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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 и 136/11) и член 22, став 3 Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на 
седницата одржана на 30 декември 2011 година, донесе, 

 
О Д Л У К А 

за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за 2012 година за вршење на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење на 

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје 
 

1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 852.314.894 денари за 2012 година, за дистрибуирана и 
испорачана количина на топлинска енергија од 168.569.569 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на 
топлинска енергија изнесува 757.116.920 денари, за набавени 191.556.328 kWh на влез на 
дистрибутивната мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на топлинска енергија согласно 
тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата 
дистрибуција на топлинска енергија изнесува 38.725.628 денари за дистрибуирани и испорачани 
количини на топлинска енергија од 168.569.569 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа 
на дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за продажба на топлинска 
енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата 
снабдување со топлинска енергија изнесува 56.472.346 денари за испорачани количини на топлинска 
енергија од 168.569.569 kWh, на ниво на мерно место. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно 
Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат 
следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:  

 
 

Ред
бр. 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

Единица мерка цена од 
01.01.2012  до 31.12.2012 година 

КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/ година 1.011,4692 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh  2,9403 

КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ 

1. Ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место 

ден/kW/ година 2.022,9384 

2. Топлинска енергија на ниво на 
мерно место 

ден/kWh  5,8806 
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6. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно 
тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, се одобруваат следните тарифни ставови за 
услугата снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 

Ред
бр. 

 
ТАРИФНИ СТАВОВИ 

 
Единица мерка 

цена од 
01.01.2012  до 31.12.2012 година 

 
СНАБДУВАЊЕ – ЗАПАД 

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

 
ден/kW/ година 

 
276,2033 

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

 
ден/kW/ година 

552,4066 

 
 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
 

Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – Скопје, согласно 
член 20 од Правилникот, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Податоци за контрола на цена за 
топлинска енергија за греење, бр. 01-697/1 од 17.11.2011 година, заверено во архивата на Регулаторна 
комисија за енергетика со бр.08-85/1 од 18.11.2011 година. 

 
Кон Барањето, во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска 

енергија за греење (во понатамошниот текст: Правилникот) е доставена следната документација: 
1. Табела 1 од прилог 4 од Правилникот; 
2. Табела 2 од прилог 4 од Правилникот; 
3. Табела 23 од прилог 4 од Правилникот; 
4. Прилог наплата; 
5. Аналитички биланс за период 01.01.2011 – 30.09.2011 гдина; и 
6. ЦД со податоци во електронска форма 

 
Согласно член 22 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 12.12.2011 година го 

објави известувањето во врска со Барањето на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ – Скопје на веб страната на 
Регулаторната комисија за енергетика 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.  
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Податоци од Барањето 
 

СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
 Вредност на амортизација на основни средства за вршење на регулирана дејност (RAB)  

 
Според податоците дадени согласно Прилогот 4 од Правилникот, вредноста на амортизацијата на 

средствата за вршење на регулираната дејност снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи 
на мало изнесува 605.609 денари за  2012 година. 

 
Оперативни трошоци  
 
Според податоците од Барањето, оперативните трошоци се презентирани во следнава табела: 

                                                                                                                                                                             

Р.б. Опис 2010 2011 2012 

1 
Материјали, енергија, 
резервни делови и ситен 
инвентар 

2.493.709 1.115.136 1.158.626 

2 
Тековно одржување, ремонт и 
услуги за одржување 

18.118 121.122 125.846 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

28.991 73.171 76.025 

4 Бруто плати 13.399.858 14.303.416 14.290.848 

4.а Број на вработени 1.199.164 1.100.000 1.142.900 

5 Менаџерски плати и награди 3.104.204 4.974.054 5.168.042 

6 Други услуги 1.120.781 2.759.094 2.855.662 

7 Останати и вонредни трошоци 569.610 4.206.537 4.370.591 

8 
Даноци прид.и др.давачки кои 
не зависат од работење 

2.493.709 1.115.136 1.158.626 

9 Амортизација 480.772 605.609 605.609 

10 Вкупно оперативни трошоци 22.415.206 29.258.137 29.794.148 

 
 
Регулиран максимален приход 
 
Според податоците од Барањето, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје за 2010 година наведува  

дека бараниот регулиран максимален приход треба да изнесува 36.561.611 денари, за 2011 година да 
изнесува 73.138.819 денари и за 2012 година да изнесува 90.559.829 денари. 
 

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 
 Согласно член 21 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика отпочна постапка по 
Барањето за контрола на цена за топлинска енергија за греење за 2012 година за вршење на дејноста 
снабдување со топлинска енергија на тарифни потрошувачи. 

 
Оперативни трошоци  

 
Оперативните трошоци за 2012 година се презентирани во Табелата 1 и истата е составен дел на 

оваа Oдлука. При планирањето на одделни видови на трошоци се определува истите да изнесуваат: 
 

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се зголемени за износот 
на инфлацијата од 3% во 2012 година и изнесуваат 2.645.576 денари; 

2. Трошоците за тековно одржување се пресметани како 20% од вредноста на годишната 
амортизација и изнесуваат 121.122 денари; 
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3. Трошоците за осигурување се превземени исто како во Барањето и истите изнесуваат 76.025 
денари; 

4. Трошоците за бруто плати се пресметани врз основа на просечната бруто плата исплатена во 
периодот јануари - септември 2011 година во Република Македонија, која изнесува 30.515 
денари, зголемена за 30% и бројот на вработените потребен за вршење на регулираните 
дејности - 30 лица и изнесуваат 14.281.020 денари; 

5. Менаџерски плати и менаџерски награди изнесуваат 1.142.900 денари; 
6. Трошокот за категоријата Други услуги е пресметан како процент од позиција 1 од 

нормализираните трошоци и истиот е добиен врз основа на утврденото учество во 2010 година, 
и истите изнесуваат 3.333.426 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 1.998.113 денари; 

8. Даноци придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето се пресметани   
врз основа на одобрените за 2010 година зголемени за CPI од 3% за 2012 и изнесуваат 387.250 
денари. 

9. Трошокот за амортизација е пресметан на исто ниво како и во Барањето и изнесува 605.609 
денари; 

 
Оперативните трошоци се пресметани согласно Правилникот и се презентирани во следнава табела: 

 

Р.б. Опис 2012 

1 
Материјали, енергија, резервни 
делови и ситен инвентар 

2.645.576 

2 
Тековно одржување, ремонт и 
услуги за одржување 

121.122 

3 
Трошоци за осигурување на 
градежни објекти и опрема 

76.025 

4 Бруто плати 14.281.020 

4.а Број на вработени 29 

5 Менаџерски плати и награди 1.142.900 

6 Други услуги 3.333.426 

7 Останати и вонредни трошоци 1.998.113 

8 
Даноци прид.и др.давачки кои 
не зависат од работење 

387.250 

9 Амортизација 605.609 

10 Вкупно оперативни трошоци 24.638.644 

 
Маржата за дејноста снабдување со топлинска енергија за тарифни потрошувачи е утврдена да 

изнесува 31.833.702 денари.  
Имајки 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 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр 16/11 и 136/11), 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. 02 - 85                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 декември 2011 година 
Скопје                                                                                                     Димитар  Петров 
 
Прилози: 

- Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за 2012 година. 
- Табела 2 - Пресметка на регулиран максимален приход и цена за 2012 година (MAR2012). 


