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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. 16/2011, 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, регулирана просечна цена за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на АД 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје 
 

1. Регулираниот максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – 
Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната 
мрежа се определува да изнесува 211.253.747 денари.  
 

2. Регулираната просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за регулираната 2014 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивната мрежа се определува да изнесува 4,3110 ден/kWh. 

 
3. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на 

тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 
ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2014 година: 

 

 Реден 
број 

Група на 
корисник 

Единица 
мерка 

Цена  
од 01.08.2014 

година 

I. СТАНБЕН ПРОСТОР 

а) Паушална наплата 

а/1 На 12 месечни рати м² 38,19 

а/2 На   6 месечни рати м² 76,38 

б) Наплата со мерач    

б/1 Топлинска моќност МW 765.394,62 

б/2 Испорачана енергија МWh 2.529,58 

II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

а) Паушална наплата MW 5.982.495,17 

а/1 На 6 месечни рати м² 138,91 

б) Наплата со мерач 

б/1 Топлинска моќност MW 1.043.305,33 

б/2 Испорачана енергија MWh 4.038,28 

III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

а) Паушална наплата 

а/1 На 6 месечни рати м² 76,38 

б) Наплата со мерач 

б/1 Топлинска моќност MW 782.825,23 

б/2 Испорачана енергија MWh 3.043,27 
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4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување. 
5. 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 
 

Согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на 
РМ“ бр. 28/13) (во понатамошниот текст Правилник), АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – 
Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје (во понатамошниот текст АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика–), 
до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање со број 02-3061/1 од 14.05.2014 година, 
заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-82/14 од 16.05.2014 
година, за одобрување на максимален приход и цена за регулиран период 2014 година, за дејностите 
производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија.  

 
АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика ја достави следната документација: 
 
1. Објаснување на поднесените податоци; 
2. Изјава од одговорното лице на регулираното претпријатие; 
3. Одлука на Управниот Одбор за давање на согласност за поднесување на Барање до 

Регулаторната комисија за енергетика УО бр.02-3024/307/7 од 13.05.2014 година; 
4. Тековна состојба на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје, издадена од Централен 

регистар на Република Македонија на ден 09.05.2014 година; 
5. Статут на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје (пречистен текст) од 31.12.2014 

година; 
6. Табеларни прегледи на податоците потребни за регулирање на цена и максимален 

приход од Прилог 4 од Правилникот; 
7. Дел од Годишната инвестициона програма за 2014 година на АД ЕЛЕМ, што се однесува 

на подружницата Енергетика; 
8. Список на вработени во АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика Скопје; 
9. Финансиски извештаи за 2013 година; 
10. Бруто биланс за 2013 година; 
11. Биланс на Успех од 01.01.2013 до 31.12.2013 година 
12. Биланс на состојба (извештај за финансиската состојба на ден 31.12.2013); 
13. Преглед на трошоци за јануари-декември 2013 (реализирано); 
14. Просечна бруто плата (податок од државен завод за статистика) за 2012 и 2013 година; 
15. Податоци во електронска форма. 
 
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 максимален приход и цена за 
регулиран период 2014 година, за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија 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, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2014 година на ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА АД – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје. 
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  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 Организацијата на потрошувачи на Македонија 
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 Организацијата на потрошувачи на Македонија како и 
претставници од Советот за заштита на потрошувачите на РМ. 

 
Податоци од Барателот 
 
АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика во Барањето ги има презентирано следните податоци: 
 
 
Оперативни трошоци 
 

Р.бр. Опис 2014  

1 
Материјали, енергија, резервни 
делови и ситен инвентар 

11.145.751 

2 
Тековно одржување, ремонт и 
услуги за одржување 

5.402.987 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

502.067 

4 Бруто плати 26.015.640 

4.1 Број на вработени 50 

5 Менаџерски плати и награди 0 

6 Други услуги 1.726.615 

7 Останати и вонредни трошоци 4.031.375 

8 Вкупно оперативни трошоци 48.824.435 

 
Амортизација  
 
Вредноста на амортизацијата на средствата за вршење на дејностите производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, според податоците доставени со Барањето 
изнесува 36.019.911 денари за 2014 година. 

 
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот 
 
Вредноста на даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот на 

работењето според податоците доставени со Барањето изнесуваат 157.412 денари за 2014 година. 
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Трошоци за гориво  
  
Согласно податоците од Барањето, трошокот за природен гас за производство на топлинска 

енергија во 2014 година изнесува 158.429.604 денари . 
 
Трошок за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител 
 
Вкупниот трошок на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика за набавка на топлинска енергија во 

2014 година од нерегулираниот производител КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје изнесува 23.654.281 
денари. 

  Количина на топлинска енергија 
 
Согласно Барањето, вкупната количина на топлинска енергија на праг на корисник во 2014 

година изнесува  59.433.950 kWh. 
 
Регулиран максимален приход и регулирана просечна цена 
 
Регулираниот максимален приход во 2014 година, според барателот треба да изнесува 

295.218.655 денари и регулираната просечна цена 4,9672 денари. 
 
 
Анализа на Регулаторна комисија за енергетика 
 
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи согласно член 23, став 3 од Правилникот 

отпочна постапка и изврши анализа на доставената документација, информации и податоци, како и 
прогноза на трошоците за АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика за 2014 година, врз основа на што ја 
изготви оваа Одлука. 

 
Имајќи ги во предвид доставените податоци за 2014 година, за вршење на дејностите 

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, Регулаторната комисија за 
енергетика го определи регулираниот максимален приход, регулираната просечна цена и тарифните 
ставови за 2014 година, при што: 

 
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се пресметани да 

изнесуваат 10.877.860 денари, а се пресметани врз основа на остварениот трошок согласно 
бруто билансот за 2013 година; 

2. Трошоците за тековно одржување се пресметани како 20% од амортизацијата и изнесуваат 
3.458.423 денари; 

3. Трошоците за осигурување се преземени од податоците од барањето и изнесуваат 502.067 
денари; 

4. Трошоците за бруто плати се преземени од податоците од барањето и изнесуваат 26.015.640 
денари; 

5. Менаџерски плати и менаџерски награди изнесуваат 0 денари, бидејќи и во барањето не се 
доставени податоци за истите; 

6. Трошокот за категоријата Други услуги е преземен од податоците од барањето и изнесува 
1.726.615 денари; 

7. Останатите и вонредни трошоци се пресметани како 10% од трошоците од точка 1,2,3,4 и 6. и 
изнесуваат 4.258.061 денари; 

8. Трошокот за амортизација е пресметан да изнесува 17.292.116 денари, како 50% од износот 
на амортизацијата презентиран во барањето, согласно процентот на искористеност на 
основните средства потребни за вршење на регулираните дејности; 

9. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од работењето се на исто ниво како 
во барањето и изнесуваат 157.412 денари; 
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10. При пресметките на трошокот за набавка на погонско гориво за 2014 година се прогнозира АД 
ЕЛЕМ Подружница Енергетика - Скопје како погонско гориво за производство на топлинска 
енергија да користи природен гас и трошокот за природен гас за 2014 година е пресметан да 
изнесува 144.418.835 денари. 
Трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулираниот производител на топлинска 
енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје за 2014 година е предвиден да изнесува 2.546.719 денари 
за превземената количина на топлинска енергија од 988.760 kWh во јануари 2014 година; 

11. Количината на топлинската енергија на праг на корисник во 2014 година се прогнозира да 
изнесува 49.003.350 kWh;  

12. Вкупно пресметаните трошоци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија на ниво на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика - Скопје, изнесуваат 211.253.747 
денари. 
 
Со примена на овие елементи согласно Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика 

утврди, вкупниот регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика - Скопје за 2014 година да изнесува 
211.253.747 денари, а регулираната просечна цена на топлинската енергија, испорачана на 
тарифните потрошувачи за 2014 година да изнесува 4,3110 денари за киловатчас, што претставува 
намалување за 4,09%.   

 
 
Имајќи го предвид напред наведеното се 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, 136/11, 79/13, 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. 08-82/14 
31.07.2014 година 
Скопје 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 
Димитар Петров 

 
 
 
 
 

Прилози: Табела 1 – Преглед на трошоци за 2014 година  
    Табела 2 – Остварени и планирани количини на топлинска енергија и трошок за набавка на 

гориво во 2014 година  
 



Табела 1

1 2 3 4

I Нормализирани трошоци 48.981.847 46.996.078

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 11.145.751 10.877.860

2 Трошоци за тековно одржување 5.402.987 3.458.423

3 Трошоци за осигурување 502.067 502.067

4 Бруто плати 26.015.640 26.015.640

5 Менаџерски плати 0 0

6 Други услуги                                                                                              1.726.615 1.726.615

7
Останати и вонредни трошоци (до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6) 4.031.375 4.258.061

8
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од работењето 157.412 157.412

II Амортизација 36.019.911 17.292.116

III Вкупно Нормализирани трошоци 85.001.758 64.288.193

IV Трошоци за гориво 158.429.604 146.965.553

 - природен гас 158.429.604 144.418.835

Трошоци за набавка на топлинска енергија од нерегулиран 

производител - КОГЕЛ 23.654.281 2.546.719

V Вкупно трошоци 267.085.643 211.253.747

VI Принос на капитал - RA 28.133.013 0

Просечен RAB 400.646.733 354.379.483

WACC 0,070219 0,0702

VII Регулиран максимален приход - MAR                    295.218.656 211.253.747

VIII Вкупна испорачана количина на топлинска енергија 59.433.950 49.003.350

IX Просечна цена по kWh 4,9672 4,3110

ДАТУМ:   јули 2014 година

РКЕ

Барање  ЕЛЕМ - 

ЕНЕРГЕТИКА за 

топлинска 

енергија                                                                                             
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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 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400

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 10.311.840 7.076.160 5.758.560 3.583.440 2.937.600 8.424.000 11.383.200 49.474.800

6  Пресметана  потребна Т.Е. на влез во дистрибутивна мрежа kWh 11.088.000 7.608.774 6.192.000 3.853.161 3.158.710 9.058.065 12.240.000 53.198.710

7 Отчитани количини на произведена ТЕ kWh 10.515.000 8.389.000 5.747.000 3.584.000 3.158.710 9.058.065 12.240.000 52.691.774

8 Количина на ТЕ на праг на корисник kWh 9.778.950 7.801.770 5.344.710 3.333.120 2.937.600 8.424.000 11.383.200 49.003.350

9 Пресметана потрошувачка на природен гас nm
3 1.172.947 936.269 640.768 397.255 356.373 1.021.951 1.380.944 5.906.508

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

11 Остварена цена за природен гас 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 28.508.593 22.834.112 15.476.156 9.766.123 8.761.067 25.123.648 33.949.135 144.418.835

13 Превземена ТЕ од Когел kWh 988.760 0 0 0 0 0 0 988.760

14

Цена за превземена ТЕ од Когел согласно договор 

(40% поефтина од вкупна просечна регулирана цена) 
ден/kWh 2,5757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

15 Трошок за набавена ТЕ од Когел денари 2.546.719 0 0 0 0 0 0 2.546.719

16 Вкупен трошок за набавка на гориво и ТЕ денари 31.055.312 22.834.112 15.476.156 9.766.123 8.761.067 25.123.648 33.949.135 146.965.553
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