- Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за 2014 година. 
- Табела 2 - Остварена и планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво 

за период јануари-декември 2014 година. 
 
 



Табела 1

Барање од Скопје 

Север во јуни 2014 за 

2014 година

РКЕ 

1 2 3 4

I Нормализирани трошоци 19.906.852 19.887.223

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и 

ситен инвентар 2.865.774 2.856.821

2
Трошоци за тековно одржување                                                            

(до 20% од амортизацијата) 986.292 986.292

3 Трошоци за осигурување 187.847 187.847

4 Бруто плати 9.878.556 9.869.664

5 Менаџерски плати (за еден менаџери) 1.076.269 1.076.269

6
Други услуги                                                                                

(просечно учество од три години во позиција 1) 3.114.400 3.114.400

7
Останати и вонредни трошоци                                                                   

( до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6 ) 1.703.287 1.701.502

8
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од 

работењето 94.427 94.427

9 Амортизација 4.931.462 4.931.462

I Вкупно Нормализирани трошоци 24.838.314 24.818.685

II Трошоци за гориво 28.449.459 28.500.122

1  - мазут 0 0

2  - природен гас 28.449.459 28.500.122

III Вкупно трошоци 53.287.773 53.318.807

IV Принос на капитал - RA 10.270.170 0

Просечен RAB 82.746.740 82.746.740

WACC % 8,10% 7,92%

V Регулиран максимален приход - MAR                    63.557.943 53.318.807

VI Вкупна количина на произведена топлинска енергија 0 10.393.848

VII

Вкупна испорачана количина на топлинска енергија 

(kWh) 8.752.000 9.666.278

31.07.2014

Преглед на трошоци и приходи за 2014 година

Р.број ОПИС



Табела 2

Р.бр. Опис на позицијата Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември 2014

1  Грејни денови                                                                  N Денови 31 28 31 21 17 30 31 189

2  Надворешна средна месечна температура                tsr.m
0
С 4,6 8,3 11,4 12,1 12,0 7,0 3,0 7,88

3  Ангажирана моќност на праг на корисник        Wang kW 10.493 10.497 10.465 10.455 10.455 10.455 10.455 10.469

4  Степен денови                      SD = N * ( 20- tsr.m ) 477,40 327,60 266,60 165,90 136,00 390,00 527,00 2.290,50

5  Пресметана Т.Е. на праг на корисник Qcons kWh 2.146.868 1.473.779 1.195.701 743.351 609.377 1.747.479 2.361.336 10.277.890

6  Пресметана  потребна Т.Е. на влез во дистрибутивна мрежа kWh 2.308.460 1.584.708 1.285.700 799.302 655.244 1.879.009 2.539.071 11.051.495

7 Реално остварена потрошувачка на природен гас nm
3 230.821 171.479 126.845 63.976 73.926 211.994 286.464 1.165.505

8 Долна топлинска вредност на природниот гас kWh/nm
3 9,4364 9,4316 9,4410 9,4967 9,3300 9,3300 9,3300

9 Пресметана произведена количина на ТЕ од  природен гас kWh 2.069.218 1.536.457 1.137.663 577.186 655.244 1.879.009 2.539.071 10.393.848

11 Остварена цена за природен гас согласно одлука на РКЕ ден./nm
3 24,3051 24,3884 24,1525 24,5840 24,5840 24,5840 24,5840

12 Трошок за набавка на природен гас денари 5.610.127 4.182.098 3.063.624 1.572.786 1.817.400 5.211.662 7.042.425 28.500.122

31.07.2014

Остварено Прогнозирано

СКОПЈЕ СЕВЕР АД Скопје

 Остварена и планирана количина на топлинска енергија и трошок за набавка на гориво за период јануари-декември 2014

Контролна пресметка на потребни количини на топлинска енергија

Остварено Прогнозирано

Остварени и прогнозирани количини на ТЕ и трошок за гориво 


