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I. ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

1. Основни податоци

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП беше основана во август 2012  година во Скопје со цел да ги покрие
домените инвестиции, производство, трговија и консултантски услуги во енергетскиот сектор
во географскиот регион на Балканот, ставајќи го својот фокус на чувството за бизнис и визијата
за раст и развој базирани на потенцијалот забележан во земјите на Балканот. Основањето на
компанијата има за цел да создаде синергија меѓу барањето на можности за развој на
бизнисот во земјата и во регионот на Балканот.

Кон крајот на 2012 година, обединувајќи ги локалниот капацитет и знаења на пазарот со
топлина во Скопје, искуството од услугите поврзани со областа топлинска енергија, како и
искуствата стекнати во странство, БЕГ реши да стане активен играч во менаџирањето на
снабдувањето со топлина на потрошувачте од Градот Скопје. БЕГ поднесе барање до
Регулаторната Комисија за Енергетика Република Македонија (РКЕ) за добивање на лиценци за
производство, дистрибуција и снабдување со топлина на граѓаните  на Скопје, веднаш по
објавувањето на отворениот повик за поднесување пријави од заинтересираните компании.

Почитувајќи ги сериозниот пристап и професионалниот капацитет, РКЕ на РМ му ги додели на
БЕГ сите три лиценци:

- за производство на топлина со рок на важност од 35 години,
- за дистрибуција на топлина сорок на важност од 35 години,
- за снабдување со топлина со рок на важност од 10 години.

пренесувајќи му ја на БЕГ одговорноста за работа и одржување на топланите, топловодната
мрежа и снабдувањето на повеќе од 50.000 корисници.

БЕГ ја превзеде одговорноста за затоплување на Градот Скопје во средината на грејната
сезона 2012/2013, поточно на 01.01.2013 година, што беше вистински предизвик земајќи ги во
предвид чувствителноста и комплексноста на дистрибутивната мрежа на Скопје. Преминот
беше успешен и БЕГ обезбеди непрекинато превземање на процесот осигурувајќи континуитет
и стабилно греење на граѓаните на Скопје, јавните институции и деловните клиенти.

2. Сопственост

Почнувајќи од 31.12.2014  година,  Друштвото е во целосна сопственост на Друштвото
BITAR HOLDINGS LIMITED. Ваквата структура на капиталот е запишана и во Централниот
Депозитар за хартии од вредност. Во 2018 година структурата на капиталот е непроменета

3. Раководење со Друштвото

Согласно Статутот на Друштвото, управувањето и раководењето со Друштвото се
одвива преку следните органи:

- Собрание на Акционери
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- Управен одбор од 4 члена, избрани од Надзорниот одбор, и
- Надзорен одбор од 4 члена, избрани од Собранието.

4. Договори кои се склучени од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје или од страна
на друштвата во негова сопственост

Во  текот на  2018   година БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД  Скопје и  д р у ш т в а т а  в о
н е г о в а  с о п с т в е н о с т  ги  склучија следните поважни договори:

Во октомври 2018 година, се потпиша договор за воспоставување систем на корпоративно
управување помеѓу БЕГ АД и Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје,
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје и Снабдување со топлина Балкан
Енерџи ДООЕЛ Скопје. Согласно договорот БЕГ АД им дава услуги на наведените компании така
што врши управување, координација и контрола над работењето на компаниите со цел
постигнување позитивни резултати и зголемување на квалитетот на услугата. Членките на
корпорацијата имаат обврска да плаќаат годишен надомест по 8.000.000,00 денари на
Носителот на корпорацијата.

Во текот на 2018 година ПТБЕ ги има склучено следните позначајни договори :

·          Анекс кон Договор за набавка на природен гас до 10.000.000Нм3  со ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД
ДООЕЛ  Скопје (за месец јануари 2018 година);

·         Рамковна спогодба за јавна набава на природен гас до 86.000.000Нм3 со ТЕ-ТО АД Скопје,
и Анекси кон спогодбата;

·          Анекси кон Договорот за пристап и пренос на природен гас меѓу ГА-МА АД Скопје и
Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје;

·         Договор за снабдување со електрична енергија со Енерџи Деливери Солушнс ДОО

·          Анекс бр.1  кон Договор за обезбедување со Балкан енерџи Секјурити ДООЕЛ Скопје
(вкупен годишен износ од 5.166.000 денари)

·         Договор за осигурување на имот и лица со Еуролинк – Скопје, (во вредност од 8.531.675
денари)

·         Договор за купопродажба на центифугални пумпи со ПРОТИМ ДОО Скопје (во вредност
од 6.009.636,00 ден со ддв)

·         Договор за изведба-проширување на инсталираниот капацитет и оптимизација на
пумпната станица во ТО Исток-втора фаза- електротехнички проект со ДМБ ПРОДУЦТИОН
ДООЕЛ Скопје (во вкупна вредност од 5.675.904,00 ден со ддв)
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·         Договор за изведба набавка транспорт монтажа и пуштање во работа на машинска и
електрична опрема за модернизација и автоматизација на построки за хмиска подготовка на
вода во ТО исток со ВЕЛКОМ ДООЕЛ Скопје ( во вредност од 5.990.839,00 ден без ддв)

·         Договор за изведба на реконструкција на пумпна станица во ТО Исток - втора фаза со ДМБ
ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ (во вредност од 3.245.620,00 ден без ддв)
·         Договор за испорака на софтверски апликации и имплементација на СКАДА системи со
IVDAM PROCESS CONTROL DOO SRBIJA (во вредност од 106.433 евра без ддв)

Во текот на 2018 година ДТБЕ ги има склучено следните позначајни договори :

-  Договор за купопродажба на тестинг станица за верификација на мерачи на топлина и
мерачи на проток склучен помеѓу ДТБЕ и БЕГ,  во вкупен износ од 10.012.126,00  денари (без
ДДВ),

-  Договор за купопродажба на мерила, склучен помеѓу ДТБЕ и ТЕ-ТО, во вкупен износ од
3.910.478,00 денари (без ДДВ),

Во текот на 2018 година СТБЕ ги има склучено следните позначајни договори :

- Договор за револвинг кредит склучен на ден 25.10.2018  година помеѓу СТБЕ и Халк
Банка на износ од 42.000.000,00 денари

- Договор за револвинг кредит склучен на ден 10.10.2018  година помеѓу СТБЕ и НЛБ
Банка на износ од 300.000.000,00 денари

- Договор за набавка на канцелариски материјали склучен на ден 16.10.2018 година
помеѓу СТБЕ и ТОЗ МК на износ од 1.253.400,00 денари без ДДВ

- Договор за набавка на канцелариски материјали склучен на ден 12.10.2018 година
помеѓу СТБЕ и Офис плус на износ од 422.727,00 денари без ДДВ

- Договор за набавка на Billing  систем склучен на ден 01.10.2018 година помеѓу СТБЕ и
БЕГ на износ од 2.251.560,00 денари без ДДВ

- Договор за заем склучен на ден 26.09.2018  година помеѓу СТБЕ и ТГК 2  на износ од
4.000.000,00 евра

5. Надоместоци на раководството

На членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото не се исплатени надоместоци за
учество во одборот. Менаџерските плати за 2018 г. изнесуваат 40.577 илјади денари во бруто
износ за вкупно 29 менаџери.
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6. Дејност

Основна дејност на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД за кое што истото е регистрирано и за кое е
добиено решение од Државниот завод за статистика е Дејности на советување во врска со
работењето и останато управување или шифра на дејност 70.22.

Согласно развојните планови на Балкан Енерџи Груп АД Скопје, во 2012 година беа
основани следните ентитети: Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје,
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје и Производство на топлина Балкан
Енерџи ДООЕЛ Скопје. Дејноста на секој од новооснованите ентитети е идентична со називот
на самиот ентитет, а повеќе информации за секој од нив поединечно се наведени во
поднасловите што следуваат.

Во декември 2014  година беше основано Друштвото за обезбедување БАЛКАН ЕНЕРЏИ
СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје.

Во јануари 2016 година беше основано Друштвото BEG POWER S.R.L. чија главна дејност е
инвестиции,  производство,  трговија и консултантски услуги.  На 13  декември 2017  година е
донесена одлука за ликвидација на ова друштво и истото е ликвидирано во февруари 2018
година.

А. ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Друштвото Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ, дејноста производство на
топлинска енергија од страна на регулиран производител ја остварува согласно лиценцата
доделена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на РМ,  бр.  11-291/12  од
31.12.2012 година.

Друштвото е организирано во пет работни единици согласно следната структура:
- РЕ Производство
- РЕ Одржување
- РЕ Економија и финансии
- РЕ Логистика и набавки
- РЕ Безбедност и здравје при работа, ППЗ и системи за управување со квалитет
- РЕ Администрација

Првите две работни единици се т.н. технички работни единици каде непосредно се
извршува дејноста производство на топлинска енергија, додека останатите три работни
единици се т.н. сервисни работни единици и тие ги даваат сите неопходни услуги за
функционирање на друштвото.

Друштвото го води Управител, а со работните единици управуваат раководители.

Производството на топлинска енергија се остварува преку топлински капацитет лоциран во
3 топлински извори:

- Топлана “Исток“, лоцирана во источната индустриска зона на градот
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- Топлана “Запад“, лоцирана во населба Тафталиџе
- Топлана “11-ти Октомври“, лоцирана во населба Кисела Вода

• Вкупниот топлински капацитет изнесува 504.3 (МW) и истиот го сочинуваат 21 котелски
постројки, од кои една (7,4 МW) е конзервирана.

•  Од 04.01.2015  и Топлана 11-ти Октомври е исклучена од погон и конзервирана,  со
можност за влегување во редовна работа во краток рок.

Испораката на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се врши според
надворешната температура, врз основа на Упатството за испорака на топлинска енергија и
излезниот температурен дијаграм.

На 31.12.2018 гoдина во Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ имаше вкупно 88
вработени согласно следната табела:

                       Табела: Број на вработени со степен на стручна подготовка

Степен на
стручна подготовка

Извршители
согласно
систематизацијата на
работни места

Стварна
квалификациона
структура

VII2/ВСС / 5

VII1/ВСС 18 16

VI/ВШС 1 1

V 15 15

IV/ССС 36 34

III/КВ 15 12

II/ПК / /

I/НК 3 5

ВКУПНО 88 88

Број на вработени и стручна подготовка

На крајот на  2018 година бројот  на вработени  во компанијата изнесува  82 вработени и
истите се распоредени во рамки на 6 (шест) Работни единици.

Квалификационата структура на вработените со состојба на 31.12.2018 година е дадена во
следната табела:
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Табела - Број на вработени и квалификациона структура

Квалификациона структура на вработени 2018 година

Степен на стручна
подготовка

Број на
вработени

%
учество

VIII1 - -
VII2/ВСС 7 8,54%
VII1/ВСС 24 29,27%
VI/ВШС 1 1,22%
V - -
IV/ССС 48 58,54%
III/КВ 2 2,44%
II/ПК - -
I/НК - -
ВКУПНО 82 100%

Климатски показатели

Просечните надворешни температури за секој месец одделно како и за целата година, според
податоците од Републичкиот хидрометеоролошки завод, прикажани се во следниот табеларен
преглед во споредба со проектираните температури.

                 Табела: Месечни и просечни надворешни температури (ºС)
Месец Проектирани Остварени

Јануари 2,0 4,2

Февруари 4,0 5,2

Март 8,5 9,2

Април 13,0 16,6

Октомври 12,0 14,8

Ноември 7,0 9,3

Декември 3,0 2,9

Просечно: 6,2 7,8

Забелешка: Согласно договореното со РКЕ, надворешните температури од 25.10.2010 година се
определуваат пресметковно, така што на измерените просечни температури од Зајчев Рид се
додава температурната разлика измерена во 2009 година помеѓу метеоролошките станици во
Жена Парк и Зајчев Рид за истиот месец, бидејќи базната метеоролошка станица во Жена Парк беше
отстранета.

Во следниот табеларен преглед е прикажано движењето на максималните и минималните
температури по одделни месеци.
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 Табела: Максимални и минимални температури (ºС)

Месец Минимални
температури

Максимални
температури

Јануари -4,3 13,5

Февруари -5,6 14,0

Март -8,8 22,0

Април 5,5 27,7

Октомври 2,8 24,5

Ноември -1,8 24,2

Декември -4,0 11,5

Греен период

За 2018  година беа предвидени 183  грејни денови или 2745  часа.  Планирано беше грејната
сезона 2017-18 да заврши на 15.04.2018 година, а новата грејна сезона 2018-19 да започне на
15.10.2018 година.  Времето на работа на топлификациониот систем во 2018 година е исто со
планираното.

Во 2018 година немаше ниту еден ден во грејната сезона во кој топланите не беа стартувани.
Грејниот период од 2018 година траеше 183 дена.

Бројот на грејните денови по грејни месеци во 2018 година е даден во следниот табеларниот
преглед:

Табела: Планирани и остварени грејни денови по месеци
Месец Јануари Февруари Март Април Октом. Ноем. Декем. Вкупно

Остварено 31 28 31 15 17 30 31 183

Планирано 31 28 31 15 17 30 31 183

Во наредниот табеларен преглед се прикажани вкупните остварени работни часови на
одделните топлани во текот на грејните месеци за 2018 година.

  Табела: Вкупно време на работа на топланите (часови)
Месец План Исток Запад 11 Окт.

Јануари 465 506 503 0

Февруари 420 455 449 0

Март 465 382 377 0

Април 225 68 65 0

Октомври 255 112 110 0

Ноември 450 385 371 0

Декември 465 515 509 0

Вкупно 2745 2423 2384 0
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Во следниот табеларен преглед е прикажано оствареното просечно дневно време на испорака
на топлина одделно за секој месец и секоја топлана.

Табела: Остварено просечно време на испорака на топлина (h/ден)
Месец План Исток Запад 11 Окт.

Јануари 15,00 16,32 16,23 0,00

Февруари 15,00 16,23 16,05 0,00

Март 15,00 12,32 12,17 0,00

Април 15,00 4,53 4,35 0,00

Октомври 15,00 6,61 6,45 0,00

Ноември 15,00 12,84 12,36 0,00

Декември 15,00 16,62 16,41 0,00

Просечно 15,00 13,24 13,03 0,00

Се воочува дека во постудените месеци Јануари, Февруари и Декември е надмината дневната
планирана просечна временска вредност на испорака на топлинска енергија, додека пократко
време на работа е забележано во останатите месеци.  Но,  треба да се има предвид дека
согласно измената на Правилникот за цена на топлинска енергија и системски услуги од
24.07.2015 година, обвразни сме да испорачуваме топлинска енергија во становите за еден час
подолго однoсно од 6 до 22 часот.

Производство на топлинска енергија

Во грејните месеци од 2018  година,  според планот беше предвидено производство на
топлинска енергија од 552.743,19  [MWht], од топланите Исток и Запад. Од топланата 11
Октомври не беше планирано производство на топлинска енергија, бидејќи топланата од
04.01.2015 година е конзервирана и нејзините потреби од топлинска енергија за конзумот кој
таа го покриваше, се задоволуваат од топлана Исток.

Оваа година во системот на ТО Исток се вршеше преземање на топлинска енергија од
когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Оствареното вкупно производство на топлинска енергија од топланите Исток и Запад за 2018
година измерена на калориметрите на праг топлана по водови изнесува 267.038,00 [MWht], а
од ТЕ-ТО беше преземена 259.128,70 [MWht]. Вкупната топлинска енергија што е испорачана
во дистрибутивната мрежа измерена на калориметрите изнесува 526.166,70 [MWht] што е за
4,8% пониска од планираната топлинска енергија согласно енергетскиот план за 2018 година.
Целокупното производство на топлинска енергија од топланите беше реализирано со
користење на природен гас како погонско гориво.
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Во наредната табела е дадена вкупната произведена топлинска енергија измерена на
калориметрите на излезните водови од топланите и преземена од ТЕ-ТО по топлани и месеци
во текот на 2018 година.

Табела: Произведена топлинска енергија и преземена од ТЕ-ТО по топлани и месеци во текот
на 2018 година (MWht)

Месец Исток ТЕ-ТО Исток со
ТЕ-ТО Запад 11 Окт. Вкупно

без ТЕ-ТО
Вкупно со

ТЕ-ТО

Јануари 25.134,70 62.313,60 87.448,30 27.447,70 0,00 52.582,40 114.896,00

Февруари 13.749,60 62.725,90 76.475,50 22.197,00 0,00 35.946,60 98.672,50

Март 27.892,70 31.760,50 59.653,20 20.133,20 0,00 48.025,90 79.786,40

Април 8.611,40 1.510,80 10.122,20 3.644,30 0,00 12.255,70 13.766,50

Октомври 5.721,00 9.782,10 15.503,10 5.332,80 0,00 11.053,80 20.835,90

Ноември 15.370,40 41.822,50 57.192,90 16.149,20 0,00 31.519,60 73.342,10

Декември 45.032,10 49.213,30 94.245,40 30.621,90 0,00 75.654,00 124.867,30

Вкупно 141.511,90 259.128,70 400.640,60 125.526,10 0,00 267.038,00 526.166,70

На наредниот графички приказ, дадено е учеството на топланите и ТЕ-ТО, како и
процентуалното производство на топлинска енергија по месеци во однос на вкупното
производство во текот на 2018 година.

Слика:  Учество на топланите и ТЕ-ТО и месеци во произведената топлинска енергија

Од графичкиот приказ за произведената топлинска енергија по месеци за 2018 година, може да
се види дека најголем удел имаат месеците јануари и декември, додека најмало производство
на топлинска енергија е остварено во април – 2%.
Треба да се напомене дека, почнувајќи од октомври 2018 година, вкупната испорачана
топлинска енергија измерена на колориметрите на излезните водови од топланите е збир на
енергијата произведена за време на работата на котлите во ТО Исток и ТО Запад, енергијата
испорачана од ТЕ-ТО и енергијата испорачана за време на циркулација на пумпите. Поради
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неможноста на калориметрите на излезните цевководи од топланите да мерат негативна
енергија, при циркулација на водата после гасење на котлите во топланите поради различно
температурно ниво на излезните цевководи и колекторите во топланите, повторно се мери дел
од веќе испорачаната топлинска енергија. Затоа, во договор со ДТБЕ, направена е корекција на
измерената енергија за месеците октомври, ноември и декември така што од вкупно
испорачаната енергија во дистрибутивната мрежа, односно од измерената на калориметрите
на излезните цевководи е одземена енергијата испорачана за време на циркулација на
пумпите која изенсува 2.826,7 MWh. Така, вкупно испорачана енергија во дистрибутивната
мрежа и фактурирана на ДТБЕ за 2018 година изнесува 523.340 MWh.

Споредбата на произведената и испорачана топлинска енергија е претставена на наредниот
графички приказ, од каде што може да се воочи дека потребите се исполнети во сите месеци.

Слика: Споредба на произведена, планирана и потребна топлинска енергија во 2018 година

Потрошувачка на гориво

Со планот за 2018 година беше предвидена вкупна потрошувачка на природен гас од
62.361.730 [Nm3], а не беше планирана потрошувачка на мазут. Од вкупно предвидената
количина на природен гас,  49.889.384 [Nm3] беа планирани за ТО Исток и 12.472.346 [Nm3] за
ТО Запад. За ТО 11 Октомври не беше планирана потрошувачка на природен гас, бидејќи
топланата од 04.01.2015 година е конзервирана.

Планираните количини на погонско гориво распоредени по топлани, се дадени на наредната
табела:

Табела: Планирана потрошувачка на гориво во 2018 година

Топлана Исток Запад 11 Окт. Вкупно

Планиран мазут во тони 0 0 0 0

Планиран гас во [Nm3] 49.889.384 12.472.346 0,00 62.361.730
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Остварената потрошувачка на гориво по месеци е прикажана на наредната табела.

Табела: Остварена потрошувачка на гориво во 2018 година

Месец Потрошувачка на
природен гас [mn

3]
Потрошувачка на

мазут [t]

Јануари 5.509.117 0

Февруари 3.781.382 0

Март 4.830.965 0

Април 1.174.352 0

Октомври 1.165.686 0

Ноември 3.328.933 0

Декември 8.014.378 0

Вкупно 27.804.813 0

Потрошувачката на природниот гас во текот на 2018 година по топлани е дадена во наредниот
табеларен преглед:

Табела: Остварена потрошувачка на природен гас во 2018
Природен
гас [mn

3] I II III IV X XI XII Вкупно

Исток 2.562.755 1.397.422 2.774.841 821.584 608.957 1.608.332 4.738.867 14.512.758

Запад 2.946.362 2.383.960 2.056.124 352.768 556.729 1.720.601 3.275.511 13.292.055

11 Окт. 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупно 5.509.117 3.781.382 4.830.965 1.174.352 1.165.686 3.328.933 8.014.378 27.804.813

ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЕФИКАСНОСТ

Безбедност и здравје при работа

Во областа на безбедност и здравје при работа континуирано се преземаат техничко-
технолошки и организациони мерки со цел превентивна заштита на вработените во текот на
нивното работење.  Превентивните мерки кои се преземаат се во согласност со законските и
подзаконските акти на ниво на државата, како и согласно меѓународните стандарди. Освен
ова, друштвото дополнително презема и интерни превентивни мерки.

Во 2018 година особено внимание е посветено на исполнување на следните обврски:
- анализа, предлог измени и дополнувања на постоечката изјава за безбедност и проценка

на ризик за секое работно место во Друштвото;
- ревидирање на Прегледот на лична заштитна опрема за вработените во Производство на

топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје;
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- ревидирање на дел од постоечките упатства и формулари во врска работењето со насоки за
безбедно извршување на работните задачи;

- за ново вработени или вработени кај кои има промена на работното место реализирана е
законско предвидената обука од областите Безбедност и здравје при работа, Прва помош,
Противпожарна заштита и Заштита и спасување.

- направени се повремени прегледи и испитувања на орудијата и условите за работа
(анализа на извештаите за функционалноста на постоечките постројки, извршените
превентивни и ремонтни активности,  поставување на нови постројки, извештаи од а-
тестираните постројки);

- направени се превентивни здравствени прегледи за вработените за чие работно место е
истото потребно;

- редовно обезбедување на лична заштитна опрема на сите работници каде е потребна и
условите кои истото го наложуваат;

- учество и завршени 3  обуки од страна на стручното лице за Безбедност и здравје при
работа, кои беа организирани и реализирани од страна на овластени фирми за
реализирање на обуки од областа за Безбедност и здравје при работа;

- континуирани решенија за подобрување на условите за работа.

Обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно
вршење на енергетската дејност

Како составен дел од процесот на производство на топлинска енергија со цел негово
реализирање со висок степен на ефективност и со цел подигнување на нивото на безбедност и
здравје на работниците на повисоко ниво, Производство на топлина Балкан Енерџи посветува
големо внимание на обука и стручно усовршување на вработените и тоа:
- при вработување на нови работници и при прераспределување на работници на ново

работно место се врши теоретско и практично запознавање со активностите и превентивно
запознавање со потенцијалните опасности согласно описот на работното место.
Запознавањето е теоретско, преку дискусија и литература, како и практично со конкретни
примери од неговиот претпоставен. Во согласност со прописите, за истите работници се
прават обуки од стручна организација за БЗР овластени за вршење на истите. Повремено се
прават контроли и проверки на знаењата и примена на прописите за безбедна и сигурна
работа;

- пред почеток на грејната сезона во периодот септември-октомври реализирана е
интерна обука на работниците кои се директно вклучени во управување на постројките за
производство на топлинска енергија, како и работниците за одржување на тие постројки.
Обуката е теоретска со повеќе тематски подрачја и со завршно тестирање.

- согласно тестирањето кое е направено по завршување на обуката, сите вработени се во
добра стручна спремност за сигурно, безбедно и квалитетно извршување на работните
задачи.

- периодично се прават контроли и проверки на знаењата и примената на прописите од
областа безбедност и здравје при работа.

- екстерна обука на непосредните оператори со производните постројки за работа со
гасна опрема. Обуката ја реализираа професори од Институт за Термичко инженерство при
Машинскиот факултет во Скопје.

- екстерна обука на непосредните оператори со производните постројки за работа
електроенергетските постројки во топланата. Обуката ја реализираа професори од Институт
за електрични централи и разводни постројки при Електротехничкиот факултет во Скопје.
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Заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето

Во текот на 2018 година како и претходните години е вршен мониторинг на емисија на штетни
материи во воздухот преку интерните еколошки мерења на котлите кои ги правиме еднаш
месечно на секој котел.  Извештаите за извршените еколошки мерења и резултатите од
мерењата се користат за евентуални корекции на параметрите.

Согласно динамика дадена во ИСКЗ дозволите (А-дозвола за усогласување со оперативен план
за топланите Исток и Запад), од страна на надворешна акредитирана лабораторија се прави
мерење на емисија на штетни материи во воздухот, мерење на прашина, бучава и отпадна
вода и извештаите редовно се доставувани до Министерство за животна средина и просторно
планирање.

Заради намалување на нивото на бучава, за двете топлани Исток и Запад изработени се
Елаборати со кој е детектиран изворот на бучава и предложени мерки за намалување на
истата. Во текот на 2018 година се продолжија активностите за поставување на специјални
антизвучни панели на предвидените места.

Во 2018 година сите котли користеа природен гас како гориво,  така што емисиите на штетни
материи во воздухот се во рамките на дозволените емисии според важечките правилници во
државата.

Спроведување на мониторинг врз сопственото работење

Во текот на 2018 година е вршен постојан мониторинг на сопственото работење преку
секојдневните записи на параметрите во сите производни единици, согласно инсталираниот
софтверски пакет за “Погонски извештаи”. Со овој софтвер, секој час се запишувааат сите
податоци за остварените параметри на ниво на производна единица, како и податоци на ниво
на топлана. Работните единици секојдневно вршат мониторирање на своето работење
согласно процедурите за одржување на постојките. Сите податоци од секојдневната контрола и
забелешки ги евидентираат во посебни формулари кои се проверуваат од страна на
одговорните лица во овие служби.

Континуирано, како независен систем за мониторинг, функционира системот за аквизирање на
податоци (параметри) од работата на топланите, т.н. аквизиција. Преку овој систем се
надгледува работењето на сите топлани во реално време, а преку меморираните податоци, се
врши контрола за било кој период.

Во 2018 година продожи реализацијата на проектот за авотматизација на постројките во
топланите, во чии рамки функционира СКАДА системот за мониторирање на процесот за
производство на топлинска енергија. Овој проект продолжува наредните години се до целосно
имплементирање на системот во двете топлани Исток и Запад.

Во текот на 2018 година продолжија активностите за имплементација на Системот за квалитет
со цел исполнување на барањата од Стандардот ИСО 9001:2015. Се изработи целокупната
документација (процедури, упатства, формулари, технички постапки), а во текот на месец
Ноември реализирано е Преиспитување од страна на раководството. Во месец декември
ууспешно е направена првата контролна проверка на Системот за квалитет од страна на
претставници од австриската сертификациона куќа Quality Austria.



Консолидиран Годишен извештај за работењето на БЕГ групација 2018

Имплементацијата на барањата од Стандардот ИСО9001:2015, како во Производство на
топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, така и на ниво на Групација БЕГ претставува основа за
воведување и на останатите Менаџмент системи, се со цел континуирано унапредување на
обезбедување квалитетен производ, кој во целост и во иднина ќе ги задоволува барањата,
потребите и очекувањата на корисникот.

Обезбедување на услови за сигурно континуирано и квалитетно вршење на енергетската
дејност

Во текот на 2018  година согласно обврските од Законот за енергетика,  извршени се сите
подготовки за сигурно континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност
производство на топлинска енергија:
- завршени се сите неопходни предвидени позиции од плановите за ремонт
- извршени се потребните реконструктивни и инвестициони зафати неопходни за сигурно и

безбедно работење на производните капацитети
- извршени се предвидените испитувања на садовите под притисок од страна на независно

сертификационо тело
- пред почетокот на грејната сезона се извршени сите интерни проверки на постројките

(ладни и топли проби) и инсталациите за природен гас и мазут
- обезбедени потребни количини на природен гас со потпишување на договори за набавка

на природен гас
- обезбедена е кадровска екипираност од стручни и искусни кадри за непречено одвивање

на процесот за производство на топлинска енергија
- извршена е редовна обука на вработените директно во процесот за производство на

топлинска енергија
- извршена е вонредна екстерна обука на вработените директно во процесот за

производство на топлинска енергија
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Обезбедување на енергетска ефикасност

Во текот на 2018 година континуирано се работи на обезбедување на енергетска ефикасност на
постројките во топланите, посебно на котлите, се' со цел на постигање на зададените
коефициенти на корисно дејство. Сите котли користеа природен гас и работеа во кондензен
режим, така што постојано се одржуваа високи коефициенти на корисно дејство.

Во 2018 година е реализирана целосна модернизација и автоматизација на  котлите ВКСМ 20/1
и ВКСМ 20/2 така што и тие се водат преку централниот СКАДА систем.  Заедно со претходно
автматизираните котли ВКСМ 60/1, ВКСМ 60/5 и ВКСМ 40/2 и останатата вградена опрема за
автоматско подесување на односот на гориво и воздух и континуираното мерење на кислород
во излезните гасови, се овозможува постојано да се форсираат со работа оние котли кои  имаат
највисока ефикасност.

Во 2018 година во рамките на реконструкцијата на пумпната станица во ТО Исток се
реалзирани две поголеми инвестиции со кои се зголеми ефикасноста на топланата: изведен е
бај пас на доводниот цевковод од ТЕ-ТО со што се овозможи паралена работа на котлите во
топланата со ТЕ-ТО и се монтираа две едностепени пумпи водени со фреквентни регулатори
секоја со по 250 KW електромотори.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ПЛАНОТ
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Во текот на 2018 година се остварени редовните планови за одржување на производните
капацитети (План за ремонт) и плановите за реконструктивните и инвестиционите зафати на
истите (Накнаден ремонт).  При тоа,  проверена е,  а секаде каде е неопходно,  ремонтирана
опремата и постројките за производство на топлинска енергија. Завршени се сите предвидени
ремонтни активности. Позициите од планот за ремонт кои не се реализирани, се проверени и
заклучено дека без завршување на предвидените активности,  опремата може да ја врши
својата функција без никакви последици на квалитетот на испораката на топлинска енергија.

Најзначајни инвестициони и реконструктивни зафати кои се направени во топланите се:

- Изработка на проектно решени, набавка на опрема за модернизација и автоматизација на
котлите ВКСМ 20/1 и ВКСМ 20/2 во топлана Исток, монтажа и пуштање во работа;

- Модернизација и автоматизација на котлите ВКСМ 50/3 и ВКСМ 50/4 во ТО Запад (1 фаза):
набавка, монтажа и поврзување на два управувачки ормари и дислокација на БМС
опремата за управување со котлите од лице место;

- Набавка на опрема за имплементација на СКАДА систем во топланите (3-фаза);
- Изработка на проектно решение (бај-пас) за паралелна работа на котлите во ТО Исток со

комбинираната гасна елекртоцентрала ТЕ-ТО, набавка на опрема, монтажа и пуштање во
работа;

- Реконструкција на пумпната станица во ТО Исток со зголемување на капацитетот: набавка и
монтажа на две директни циркулациони пумпи со проток од по 600 м3/ч погонувани со
фреквентно водени електромотори со моќност од 250 KW;

- Набавка на нови циркулациони пумпи и замена на две постоечки (7/1 и 7/2) во ТО Исток со
реконструкција на всисните и потисните цевководи;

- Набавка, монтажа и пуштање во работа на дизел агрегат за напојување на критични
потрошувачи во топлана Исток;

- Набавка и монтажа антизвучна изолација на неизолираните делови на топланите Исток и
Запад-2 фаза;
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- Набавка, монтажа и пуштање во работа на нови системи за детекција на пожар во
топланите Исток и Запад;

- Замена на цевки од цевна завеса во ложиште на котел ВКСМ40/3 во ТО Исток;
- Замена на цевки од поден екран во ложиште на котел ВКСМ50/4 во ТО Запад;
- Санација на пукнатини на ладен канал и под ВКСМ котли во ТО Исток и ТО Запад;
- Реконструкција на воздушен канал на котел ВКСМ60/1  во ТО Исток и обезбедување на

коректно мерење на протокот на воздух за согорување;
- Замена на огноотпорен бетон на горилник бр.1 на котел ВКСМ60/1 во ТО Исток;
- Замена на постоечки стари и неисправни вентили НО700 (метал/метал) на праг ТО Исток (Б-

поврат и Ц-потис и Ц-поврат) комплет со прирабници (старите се НП25);
- Замена на салонитни кровови и олуци над БКГ котли во ТО Исток и над БКГ котли во ТО

Запад;
- Набавка и монтажа на диелектричен моноблок на главната гасоводна цевка ДН400 во ТО

Исток;
- Санација, фарбање и замена на термичка изолација и пластифициран лим на чаден филтер

во ТО Запад со антикорозивна заштита на носечката конструкција;
- Санација, антикорозивна заштита и фарбање на мазутните резервоари во ТО Запад;
- Набавка и монтажа на шест електромоторни погони Аума на праг топлана Запад за потис и

поврат на водовите Т1, Т2 и Алумина;
- Набавка и монтажа на шест електромоторни погони Ауматик на потис на циркулациони

пумпи во ТО Исток;

План за изградба на нoви произвoдни капацитети нема, бидејќи не се планира изградба на
нoви производни капацитети вo рамките на Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ.

Производство на топлина Балкан Енерџи, согласно стратегијата за развој, планира во
наредниот десетогодишен период да инвестира во:

- Модернизација и автоматизација на производниот процес со крајна цел управување и
надзор од централизиран СКАДА систем заради обезбедување на безбедно, континуирано
и квалитетно производство на топлинска енергија. За 2019 година се планира:
модернизација и автоматизација на вреловодните котли ВКСМ 40/3 и ВКСМ 40/4 во ТО
Исток; модернизација и автоматизација на системот за ХПВ – 2 фаза (2 јонски филтри,
песочни филтри,  систем за припрема и дозирање на солен раствор);  модернизација и
автоматизација на главната запорна арматура на праг на топланите Исток и Запад и
системот за дополна на вода во ТО Исток, реконструкција на пумпната станица во ТО Исток
со цел зголемување на капацитетот и ефикасноста (3 фаза); набавка и монтажа механички
филтри за прочистување на водата во дистрибутивната мрежа. За наредните години се
планира: модернизација и автоматизација на котлите ВКСМ 50/3 и ВКСМ 50/4 во ТО Запад;
автоматизација на пумпната станица во ТО Исток; реконструкција, модернизација и
автоматизација на пумпната станица во ТО Запад со зголемување на ефикасноста;
зголемување на обемот на филтрација на водата во дистрибутивната мрежа со набавка на
нови системи за директна и бочна филтрација во ТО ИСток и ТО Запад.

- Модернизација на електропостроенијата во топланите со цел зголемување на безбедноста
и сигурноста на погонскиот персонал,  производниот процес и опремата. За 2019 година е
планирано: реконструкција на системот за 110VDC напојување на сигурносната опрема за 6
КВ постројките; интеграција на модернизираните 10kV  и 0.4kV  постројки во SCADA
(MODBUS RTU комуникација); аквизиција на електричните параметри од постоечката
опрема во ТО Запад. За наредните години е планирано: реконструкција на 6 КВ постројките
во ТО Исток;  реконструкција на 0.4  КВ,  10  КВ и 6  КВ постројките во ТО Запад со нивно
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интегрирање во посточекиот СКАДА систем;  реконструкција на системот за 110VDC
напојување на сигурносната опрема за 6 КВ постројките во ТО Запад; реконструкција на
осветлувањето во топланите (внатрешно, надворешно, бебзедносно); замена на старите
амортизирани електрични кабли за довод на електрична енергија за напојување на
топланите Исток и Запад.

- Реконструкција и модернизација на безбедносните системи за заштита на персоналот и
постројките во топланите. За 2019 година е планирано: реконструкција на хидрантска
мрежа во ТО Исток и ТО Запад заради задоволување на предвидените техничко-
технолошки барања на Законот за ППЗ; проширување на системот за ППЗ согласно
Елаборатите за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во ТО Запад и зградата на
ДТБЕ/СТБЕ; замена на постоечки систем за детекција на гас во ТО Исток; изградба на нова
висока ограда на северната страна од ТО Исток.

- Заштита на животната средина и исполнување на еколошките стандарди за емисија и
имисија на штетни материии во воздухот и почвата. После 2023 година е планирано:
набавка на  ултра нискоазотни горилници (Ultra  low  Nox)  и замена на постоечките на
вреловодните котли ВКСМ 40/2,3,4,  ВКСМ 60/1,5  и ВКСМ 20/1,2  со цел намалување на
емисиите на азотни оксиди и унапредување на животната средина; изградба на централен
висок оџак во ТО Запад наместо постоечките 3  ниски оџаци,  со цел намалување на
имисиите во околината на топланата и подобрување на еколошката состојба во овој дел од
градот; набавка и монтажа на системи за континуирано следење на емисијата на штетни
материи од оџаците во ТО Исток и ТО Запад.

- Зголемување на ефикасноста на производниот процес и обезбедување на сигурно и
континуирано производство на топлинска енергија. За периодот после 2025 година е
планирано: набавка и вградување на модифицирани економајзерски пакети и утилизатори
за вреловодните котли ВКСМ 40/2,3,4  во ТО Исток и ВСКМ 50/3,4  и ВКСМ 20/1,2  во ТО
Запад.
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Б.  ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бројот на вработени на 31.12.2018 година во Друштвото изнесува 133.
Стручната подготовка на вработените овозможува целосно извршување на енергетската

дејност на Друштвото. Во следната табела е даден бројот на вработени, распределени според
нивната квалификациона структура.

Табела  - Квалификациона структура

Квалификација
по степени

Стварна
квалификација

Распоредни
според

Систематизација

Примени на
определено

време
VIII1
VII2/ВСС 5
VII1/ВСС 30 32 3
VI/ВШС 2 2
V 8
IV/ССС 58 70 8
III/КВ 24 24 3
II/ПК 4 4 1
I/НК 2 1 1
ВКУПНО 133 133 16

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е друштво со ограничена
одговорност, основано од БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, кое се занимава со енергетска
дејност дистрибуција на топлинска енергија како дејност од јавен интерес, односно
преземање, распределба и испорака на топлинска енергија до корисниците приклучени на
дистрибутивната мрежа.

 Друштвото е основано во Октомври 2012 година и е запишано во трговскиот регистар како
Друштво за дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Скопје со седиште ул. Лондонска бр.8, Скопје-Карпош, со општа клаузула за Бизнис.

Основната главнина на Друштвото изнесува 307.525,00 МКД.
Приоритетна регистрирана дејност на Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

Скопје е:
35.30- Снабдување со пареа и климатизација
Друштвото Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на 31.12.2012 година

доби Лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија ТЕ-
12.02.1/12, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на РМ, со временски период на
важење на лиценцата 35 години.

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите на лиценцата, Друштвото енергетската
дејност дистрибуција на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот Скопје, односно на
делови од подрачјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Центар, Карпош и
Чаир.
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Дистрибуцијата на топлинска енергија се врши преку дистрибутивниот систем кој се
протега од точките на прием на произведената топлинска енергија, преку главни, секундарни и
приклучни водови,  до топлински станици (мерните места),  односно точките на испорака на
топлинска енергија за греење на крајните корисници.

Друштвото поседува Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија бр.П.256/А со
важност до Март 2020 година издадена од Министерството за транспорт и врски на РМ.

Друштвото поседува Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија бр.И.335/Б со
важност до Декември 2020 година издадена од Министерството за транспорт и врски на РМ.

ОБЕМ НА ПРЕЗЕМЕНА И ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО 2018
ГОДИНА

Табела  – Обем на преземена и испорачана топлинска енергија во 2018 година

Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември 2018

Преземена топлинска енергија од
регулиран производител  kWh 52.582.400 35.946.600 48.025.900 12.255.700 10.337.900 30.311.100 74.751.700 264.211.300

Преземена топлинска енергија од
производител  kWh 62.313.600 62.725.900 31.760.500 1.510.800 9.782.100 41.822.500 49.213.300 259.128.700

 Преземена топлинска енергија
од производители  kWh 114.896.000 98.672.500 79.786.400 13.766.500 20.120.000 72.133.600 123.965.000 523.340.000

 Испорачана топлинска енергија
на мерни места  kWh 99.932.062 88.777.353 65.730.143 13.598.389 16.280.233 63.850.981 110.016.815 458.185.976

Загуба во дистрибутивната мрежа kWh 14.963.938 9.895.147 14.056.257 168.111 3.839.767 8.282.619 13.948.185 65.154.024

Загуба во дистрибутивната мрежа  % 13,02% 10,03% 17,62% 1,22% 19,08% 11,48% 11,25% 12,45%

Табела  – Обем на испорачана топлинска енергија по типови тарифни потрошувачи во 2018 година

Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември 2018

Домаќинства kWh 75.100.498 66.383.955 49.585.172 10.325.544 13.236.044 48.343.960 83.758.892 346.734.064

Образование kWh 3.634.260 3.989.832 2.693.048 582.690 549.618 2.651.217 4.509.314 18.609.978

Останати kWh 21.111.377 18.252.187 13.451.923 2.647.449 2.494.571 12.255.295 21.609.520 91.822.322

Пробно
греење kWh 85.927 151.379 0 42.706 0 600.510 139.090 1.019.612

Вкупно kWh 99.932.062 88.777.353 65.730.143 13.598.389 16.280.233 63.850.981 110.016.815 458.185.976



Во рамките на редовната верификација на мерилата за топлинска енергија, поставени во
топлинските станици, во 2018 година заменети со нови се 276 мерила на топлинска енергија при
што во ремонтниот период се изврши редовна проверка и верификација на 532 подсклопови на
мерила на топлинска енергија.

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во 2018 година од регулираниот
производител на топлинска енергија Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
презеде вкупно 264.211,3  МWh  топлинска енергија,  а од производителот ТЕ-ТО АД Скопје се
преземени вкупно 259.128,7 MWh топлинска енергија.

Вкупно од производителите на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа се преземени
523.340,0  MWh  топлинска енергија,  додека до крајните потрошувачи на мерните места во 2018
година се испорачани 458.185,976 MWh топлинска енергија.

ЗАГУБИ ВО ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Произведената топлинска енергија се презема од производните капацитети и истата преку
дистрибутивната мрежа се испорачува до мерните места на потрошувачите приклучени на
дистрибутивната мрежа. Во 2018 година целокупната топлинската енергијата на влез во
дистрибутивната мрежа е регистрирана преку фискалните мерилата на топлинска енергија во
сопственост на операторот на дистрибутивниот систем, поставени на излезните водови кај
производителите на топлинска енергија, односно на влез во дистрибутивната мрежа. Во 2018
година  остварена е загуба при преносот на топлинската енергија од 12,45%, односно 65.154,024
МWh. Загубата при преносот/дистрибуцијата на топлинската енергија е последица на загуби на
енергија поради топлиноодавање од цевководите кон околината (трансмисиони загуби) и
истекување на топлоносителот.

Загубите од истекување на топлоносителот се проценети на 0,63% од вкупните загуби при
преносот на енергијата, односно истите се намалени за 6% во однос на минатата година. Трендот
на намалување на загубата на топлоносителот од дистрибутивниот систем во текот на 2018
продолжува како резултат на спроведените интензивни ремонтни активности во текот на летниот
период. Имено, поставени се дополнителни инјекторски места на дистрибутивната мрежа преку
кои испитувањето, односно лоцирањето на дефекти е побрзо и поефикасно. Исто така, во текот на
ремонтниот период беа извршени испитувања на дел од секундарните водови од
дистрибутивната мрежа на надпритисок, при што се лоцираа и санираа слаби места на мрежата,
што овозможи сигурна и стабилна испорака на топлинска енергија кон корисниците во грејната
сезона.

Табела  – Дополна на вода заради истекување, период 2014 -  2018 година (споредба)

Топлана
Дополна на вода (m3/година) Дополна на вода – просечно дневно

(m3/ден)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

ТО Исток 216.594 166.134 84.968 77.936 64.317

1.174 858 434 397 303
ТО Запад 8.090 2.051 0 225 0

ТО 11-ти
Октомври 5.402 44 0 0 0

Вкупно 230.086 168.229 84.968 78.161 64.317
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График – Годишна загуба на топлиноносител

ПРИКЛУЧЕН КОНЗУМ НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ ВО 2018 ГОДИНА

Во табелите подолу даден е детален приказ на приклучениот конзум на дистрибутивниот
систем за типови на потрошувачи и вкупниот број на приклучени мерни места во 2018 година.

Табела – Приклучен конзум на дистрибутивниот систем по типови тарифни потрошувачи во 2018 година

Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември
Домаќинства kW 344.451 344.750 344.956 344.940 349.243 351.945 356.118
Останати kW 94.902 95.264 94.637 94.427 96.306 96.237 96.407
Образование KW 19.061 19.062 19.310 19.019 19.139 19.123 19.123
Вкупно kW 458.414 459.076 458.903 458.386 464.688 467.305 471.648

Табела  – Број на приклучени мерни места на дистрибутивниот систем во 2018 година

Јануари Февруари Март Април Октомври Ноември Декември
Број на приклучени
мерни места 2.785 2.788 2.790 2.786 2.783 2.801 2.807
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ОДРЖУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Одржувањето на дистрибутивниот систем претставува една од главните задачи на Друштвото, која
произлегува од обврската наведена во лиценцата, за обезбедување на услови за сигурна,
континуирана и квалитетна дистрибуција на топлинска енергија за греење. Дистрибутивниот
систем за на топлинска енергија се состои од дистрибутивна мрежа (главни и секундарни водови
и препумпни станици), приклучоци на објектите и уреди за предавање на топлинската енергија на
објектите (топлински станици). Притоа за дистрибутивната мрежа која е во сопственост на
државата, согласно Договорот за регулирање на меѓусебните односи во врска со користењето на
користење на топловодната дистрибутивна мрежа со АД за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката –  Скопје,  Друштвото има обврска за
инвестиционо одржување и проширување на мрежата, односно креирање на нова вредност во
мрежата преку изградба на нови топловоди и реконструкции на постоечки, како и за тековно
одржување, што вклучува санација на дефекти на мрежата, одржување на арматура, градежно
одржување на мрежата, корекција на изолацијата во шахти итн. Во однос на приклучоците и
топлинските станици кои се во сопственост на корисниците, Друштвото врши тековно одржување
со цел обезбедување функционалност на дистрибутивниот систем.

Дистрибутивната мрежа е добро од општ интерес, сопственост на државата за која е надлежно
АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје, се состои од систем на цевководи, во најголем процент изведени во
подземни бетонски канали, а во помал процент предизолирани цевки поставени дирекно во земја
и пет препумпни станици.

Табела  – Технички карактеристики на препумпни станици во дистрибутивната мрежа

ПРЕПУМПНИ СТАНИЦИ ПО ТИПОВИ И БРОЈ НА ПУМПИ

Локација Производител
на пумпа Тип на пумпа Кол. Проток

m3/h

Препумпна станица - ТО Водно МЗТ КЦП 182 2 107

Препумпна станица - Шахта Загребска ВИЛО ИПН 80/160 1 70

Препумпна станица - ДОУ Кочо Рацин
(кон ул. Ацо Караманов) ВИЛО Стратос 50/1-12 1 25

Препумпна станица – Партизанска КСБ РГН 300-400/16004 1 1200

Препумпна станица 11-ти Октомври КСБ ЕТН 200-150-400 4 4 x 450

Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во 2015 година, согласно  „Правилник
за премер на недвижности“ (Сл. весник на РМ бр. 121/2013) и „Правилник за катастарски планови
и планови на инфраструктурни објекти“ (Сл. весник на РМ бр. 139/2013), ангажираше
лиценцирана геодетска фирма која изврши геодетски премер на дистрибутивната мрежа и
приклучоците до границите на градежните објекти, којшто согласно податоците добиени од
геодетскиот премер, заклучно со 31.12.2015 година е со следните должини:
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Табела  – Должина на дистрибутивнатамрежа и приклучоци врз основа на геодетски премер

Должина на дистрибутивен систем
Дистрибутивна мрежа 147295,34 m
Приклучоци1 50147,51 m
Вкупно ДС 197442,85 m

Согласно извршениот геодетски премер на дистрибутивниот систем, Дистрибуција на топлина
Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје до АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката - Скопје достави комплетна документација за започнување на
постапка за впишување на дистрибутивната мрежа во катастарот на недвижности согласно
обврските предвидени во Законот за катастар на недвижности (Сл.Весник бр.55/2013). Постапката
е сеуште во процедура во Министерство за транспорт и врски.

Согласно ГИС евиденцијата, вкупната должината на дистрибутивната мрежа и приклучоците
мерени до топлинските станици во објектите, односно вклучувајќи го и делот од приклучоците кој
поминува низ објектите, заклучно со 31.12.2019 година, изнесува 226.342,01 m.

Табела  – Технички карактеристики на системот од цевководи

Ред.бр. Димензија на цевка (DN) Должини (m)
1 25 42,45
2 32 19.834,70
3 40 15.871,69
4 50 28.540,27
5 65 35.649,87
6 80 17.964,30
7 100 21.229,08
8 125 13.873,27
9 150 16.784,03

10 175 3.126,26
11 200 13.190,22
12 225 730,98
13 250 7.844,33
14 300 3.895,53
15 350 5.999,07
16 400 4.217,31
17 450 6.364,51
18 500 3.270,66
19 600 3.501,41
20 700 4.409,87
21 800 2,20

Вкупно 226.342,01

1 должината на приклучоците при геодетскиот премер е измерена од дистрибутивната мрежа до објектот во кој е
сместена топлинската станица.
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Слика - Диспозиција на дистрибутивниот систем

Одржување на дистрибутивниот систем

Одржувањето на дистрибутивниот систем е клучно за непречено извршување на процесот на
дистрибуција на топлинска енергија од производните капацитети до потрошувачите.

Со цел намалување на загубите на топлиноносител, во текот на 2018 година беа поставени
инјектирачки места со мерачи на проток на дополнителни 4  делници од главните водови и
ограноци, со што вкупниот број на инјектирачки места се зголеми на 148. Во ремонтниот период,
преку инјектирачките места, се врши испитување на дистрибутивната мрежа под притисок/проток,
што придонесува за побрзо и поефикасно лоцирање и санирање на дефектите, и со тоа поголема
сигурност, стабилност и доверливост на дистрибутивната мрежа. Дополнително, истите служат за
тековно испитување и пронаоѓање на загубите на вода од дистрибутивната мрежа во текот на
грејната сезона.

Состојбата на дистрибутивниот систем континуирано се следи во текот на целата година.
Согласно претходно утврдени планови за контрола превентивно се врши мерење на загубите на
топлоносител, визуелно се проверуваат шахтите, а исто така се користи и најсовремена опрема за
гео-откривање на истекувања од цевководите. Дополнително, како редовна активност е и
проверка на топлинските станици со цел откривање на неконтролирано испуштање на
топлиноносител од страна на потрошувачите и негово истекувања од внатрешни подземни
инсталации. Загубата на топлиноносителот се следи на дневно ниво. При зголемена загуба
веднаш се пристапува кон лоцирање на делот од системот каде има истекување, по што следува
одредување на точната локација и санација.

Санацијата на лоцираните дефекти се врши во најкус рок, при што сите активности за санација
на дефектите на дистрибутивниот систем се изведуваат со континуиран надзор на изведбата на
градежните и машинските зафати. Инвестициските планови за тековната година се формираат врз
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основа на утврдени дотраени делници од дистрибутивната мрежа и потребата за проширување на
истата со цел приклучување на нов конзум.

Особено внимание се посветува на брзото откривање и санирање на делниците од кои
истекува топлиноносителот. Со скратување на времето на истекување се постигнува двоен ефект,
се намалува времето на неиспорака на топлинска енергија до потрошувачите и се намалува
загубата на топлиноносителот, односно топлинската енергија која е преземена од
производителите, а не е испорачана во топлинските станици - мерните места.

За разлика од претходните години кога испитувањата на претходно одредени делници се
вршеа исклучително со помош на мобилна пумпа, во ремонтниот период мај - септември 2018
година испитувањето на дистрибутивниот систем на надпритисок се вршеше и преку пумпните
постројки во топлана Исток и топлана Запад при што се постигна поголем капацитет за
истовремено испитување на поголеми делници на главни и секундарни водови и приклучоци до
топлински станици. Со комбинација на двата метода на испитување, во овој ремонтен период се
испита двојно повеќе должина од дистрибутивниот систем во однос на 2017 година, односно 109
км или 50% од вкупната должина на дистрибутивната мрежа.

Како резултат  на поголемиот опфат на испитување на дистрибутивниот систем беа лоцирани
и санирани 194  дефекти за што беа потрошени средства за во висина од 16.203.751  денари.
Дополнително со цел намалување на топлинските загуби при процесот на дистрибуција на
топлинска енергија беа термоизолирани 116 шахти.

Потребно е да се истакне дека најчеста причина за дефектите на дистрибутивниот систем,
особено на дистрибутивната мрежа, е нејзината старост и надворешната корозија на цевководите.

Табела  - Дефекти на ДС во 2018 година,
по месеци

2018 година Број на дефекти

Јануари 7

Февруари 8

Март 15

Април 12

Мај 19

Јуни 22

Јули 19

Август 17

Септември 18

Октомври 20

Ноември 17
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Декември 20

ВКУПНО 194

Во продолжение се дадени фотографии од состојбата на дистрибутивниот систем за
топлинска енергија на локации каде во 2018 година се детектирани и санирани дефекти:
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       Тековно одржување на топлински станици

Топлинските станици се дел од дистрибутивниот систем кој се надоврзува на приклучоците на
објектите и служат за регулација на влезните параметри на топлиноносителот (температура и
притисок) во грејната инсталација на објектите и мерење на испорачаната топлинска енергија на
ниво на мерното место.

Вкупниот број на циркулациони пумпи во топлинските станици изнесува 4.952, при што во
текот на 2018 година беа регистрирани 106 замени на циркулациони пумпи. Најчеста причина за
замена на циркулационите пумпи во топлинските станици е механички или електричен дефект.
Исто така, две пумпи беа заменети со цел подобрување на хидрауличкиот баланс во внатрешната
инсталација на објектите.

Табела  – Замена  на опрема во топлински станици во 2018 год.

ЗАМЕНА НА ОПРЕМА ВО ТОПЛИНСКИ СТАНИЦИ
Заменети пумпи 106
Заменети електро-моторни вентили 42
Заменeти регулатори на притисок 35
Заменeти регулатори на проток 4
Заменети електронски регулатори на греење 10
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Покрај замената на опрема, реализирани се 2.880 интервенции  во топлинските станици:

Табела  - Интервенции и санација на дефекти во топлински станици

САНАЦИЈА НА ДЕФЕКТИ ВО ТОПЛИНСКИ СТАНИЦИ

Интервенции на електрична инсталација 255

Интервенции на опрема за регулација 353

Интервенции на комуникациска опрема 563

Интервенции на мерна опрема 110

Санирани течења во топлинска станица 92

Прочистени топлински станици 120

Вклучена пумпа 392

Испуштен воздух во топлинска станица 80

Останато 915

РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИИ И ПРОШИРУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ

Развој и проширување на дистрибутивниот систем

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во наредните 5 години планира да го
развива дистрибутивниот систем во следните насоки:

· Реконструкција на дистрибутивната мрежа со употреба на предизолирани цевки;
· Проширување на мрежата за приклучување на нов конзум;
· Зголемување на капацитетот на постојната мрежа со изградба на нови водови;
· Интеграција на дистрибутивната мрежа;
· Како дел од тековното одржување на топлинските станици,  при замена на дефектни

пумпи, вградување на циркулациски пумпи со фреквентна регулација и баланс вентили;
· Модернизација на постоечкиот SCADA систем во топлинските станици;

Во текот на 2018 година извршено е вкупно проширување и зголемување на должината на
дистрибутивниот мрежа и приклучоци за 3.484,55 метри.

Во наредниот период во план е интензивна реализација на проекти за интеграција на
системот за дистрибуција на топлинска енергија со цел дистрибутивниот мрежа да ги исполни
критериумите за нормирање на системот за централно греење како високоефикасен систем за
централно греење, согласно европската директива за енергетска ефикасност и предлог законот за
енергетска ефикасност.
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Инвестиции во дистрибутивниот систем

Во 2018 година завршени се седум инвестициски проекти.

Табела  – Завршени инвестициски проекти во 2018 година
Ред.б
р. Инвестициски проект Должина на

реконструкција  (m')
Должина на нови

вреловоди (m')
Димензија

(DN)

1

Реконструкција со дислокација и проши-рување
на А1 вод од ТО Исток до ново-проектирана
шахта Ш008 со огранок А1.006 до
новопроектирана шахта Ш010

384,36 / DN 700 HDPE

/ 124,5 DN 500 HDPE

2
Дислокација и проширување на вод А1 од ул. Кеј
13-ти Ноември до бул. Кочо Рацин со пропратен
новопроектиран секундаред вод

/ 240 DN 700  HDPE
/ 2,49 DN 100  HDPE
/ 10,71 DN 80  HDPE
/ 25,2 DN 65  HDPE
/ 19,71 DN 50  HDPE
/ 10,11 DN 40  HDPE

3 Топловод преку река Вардар на ул.“Беласица“,
мост Транспортен Центар, Скопје

/ 5,28 DN 500  HDPE
/ 138,78 DN 600  HDPE
/ 58,29 DN 700  HDPE

4
Изградба на секундарен вреловод C1.020.080 од
нова шахта Ш087 за приклучување за објекти на
ул. Преспанска

/ 78,72 DN 150  HDPE
/ 49,92 DN 125  HDPE
/ 43,2 DN 100  HDPE
/ 42 DN 80  HDPE
/ 36 DN 65  HDPE

5
Изведба на секундарен вод Б1.190.150.060 од
шахта Ш060 на Б1.190.150 до објект на ул. Мајка
Тереза

/ 102 DN 100

6
Вреловод С1.120 од постојна шахта Ш170 до
делница Д020 за приклучување на објекти на
ул.Новопроектирана 4 - фаза 2

/ 80,25 DN 80  HDPE

7 Секундарен вреловод до објект Гарден Сити Г.П.
1.3 на ул.7 Скопје / 64 DN 150  HDPE

ВКУПНО (m') 384 1.131

Проектот, изградба на вреловод С1.020.030.100.150 од делница Д070 на С1.020.030.100 до
новопроектирана шахта Ш010, со димензија на цевка DN100 и DN65 и проектирана должина 78,6
m1 е функционален, додека административното примопредавање ќе биде извршено во текот на
2019 година.
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Реконструкција со дислокација и
проширување на А1 вод од ТО Исток до

новопроектирана шахта Ш008 со огранок
А1.006 до новопроектирана шахта Ш010

Дислокација и проширување на вод А1
од ул. Кеј 13-ти Ноември до бул. Кочо
Рацин со пропратен новопроектиран

секундаред вод

Топловод преку река Вардар на ул.“
Беласица“, Мост Транспортен Центар, Скопје

Изградба на секундарен вреловод
C1.020.080 од нова шахта Ш087 за

приклучување за објекти на ул.
Преспанска
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Изведба на секундарен вод Б1.190.150.060 од
шахта Ш060 на Б1.190.150 до објект на ул.

Мајка Тереза

Вреловод С1.120 од постојна шахта
Ш170 до делница Д020 за

приклучување на објекти на ул.
Новопроектирана 4 (фаза 2)

Секундарен вреловод до објект Гарден Сити Г.П. 1.3 на ул.7  Скопје

Развојни проекти во 2018 година

Проектот за замена на постојниот мониторинг систем во топлинските станици, со модерен
SCADA систем за далечинска контрола и управување беше започнат во 2015 година. Потребата за
замена на стариот мониторинг систем произлезе од неговата неадекватност во поглед на
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барањата за оптимизација на дистрибуцијата на топлинска енергија и современите барања за
нови функционалности на дистрибутивниот систем.

Стратешка цел на Друштвото е да продолжи со континуирана имплементација на новиот
SCADA систем, поради досега прикажаните позитивни ефекти. Затоа, во 2018 година беше
подготвена темелна техно-економска анализа, за поставување на ваква опрема во 1.700
топлински станици, односно за целосна замена на постојната мониторинг опрема во наредните
неколку години.

Новите објекти кои се приклучуваат на дистрибутивниот систем, согласно пропишаните
технички барања задолжително се опремени со новиот систем за далечинска контрола и
регулација, со што бројката на мерни места вклучени во SCADA системот на крајот на 2018 година
се искачи на 141.

Слика  - Графички приказ на параметри во SCADA

ГРИЖА ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Потрошувачите во 2018 година своите рекламации и барања ги доставуваа преку системот за
прием и евиденција на рекламации и интервенции, ТЕСАС. Тој овозможува потрошувачите да
пријавуваат дефекти преку говорен автомат на телефонските броеви 02/3076-200 и 075/400-100,
со СМС порака на телефонските броеви 078-207-056 (ОНЕ.ВИП) и 070-369-337 (Т-Мобиле), или
преку пополнување на формулар на веб страната на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ.
Посочените канали за комуникација се постојано достапни, сите пораки се регистрираат, а
рекламациите се проследуваат до надлежните служби за постапување во најкраток можен рок во
зависност од проблемот кој е пријавен. Системот за рекламации праќа повратни информации до
потрошувачите кои рекламирале за статусот на нивната рекламација.
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Во 2018 година беа примени вкупно 23.676 пораки. Распределбата на примените пораки по
месеци е следната:

График  – Распределба на примени пораки по месеци во 2018 година

Како и изминатите сезони, најмногу примени пораки имаше на почетокот на грејната сезона
(2018/2019). Бројот на примени пораки се намалува како изминува грејната сезона, а надвор од
истата, се сведени на минимум. Пораките се делат на рекламации за течење, за греење и останати
барања од потрошувачите кои не се директно врзани со испораката на топлинска енергија
(барања да се отвори и затвори топлинската станица, да се испразни инсталацијата заради
интервенции, приклучување или исклучување, бучава во топлинската станица и слично). По истиот
основ се делат и извршените интервенции, кои заедно со сопствените налози за работа се вкупно
41.539 во 2018 година.

Табела – Број на извршени интервенции по тип во 2018 година

Распределба на интервенции 2018 година
Течење 4.132
Квалитет на греење 7.642
Останати барања и сопствени налози за работа 29.765

“Мој Сервис”

Основна цел на одделот за сервис на внатрешна инсталација „Мој Сервис“е обезбедување на
системски сервисни услуги за решавање на проблемите на внатрешните грејни кај корисниците на
системот на централно греење со кој оперира БЕГ.

„Мој Сервис“ работи со искусни и обучени стручни лица за оваа дејност, вклучувајќи
инженерски и проектански висококвалификуван кадар за професионално и квалитетно решавање
на каков било проблем со греењето на потрошувачите.

Одделот за сервис на внатрешна инсталација „Мој Сервис“ е дел од Дистрибуција на топлина
Балкан Енерџи од 16.04.2018, при што до крајот на календарската година изврши реализација на
следниве услуги:
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Табела  - Реализација на системски сервисни услуги МОЈ СЕРВИС, од 16.04.2018
до 31.12.2018

Р.бр Опис на услуга Реализирани
1 Приклучување на системот за централно греење 839
2 Исклучување од системот за централно греење 224
3 Сервисни интервенции 1.022

Вкупно реализирани системски сервисни услуги 2.085

В. СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Управувањето во Друштвото е организирано согласно одредбите на Законот за трговските
друштва и со него управува Управителот кој се именува за неопределено време, без
ограничувања во внатрешен и надворешен промет.
Согласно Правилникот за систематизација на работни места бр.01-1232 од 04.04.2018 година,
Друштвото е организирано во 6 работни единици:

Организационата поставеност на друштвото е:

1. Биро на Управител
2. РЕ за наплатни центри
3. РЕ услужен центар за потребите на потрошувачите и привлекување на нови
потрошувачи

03.1. Оддел за шалтерски услуги и грижа на корисници
03.2. Оддел за енергетска контрола и квалитет на услуги

4. РЕ за буџетирање, финансиски анализи и тарифна регулатива
04.1. Оддел за фактурирање
04.2. Оддел за аналитичка евиденција

5. РЕ за правни работи, човечки ресурси и тужени побарувања
6. РЕ за логистика
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Број на вработени и стручна подготовка

На крајот на  2018 година бројот  на вработени  во компанијата изнесува  82 вработени и истите се
распоредени во рамки на 6 (шест) Работни единици.

Квалификационата структура на вработените со состојба на 31.12.2018 година е дадена во
следната табела:

Табела  - Број на вработени и квалификациона структура

Квалификациона структура на вработени 2018 година

Степен на стручна подготовка Број на вработени % учество
VIII1 - -

VII2/ВСС 7 8,54%
VII1/ВСС 24 29,27%
VI/ВШС 1 1,22%

V - -
IV/ССС 48 58,54%
III/КВ 2 2,44%
II/ПК - -
I/НК - -

ВКУПНО 82 100%

ТОПЛИНСКИ КОНЗУМ И ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје својата регулирана  дејност ја извршува  во согласност
со лиценцата односно врши снабдување на потрошувачите со топлинска енергија преземена од
регулираниот дистрибутер на топлинска енергија, Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Скопје.
Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во согласност со лиценцата својата  дејност ја
извршува  преку три подружници како што следи:
Снабдување со Топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – Подружница Запад
Адреса: Улица Лондонска број 8.
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Подружницата дејноста ја извршува на подрачјето на општина Карпош, дел од општина Центар и
дел од општина Ѓорче Петров.
Снабдување со Топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – Подружница Центар
Адреса: бул. Кочо Рацин бр. 33
Подружницата дејноста ја извршува на подрачјето на општина Центар, Кисела Вода, дел од
општина Чаир и мал дел од општина Аеродром.
Снабдување со Топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – Подружница Исток
Адреса: Булевар Јане Сандански 49.
Подружницата дејноста ја извршува на подрачјето на општина Аеродром.
Топлинскиот конзум на приклучените потрошувачи на дистрибутивната мрежа за кои Снабдување
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја извршуваше својата регулирана дејност- снабдување со
топлинска енергија и испорачаната топлинска енергија на приклучениот конзум, по категории на
потрошувачи, е прикажана во следните  табеларни прегледи.

Табела  - Просечна ангажирана топлинска моќност

период  ед.мерка  домаќинства  останати  образование  вкупно

 Јануари MW 344,451 94,902 19,061 458,414
 Февруари MW 344,750 95,264 19,062 459,076

 Март MW 344,956 94,637 19,310 458,903
 Април MW 344,940 94,426 19,020 458,386

 Октомври MW 349,243 96,306 19,139 464,688
 Ноември MW 351,945 96,237 19,123 467,305

 Декември MW 356,118 96,407 19,123 471,649
 Просек 2018  MW 348,058 95,454 19,120 462,632

Од табеларниот преглед  може да забележиме промена во ангажираната моќност во месеците
каде се врши испорака на топлинска енергија во текот на 2018 година.
Во согласност со тарифниот систем издаден од страна на Регулаторната Комисија за Енергетика на
Р.М. корекција на ангажираната моќност на мерните места, се врши на почетокот на секоја грејна
сезона, врз основа на реално потрошената  и пресметаната топлинска енергија на самите мерните
места во претходната грејна сезона.
Врз основa на реалните податоци извршена е корекција на ангажираната моќност при тоа со
започнување на новата грејна сезона можеме да забележиме зголемување на вкупната
ангажирана моќност, кое се должи на  нов инсталиран конзум.
Во следниот табеларен преглед,прикажана е испорачаната топлинска енергија по категории на
корисници и по месеци во текот на 2018 година.
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Табела  -Испорачана топлинска енергија на потрошувачи по месеци

период ед.мерк
а

домаќинств
а останати образовани

е
пробно
греење вкупно % од

годишна

Јануари MWh 75.100,498
21.111,37

8 3.634,260 85,927 99.932,062 21,81%
Февруар

и MWh 66.383,955
18.252,18

7 3.989,832 151,379 88.777,353 19,38%

Март MWh 49.585,172
13.451,92

3 2.693,049 / 65.730,143 14,35%
Април MWh 10.325,544 2.647,449 582,690 42,706 13.598,389 2,97%

Октомвр
и MWh 13.236,044 2.494,571 549,618 / 16.280,233 3,55%

Ноември MWh 48.343,960
12.255,29

5 2.651,217 600,510 63.850,981 13,94%
Декемвр

и MWh 83.758,892
21.609,52

0 4.509,314 139,090
110.016,81

5 24,01%

 Вкупно MWh 346.734,063
91.822,32

2 18.609,979 1.019,612
458.185,97

6 100,00%

Учеството на испорачаната топлинска енергија по месеци во годината е прикажана на следниот
графички приказ.

Графикон  - Учество на месеците во потрошувачката на топлинска енергија
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Ново приклучен конзум во 2018 година

Во текот на 2018  година е извршено пробно греење на 36  објекти со вкупна инсталирана
топлинска моќност од 11.173,00  кW.  При пуштањето на сите објекти е постапено согласно
Мрежните Правила издадени од Регулаторната Комисија на Р.М. и согласно упатството за
пуштање на нов објект во пробно греење. Притоа од страна на овластени лица  од Снабдување со
топлина БЕ и Дистрибуција со топлина БЕ направен е технички и функционален прием на објектот
и сите објекти се пуштени во редовен режим.

Бројот на нови објекти кои се пуштени во пробно греење се прикажани во табелата.

Табела  - Нов конзум – пробно греење

објекти во пробно греење во 2018
подружница вид на објект број на објекти инсталирана моќност (kW) површина (м2)

Запад домаќинства 14 4.943,00 59.058,00
останати 0 - -
образование 0 - -
вкупно 14 4.943,00 59.058,00

Центар домаќинства 11 2.295,00 30.452,00
останати 2 252,00 2.349,00
образование                                                    -                            -
вкупно 13 2.547,00 32.801,00

Исток домаќинства 9 3.683,00 49.594,00
останати 0                                                    -                            -
образование 0                                                    -                            -
вкупно 9 3.683,00 49.594,00

домаќинства 34 10.921,00 139.104,00
ВКУПНО останати 2 252,00               2.349,00

образование 0                                                    -                            -
вкупно 36 11.173,00 141.453,00

Табела - Број на пристигнати барања за приклучување -исклучување во текот на 2018 година

Категорија Приклучувања по
барање

Исклучувања по
барање Присилно исклучување

Домаќинства 2393 289 0

Останати 25 24 0
вкупно 2418 313 0

Продолжен е трендот на приклучување на корисниците на топлинска енергија на
Дистрибутивниот систем на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ. Бројот на приклучувања е даден во
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табеларен приказ. Барањата за приклучување и исклучување се поднесуваат од страна на
корисниците согласно Правилата за снабдување со Топлинска енергија и Мрежните Правила
издадени од Регулаторната Комисија на РМ. Врз основа на барањата од корисниците и потребата
за приклучување и исклучување индивидуално се поднесува барање на шалтерите за наплата на
Снабдување со Топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, согласно кои овластени лица
пристапуваат кон интервенцијата.
Активностите на работната единица за привлекување на нови потрошувачи во текот на 2018
година се прикажана во следниот табеларен преглед:

Табела - Активности на агентите за привлекување на нови потрошувачи.

ОПИС Број на потрошувачи
Инсталирана

моќност
[kW]

Вкупен број на контактирани потрошувачи за периодот на
известување 13.865 96.960,68

Потпишани договори за приклучување 1.130 7.848,47

Центарот за грижа на потрошувачи функционира и е во непосредна комуникација со
потрошувачите. Преку Центарот за Грижа, сите потрошувачи можат да ги добијат потребните
информации во врска со сметките- фактурите за топлинска енергија, да се информираат за своите
права и обврски, да добијат неопходни совети за оптимално загревање во своите простории и за
одржување на внатрешната грејна инсталација, како и за останатите услуги на Снабдување со
топлина Балкан Енерџи.

Во следниот табеларен преглед прикажани се барањата поднесени од страна на корисниците по
различен основ. Во текот на 2018 година, поднесени се и реализирани вкупно 2.425 барања, при
тоа може да се констатира дека барања за промена на корисник/сопственик се најчесто
поднесени барања додека останати барања по основ на проверка на нето затоплувана површина,
проверка на исклучен/приклучен корисник се исто така едни од редовните поднесоци од страна
на корисниците.
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Табела - Добиени и реализирани останати писмени барања од потрошувачи

ред.
број Опис на барањето Вкупно барања

1 промена на корисник 2.097
2 начин на плаќање  - во готово 0
3 начин на плаќање  -   на тековна сметка 0
4 промена на статус на плаќање - 6 месеци 34
5 промена на статус на плаќање - 12 месеци 7
6 проверка на нето затоплувана површина 19
7 проверка на инсталирана снага 10
8 проверка на квалитетот на греење 58
9 проверка на исклучен стан 73

10 проверка на приклучен стан 93
11 промена на цилиндер / катанец во топл. станица 0

Во текот на 2018  година,  како дел од тековнте работни активност во рамките на оваа Работна
единица,остварена е соработка со куќни совети и вградување опрема за штедење. Во соработка
со претставници на куќните совети и по нивни барања, се пристапува кон изолирање на
неизолираните цевки во подрумските простории и ходници со цел заштеда на топлинска енергија
на ниво на објект. Исто така се пристапува со нудење опрема за заштеда на електрична енергија
со монтирање на опрема за енергетска ефикасност на топлнските пумпи. Спроведените
активности во РЕ Услужен центар за потребите на потрошувачите и привлекување на нови
потрошувачи се реализирани со континуирана контролна ажурност, со  изработка на записници
врз основа на направени контроли на грејни површина, контрола на инсталирана моќ, како и
одговор на дописи, контакт и прием на странки  и одговор на телефонски повици во врска со
горенаведената проблематика.

Во текот на 2018 година во РЕ Услужен центар за потребите на потрошувачите и привлекување на
нови потрошувачи се реализирани  7636 активности по сите основи.
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Табела - Спроведени активности во РЕ Услужен центар за потребите на потрошувачите и привлекување на
нови потрошувачи

ТИП НА АКТИВНОСТ БРОЈ НА
АКТИВНОСТИ

1 контрола на грејна површина 1209
2 контрола на инсталирана моќ 826
3 одговори на дописи 155
4 телефонски одговори 2592
5 внесени записници 1143
6 прием на странки 2920

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Наплата на побарувањата кај категорија Домаќинства

Во категорија Домаќинства припаѓаат категориите колективни и индивидуални станбени објекти.
Наплатата на побарувањата од индивидуални потрошувачи - станбен простор за 2018 година по
месеци на задолжување и наплата со состојба на 31.12.2018 година, е прикажана во следниот
табеларен преглед.

Табела  Наплата на побарувања кај категорија домаќинства (денари)

месец задолжение
за месецот

салдо на
31.12.2018

наплатено во
годината

% на наплата
во 2018 год.

% на наплата
во 2017 год.

Декември 107.016.948 1.971.049 105.045.899 98,16% 97,86%

Јануари 107.938.515 2.416.599 105.521.916 97,76% 97,61%
Февруари 107.028.876 2.451.016 104.577.860 97,71% 97,64%
Март 105.767.780 2.568.773 103.199.007 97,57% 97,44%
Април 101.406.672 2.584.940 98.821.732 97,45% 97,40%
Мај 87.266.152 2.411.852 84.854.300 97,24% 97,32%
Јуни 85.594.897 2.509.260 83.085.637 97,07% 97,09%
Јули 85.430.059 2.739.863 82.690.196 96,79% 96,70%
Август 94.805.753 3.806.505 90.999.248 95,98% 95,55%
Септември 94.974.019 5.287.292 89.686.727 94,43% 93,63%
Октомври 99.840.599 11.643.204 88.197.395 88,34% 86,69%
Ноември 104.678.472 33.928.366 70.750.106 67,59% 66,54%

Вкупно: 1.181.748.742 74.318.719 1.107.430.023 93,71% 93,56%
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Графикон  - Наплата на побарувањата од продажба по месеци  на настанување – домаќинства

Податоци за наплатеното од декемвриското задолжение за 2018 година не се прикажани бидејќи
наплатата по задолжението за месец декември се реализира во 2019 година, но за разлика од тоа
прикажани се податоци од наплатеното по основ на декемвриското задолжение за 2017 година,
чија наплата главно се реализира во 2018 година.
Наплатата на месечните задолженијата кај категоријата домаќинства, на крајот од годината
покажува  вкупен просечен процент од 93,71%, што е релативно висок и подобар процент во
споредба со  минатата година, кога истиот изнесуваше 93,56%.Остварениот процент е постигнат со
континуирана работа и преземање на низа мерки и инструменти кои беа во насока на
подобрување на наплатата.
Како инструменти и мерки кои се преземаа и применуваа во текот на 2018  година,  за
постигнување на подобра наплата кај оваа категорија на корисници се: континуирано (еднаш
месечно) изработка и достава на опомени до потрошувачите за неплатени фактури, изработка на
портфолио на потрошувачи кои немаат платено фактури кој се предмет на тужење во следниот
турнус и нивно доставување до debt collection-одделот со цел телефонско потсетување за
неплатен долг, преземaње мерки за присилно исклучување на потрошувачите кои имаат услови за
присилно исклучување и кои воедно имаат  голем долг и мали изгледи за дисциплинирање и
нивно насочување во групата на  редовни плаќачи, прикажување на информација за висината на
неплатениот редовен долг на самите фактури како и достава на фактури во различни бои - жолта
боја на фактурата добиваа потрошувачите со 2 неплатени фактури, црвена боја на фактурата
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добиваа потрошувачите со 3 и повеќе неплатени фактури. Големо внимание се посвети и на
навремена,брза и ефикасна достава со цел поголемо задоволство на потрошувачите .
Како поизразен проблем во наплатата на оваа категорија потрошувачи би ги нагласиле
проблемите со наплатата на фактурите за исклучените потрошувачи кои се задолжуваат само со
трошоци за ангажирана моќност, но сепак со посветена и интензивна ангажираност постигнавме
значителен напредок во дисциплинирање на оваа група на потрошувачи.
Наплата на побарувањата кај категорија Останати

Во категоријата останати потрошувачи се вбројуваат категориите буџетските потрошувачи и мали
и големи деловни потрошувачи. Наплатата на побарувањата од категоријата останати
потрошувачи за 2018 година по месеци на задолжување и наплата со состојба на 31.12.2018
година, е прикажана во следниот табеларен преглед.
Табела- Наплата на побарувања кај категорија останати (денари)

месец задолжение
за месецот

салдо на
31.12.2018

наплатено во
годината

% на наплата
во 2018 год.

% на наплата
во 2017 год.

Декември 85.689.605 588.769 85.100.836 99,31% 94,79%

Јануари 88.673.487 346.566 88.326.921 99,61% 93,91%
Февруари 80.654.278 1.589.824 79.064.454 98,03% 92,81%
Март 63.040.996 1.084.928 61.956.068 98,28% 92,48%
Април 24.717.994 1.406.420 23.311.574 94,31% 91,66%
Мај 14.296.884 1.038.013 13.258.871 92,74% 91,97%
Јуни 14.142.541 920.910 13.221.631 93,49% 91,70%
Јули 14.163.071 974.660 13.188.411 93,12% 95,04%
Август 13.238.146 942.896 12.295.250 92,88% 90,13%
Септември 13.232.768 1.051.944 12.180.824 92,05% 90,40%
Октомври 22.961.695 2.089.233 20.872.462 90,90% 91,76%
Ноември 57.852.933 11.471.909 46.381.024 80,17% 76,91%
Вкупно 492.664.398 23.506.072 469.158.326 95,23% 91,13%

Графикон - Наплата на побарувањата од продажба по месеци  на настанување – останати
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Податоци за наплатеното од декемвриското задолжение за 2018 година не се прикажани бидејќи
наплатата по задолжението за месец декември се реализира во 2019 година, но за разлика од тоа
прикажани се податоци од наплатеното по основ на декемвриското задолжение за 2017 година
чија наплата главно се реализира во 2018 година.
Наплатата на месечните задолженијата кај категоријата останати, на крајот од годината покажува
вкупен просечен процент од 95,23%,  што е релативно висок и подобар процент во споредба со
минатата година,  кога истиот изнесуваше 91,13%,  и е постигнат со континуирана работа и
преземање на низа мерки и инструменти кои беа во насока на подобрување на наплатата.
Кај буџетските потрошувачи како дел од категоријата останати потрошувачи една од мерките која
континуирано (еднаш месечно) се применува е изработка и достава на опомени на потрошувачите
за  неплатени фактури, секојдневна комуникација со вработените задолжени за плаќање на
фактурите за испорака на топлинска енергија во министерствата, општините, градот, државните
агенции и институции. Побрза и поефикасна достава на фактури, спецификации по фактури и
останати работи кои се во функција на подобрата наплата. Во функција на подобра наплата беше и
законот на финансиска дисциплина со кој сите правни субјекти се обврзани во наведениот рок за
плаќање да ги исплатат своите обврски, вклучувајќи ги и буџетските институции.
Кај групата мали и големи деловни потрошувачи како дел од категоријата останати потрошувачи
проблемот е поизразен кај малите фирми и дуќани кои заради ликвидносните проблеми, но и
заради нивната честа флуктуација од еден во друг локал се проблематични. Изминатава година се
правеа доста напори за дисципллинирање и на оваа категорија потрошувачи преку постојана
изработка и достава на опомени за неплатени фактури, секојдневна комуникација и нивна посета
со цел информирање за нивните неплатени фактури и утврдување дали фактурираниот
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потрошувач сеуште е на таа адреса, како и присилно исклучување на потрошувачите кои имаат
услови за присилно исклучување и кои воедно имаат значително голем долг и мали изгледи за
дисципнирање и нивно насочување во групата на добри плаќачи. Исто така и овде се настојуваше
за побрза и поефикасна достава на фактури како и останати спецификации кое се со цел
подобрување на наплатата. Во функција на подобра наплата беше и законот на финансиска
дисциплина со кој сите правни субјекти се обврзани во наведениот рок за плаќање да ги исплатат
своите обврски.
Сите погоре наведени активности беа преземени со цел процентот на наплата на задолженијата
за 2018 година на 31.12.2018 да е подобра во однос на однос на истиот процент на наплата на
задолженијата од 2017 година.

Табела- Прилив на пари по месеци во текот на 2018 година

Период
Ф-рирано должи наплата

(прилив) побарува разлика +/- кумулатив +/- %

јан.18 196.612.002 јан.18 144.741.493 -51.870.509 -51.870.509 73,62%
фев.18 187.683.154 фев.18 185.011.156 -2.671.998 -54.542.507 98,58%
мар.18 168.808.776 мар.18 210.342.748 41.533.972 -13.008.535 124,60%
апр.18 126.124.666 апр.18 162.302.678 36.178.012 23.169.477 128,68%
мај.18 101.563.036 мај.18 144.573.175 43.010.139 66.179.616 142,35%
јун.18 99.737.438 јун.18 120.532.615 20.795.177 86.974.793 120,85%
јул.18 99.593.130 јул.18 111.470.563 11.877.433 98.852.226 111,93%
авг.18 108.043.899 авг.18 98.142.791 -9.901.108 88.951.118 90,84%
сеп.18 108.206.787 сеп.18 109.723.102 1.516.315 90.467.433 101,40%
окт.18 122.802.294 окт.18 135.281.173 12.478.879 102.946.312 110,16%
ное.18 162.531.405 ное.18 115.070.665 -47.460.740 55.485.572 70,80%
дек.18 198.704.257 дек.18 182.302.895 -16.401.362 39.084.210 91,75%
Вкупно 1.680.410.844 1.719.495.054 39.084.210 102,33%

Прегледот покажува дека кумулативните приливи – наплатеното за испорачана топлинска
енергија на крајот на годината изнесува 102,33%.
Можеме да наведеме дека постигнатиот процент на наплата е задоволителен, што се должи на
нашата посветеност ,континуирана работа и вложен труд но сепак сметаме дека секогаш постои
можност за остварување на подобра и поголема наплата.
Секако во иднина ќе се стремиме кон постигнување на уште подобри резултати во овој сегмент од
нашето работење што секако не зависи само од нас, туку и сите останати елементи кои даваат свој
придонес во остварување на наплатата.
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Графикон  - Прилив на пари по месеци во текот на 2018 година

ТУЖЕНИ ПОБАРУВАЊА

Поднесени тужби  по основ на неплатен долг по фактури за топлинска енергија за  категорија
домаќинства

Во текот на 2018  година  беа реализирани  пет турнуси на тужење за неплатени фактури за
топлинска енергија  од категорија на потрошувачи домаќинства. Поднесени до надлежните
Нотари беа вкупно 8864 тужби- предлози за издавање на решение за нотарски платен налог од
категорија на потрошувачи домаќинства и тоа:
За период од 01-07/2017 година беа поднесени вкупно 2292 тужби односно предлози за издавање
на решение за нотарски платен налог
За период од 04/2017-02/2018  година беа поднесени вкупно 48  тужби односно предлози за
издавање на решение за нотарски платен налог
За период од 08-12/2017 година беа поднесени вкупно 2388 тужби односно предлози за издавање
на решение за нотарски платен налог
За период од 01-05/2018 година беа поднесени вкупно 49 тужби односно предлози за издавање
на решение за нотарски платен налог
За период од 01-07/2018 година беа поднесени вкупно 4087 тужби односно предлози за издавање
на решение за нотарски платен налог
Податоците за погореспоменатиот турнус на тужење за категорија домаќинства се дадени во
следниот табеларен преглед



Годишен извештај за работењето                                                                                               31 декември 2018

56

Табела - Тужени побарувања категорија домаќинства

Тужено во
месец Тужени месеци

Дата на
прием кај

нотар

Број
на

тужби
Главен долг Судски

трошоци

Нотарскa
наградa и
трошоци

Февруари
2018 01,02,03,04,05,06,07/2017 13,02,2018 2292 18.301.463,00 347.600,00 5.472.360,00

Април
2018

04,05,06,07,08,09,10,11,12/2017
01,02/2018 25,04,2018 48 139.543,00 6.000,00 119.403,00

Јуни 2018 08,09,10,11,12/2017 11,06,2018 2388 12.791.011,00 319.180,00 5.203.585,00
Јули 2018 01,02,03,04,05/2018 18,07,2018 49 606.605,00 9.800,00 219.912,00
Октомври
2018 01,02,03,04,05,06,07/2018 29,10,2018 4087 21.688.866,00 553.100,00 7.012.091,00

Приговорени тужби, добиена клаузула за правосилност и извршност  и целосно завршени тужби
за категорија домаќинства

Во текот на 2018 година по извршената достава на тужби од страна на надлежните Нотари од
петте спроведени турнуси на тужење за период на неплатени фактури од 01-07/2017,  04/17-
02/2018, 08-12/2017, 01-05/2018 и од 01-07/2018 година

•1127 тужби односно Решенија со дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа
донесени од страна на надлежните Нотари по истекот на законскиот рок за приговор или
доброволно плаќање на долгот Решенијата имаат добиено клаузули за правосилност и извршност,

•2014 тужби од петте турнуси на тужење поднесени  во текот на 2018 година се целосно платени
од страна на должниците   и

•143 тужби односно  Решенија со дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа
донесени од страна на Нотарите во законски дозволениот рок се приговорени од страна на
тужените потрошувачи од категоја домакинства и предметите се во судска постапка пред
надлежните судови за утврдување на наводите од приговорите на потрошувачите

Табела - Правосилни тужби, поднесени приговори и завршени тужби – категорија домаќинства

Тужени месеци
Бр.на

тужби во
2018

Правосилни
во 2018

Поднесени
приговори во

2018

Завршени
тужби во 2018

01,02,03,04,05,06,07/2017 2292 738 58 374
04,05,06,07,08,09,10,11,12/2017

01,02/2018 48 24 0 22

08,09,10,11,12/2017 2388 313 53 417
01,02,03,04,05/2018 49 28 1 14

01,02,03,04,05,06,07/2018 4087 24 31 1187
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Во табеларниот приказ се наведени бројот на правосилни предмети по извршена достава од
страна на надлежните нотари, целосно ликвидирани тужби како и поднесени приговори од страна
на тужените.

Поднесени тужби по основ на неплатен долг по фактури за топлинска енергија за категорија
останати

Во текот на 2018 година беа реализирани вкупно два турнуси на тужење за категоријата останати
потрошувачи.

Податоците за спроведените два турнуси на тужење на потрошувачи од категоријата останати
како и податоци во врска со периодот на поднесување на тужбите , бројот на поднесени тужби по
турнуси како и податоци за задолжение и трошоци се дадени во следниот табеларен преглед.

Табела - Тужени побарувања категорија останати
тужено во

месец Тужени месеци Дата на прием
кај нотар

Број на
тужби Главен долг Судски

трошоци
Нотарскa

наградa и трошоци
Јануари
2018

05-12/2015, 01-
12/2016,01-12/2017 30,01,2018 29 12.938.582,00 66.704,00 361.219,00

Април
2018 Камтни листи 17,04,2018 30 227.095,00 4.440,00 109.153,00

Достава на тужби и добиена клаузула на правосилност и извршност и завршени тужби за
категорија останати потрошувачи

Во текот на 2018 година по реализираните турнуси на тужење и доставените тужби од страна на
Нотарите бројот на правосилни и извршни тужби ,  бројот на поднесени приговори од страна на
тужените, како и завршени тужби за категоријата останати потрошувачи е даден во табеларниот
приказ наведен подолу во овој извештај.
Клаузули за правосилност и извршност имаат добиено 7 од вкупниот број на Решенија со дозвола
за извршување врз основа на веродостојна исправа , а 5 од вкупниот број на поднесени тужби се
во судска постапка за утврдување на наводите по поднесен приговор од страна на потрошувачот
Табела 15 Правосилни тужби, поднесени приговори и завршени тужби – категорија останати

Тужени месеци Бр.на тужби
во 2018

Правосилни
во 2018

Поднесени
приговори во

2018

Завршени
тужби во 2018

05-12/2015,01-12/2016,
01-12/2017 29 0 4 5

Каматни листи 30 7 1 14
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Поднесени барања за присилна наплата на тужени побарувања во извршна постапка

По добиените клаузули за правосилност и извршност на Решенијата со дозвола за извршување врз
основа на веродостојна исправа од страна на надлежните Нотари за спроведените седумнаесет
турнуси на тужење на категорија домаќинства како и двата спроведени турнуси на тужење за
категорија останати за предметите кои не се платени од страна на тужените во текот на 2018
година спроведена е постапка за извршување за присилна наплата на долгот пред надлежни
извршители.

Во табеларниот приказ даден подолу во овој извештај е наведен бројот на предмети предадени
на присилна наплата пред надлежни извршители по категории на потрошувачи тужени во текот на
2018 година кои во дозволениот законски рок доброволно не ја исполниле обврската за плаќање
на наведениот долг по основ на Решенијата донесени од страна на надлежните Нотари

Табела -  Број на предадени предмети за присилна наплата на долг пред  надлежен извршител

Категорија на тужени
потрошувачи

Дадени предмети во
извршна постапка во
текот на 2018 година

Задолжение на
главен долг

Домаќинства 495 6.552.869,00

Останати 7 177.046,00
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Завршени тужби со салдо нула во 2018 за категорија домаќинства и останатии од сите турнуси
на тужење

Во текот на 2018 година од страна на потрошувачите целосно платени тужби од категоријата
домаќинства и останати изнесува 2586. Бројот на целосно завршени предмети се однесува за сите
турнуси на тужење реализирани во 2014, 2015,  2016,  2017 и 2018 година кои се платени, односно
целосно завршени  во текот на 2018 година.
Табела -целосно завршени тужби по месеци

Завршени во месец Број на завршени

01/2018 75

02/2018 150

03/2018 162

04/2018 133

05/2018 64

06/2018 129

07/2018 194

08/2018 140

09/2018 188

10/2018 132

11/2018 474

12/2018 745

Вкупно : 2586

Во табеларниот приказ е прикажан бројот на целосно завршени тужби по месеци во текот на 2018
година од сите реализирани турнуси на тужење во 2014,  2015   2016   2017  и 2018  година за
категориите домаќинства и останати. Во врска со табеларниот приказ за целосно завршените
тужби се напоменува дека се дадени по месеци тужбите кои се платени во текот на месеците во
2018  година без разлика дали станува збор за тужби поднесени во текот на таа година и тужби
поднесени во текот на 2014, 2015, 2016  2017 и 2018 година.
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ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПАЦИЈАТА

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2018

(Во илјади денари)
2018 2017

СРЕДСТВА
Нетековни средства
Нематеријални средства 2.214 3.665
Постројки, опрема и канцелариски материјал 122.551 149.179
Долгорочни побарувања 1.714 -
Долгорочни финансиски средства 1.506 1.532

127.985 154.376
Тековни средства
Залиха 78.899 65.289
Побарувања од купувачи       724.509 574.052
Останати побарувања 307.460 168.054
Побарувања за данок на добивка 21.640 6.310
Пари и парични еквиваленти 62.952 261.180
Тековни средства 1.195.460 1.074.885
ВКУПНО СРЕДСТВА 1.323.445 1.229.261

ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Капитал и резерви
Уплатен капитал 3.075 3.075
Законски резерви 1.154 1.154
Акумулирана добивка 453.391 380.950
Финансиски резултат за годината (151.695) 65.551
Вкупно капитал и резерви 305.925 450.730

Нетековни обврски
Долгорочни обврски по заеми 128.038 131.774

128.038 131.774
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи 430.694 235.163
Краткорочни кредити и заеми 274.000 325.030
Тековен дел на доглорочни обврски по заеми 31.834 11.833
Останати обврски 152.954 74.731

889.482 646.757
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 1.323.445 1.229.261
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Година што завршува на 31 декември 2018 год

(Во илјади денари)

2018 2017

Приходи од продажба 1.435.621 1.548.536
Останати приходи 24.935 10.899
Вкупно приходи 1.460.556 1.559.435

Трошоци
Набавена топлинска енергија (431.142) (423.815)
Набавна вредност на продадени трговски стоки (1.293) (2.493)
Суровини и потрошни добра (578.247) (563.136)
Трошоци за вработени (226.698) (221.956)
Амортизација (15.953) (18.735)
Останати деловни трошоци (343.150) (279.349)

(1.596.483) (1.509.484)

Добивка од  работење (135.927) 49.951

Приходи од финансирање 15.133 40.399
Расходи од финансирање (20.099) (6.741)
Нето расходи од финансирање (4.966) 33.658

Добивка (загуба) пред оданочување (140.893) 83.609

Данок на добивка (10.802) (18.058)
Нето добивка (загуба) за годината (151.695) 65.551

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за периодот
(151.695)

65.551
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)

Акционерски
капитал

Законски
резерви

Акумулирана
добивка Вкупно

Состојба на 1 Јануари 2018 3.075 1.154 446.501 450.730
Нето добивка за годината - -
Загуба за периодот - - (151.695) (151.695)
Останато - - 6.890 6.890
Состојба на 31 декември 2018 3.075 1.154 301.696 305.925

Во илјади денари
Акционерски

капитал
Законски
резрви

Акумулирана
добивка Вкупно

Состојба на 1 Јануари  2017 3.075 1.154 379.169 383.398
Нето добивка за годината - 65.551 65.551
Останато - - 1.781 1.781
Останата сеопфатна добивка по
оданочување

- - - -

Состојба на 31 декември 2017 3.075 1.154 446.501 450.730

.
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2018

Во илјади денари 2018 2017

Парични текови од оперативни активности
Загуба/Добивка за периодот (140.893) 83.609
Корекција за:
Амортизација 15.953 134.262
Вредносно усогласување на побарување 29.153 18.000
Вредносно усогласување на депозити - 6.170
Расходи за камати 18.817 6.737
Приходи од камати (15.029) (22.587)
Наплатени камати,нето - (6.114)
Опретаивна добивка/загуба пред промени во обратниот капитал (91.999) 220.077
Промени во обратниот капитал - -
Намалување на побарувања од купувачи иостанати побарувања (312.128) (50.583)

Зголемување/(намалување)на обврски спрема добавувачите 195.534 36.926
Намалување/ зголемување на залихата (13.610) (12.997)
Намалување на останати обврски 78.223 8.209

(143.980) 201.632
Платен данок (26.133) (44.892)
Нето Парични текови  од оперативни активности (170.113) 156.740

Парични текови од инвестициони активности
Приливи/(одливи) од краткорочни финансиски средства нето - 1.331
Одливи од вложувања во придружни друштва - -
Приливи од долгорочни финансиски средства, нето (1.688) 55
Приливи (одливи) од камати (3.788) 23.918
Приливи/Одливи од долгорочни побарувања - -
Приливи/(одливи) за набавки на материјални и нематеријални средства 12.126 (143.763)

Нето парични текови користени во инвестициони активности 6.650 (118.459)

Парични текови од финансиски активности
Приливи/одливи за краткорчни кредити и заеми (51.463) -
Приливи од долгорочни кредити и заеми 16.698 60.214
Нето парични текови од финансиски активности         (34.765) 60.214

Нето зголемување на парични средства (198.228) 98.495
Парични средства и паричен еквивалент на почетокот на годината 261.180 162.685
Парични средства и паричен еквивалент на крајот на годината 62.952 261.180
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Во 2018 година БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје оствари консолидирана загуба пред оданочување
во износ од 140.893 илјади денари.
Вкупно беа остварени приходи во износ од 1.475.689 илјади денари. Најголем дел од овој износ,
1.405.125 илјади денари се приходи од продажба на на топлинска енергија и пробно греење на
домаќинства и правни лица, потоа приходи од создавање на технички услови во дистрибутивниот
систем изнесуваат 24.952  илјади денари,  додека износ од 30.479  илјади денари се други
оперативни приходи кои произлегуваат од основната дејност, финансиските приходи се во износ
од 15.133 илјади денари.
Вкупните консолидирани расходи во текот на 2018 година изнесуваат 1.616.582 илјади денари.
Најголем дел од овие трошоци се трошоци за суровини и материјали (потрошен гас,  енергија,
резервни делови, материјали, вода, ситен инвентар и гориво) во износ од 578.247 илјади денари,
трошоци за вработени во износ од 226.698 илјади денари (менаџерските плати во текот на 2018 г.
изнесуваат вкупно 17.000 илјади денари во бруто износ), потоа амортизација на основните
средства 15.953 илјади денари и 343.150 илјади денари останати деловни трошоци. Расходите за
камати и негативни курсни разлики изнесуваат 20.099 илјади денари.

Остварен финансиски резултат
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје на крајот на 2018 година оствари консолидирана нето загуба во
износ од 151.695 илјади денари.














