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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 2, 
а во врска со член 25 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) на седницата одржана на ден 
26.07.2016 година, донесе 
 

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  

 
Член 1    

 
(1) Во Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република 

Македонија бр.99/13, 113/14 и 127/15) во член 3-а, став (5), се менува и гласи:  
 

(5) Релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите потрошувачи е:  

Домаќинства : Образование : Останати = 1,0 : 1,0 : 1,4” 

 

Член 2    
(1) Членот 11 се менува и гласи:  

„Член 11  

(1) Фиксен дел од вкупниот надомест за произведена топлинска енергија (надоместок за системски 
услуги и системска резерва), се состои од: 
1) фиксен дел од оперативни трошоци; 
2) амортизација на средства и 
3) принос на средства  
одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги.  

(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за произведена топлинска енергија на ниво на регулиран 
производител, од став 1 на овој член, Регулираниот производител го фактурира на Дистрибутерот 
на 12 месечни рати (Nrprfm). “ 

 
Член 3    

(1) Членот 12 се менува и гласи:  

„Член 12  

(1) Варијабилниот дел од надоместокот за произведена топлинска енергија се состои од трошоците за 
гориво и варијабилен дел од оперативните трошоци одобрени од страна на Регулаторната 
комисија за енергетика согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги.  

(2) Варијабилниот дел од надоместокот на топлинска енергија за произведена топлинска енергија 
овозможува дефинирање на тарифниот став за потрошена топлинска енергија изразена во 
денари/kWh. “ 

 
Член 4    

(1) Членот 13 се менува и гласи:  

„ Член 13 
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(1) Произведена топлинска енергија (Erpr) изразена во kWh од страна на Регулираниот производител е 
предадена топлинска енергија во дистрибутивниот систем согласно Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги. 

 
(2) Варијабилниот дел од надоместокот за произведена топлинска енергија се состои од трошоци за 

гориво пооделно за типот на гориво и варијабилен дел од оперативните трошоци и истиот се 
пресметува на следниов начин: 

Nrprv = ΣNrprvgi + Nrprvop 

 
Nrprv - варијабилен дел од надоместок на регулиран производител; [денари] 

Nrprvgi - варијабилен дел од надоместок на регулиран производител за соодветен 
тип на гориво; 

[денари] 

Nrprvop - варијабилен дел од оперативните трошоци [денари] 

 
        Тарифниот став за произведена топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на Регулиран 
производител, се одредува на следниов начин:  
 

Crprv = Nrprv/ Erpr 
 

Crprv - тарифен став за произведена топлинска енергија (варијабилен дел) на 
ниво на регулиран производител; 

[денари/kWh]  

Nrprv - варијабилен дел од надоместок на регулиран производител; [денари] 

Erpr - произведена топлинска енергија на праг на регулиран производител; [kWh] “ 

 
 

Член 5    
(1) Членот 15 се менува и гласи:  

„ Член 15 

(1) Фиксниот дел од надоместокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија се состои  
од:  

1) фиксен дел од оперативни трошоци; 
2) амортизација на средства и  
3) принос на средства  

одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги.  
(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија на ниво 

на дистрибутер, од став 1 на овој член, дистрибутерот го фактурира на снабдувачот на 12 месечни 
рати (Ndm). 

Ndm = Ndf/12 
 

Ndm - месечен надоместок за услугата дистрибуција на топлинска енергија; [ден/месец] 

Ndf - годишен надоместок за услугата дистрибуција на топлинска енергија; [ден/година] “ 
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Член 6    

(1) Членот 21 се менува и гласи:  

„ Член 21 

(1) Фиксниот дел од надоместокот за услугата снабдување со топлинска енергија се состои  
од:  

1) фиксен дел од оперативни трошоци;  
2) амортизација на средства и 
3) маржа за снабдување 

одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот за цени на 
топлинска енергија и системски услуги.  
(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за услугата снабдување со топлинска енергија, од став 1 

на овој член, снабдувачот го фактурира на потрошувачите на 12 месечни рати како дел од вкупниот 
фиксен дел од збирниот надомест за топлинска енергија од сите мерни места (Nsm). 

 
Nsm = Nsf/12 

 
Nsm - месечен надоместок за услугата снабдување со топлинска енергија; [ден/месец] 

Nsf - годишен надоместок за услугата снабдување со топлинска енергија; [ден/година] 

 
Член 7    

(1) Членот 26-а се менува и гласи:  
“Член 26-а 

(1) Со релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 
став (5), се дефинира: 

1) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kW) на ниво на мерно место за 
категоријата домаќинства,  

2) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kW) на ниво на мерно место за 
категоријата образование, и  

3) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kW) на ниво на мерно место за 
категоријата останати.  

 
(2) Тарифните ставови за ангажирана топлинска моќност (денари/kW) на ниво на мерно место од став 

(1) на овој член, се пресметуваат на следниов начин:  

ΣNmmf = Cmmfd * ΣWmmd + Cmmfb * ΣWmmb + Cmmfo * ΣWmmo  

Cmmfb = 1,0 * Cmmfd 

Cmmfo = 1,4 * Cmmfd 

Cmmfd = Σ Nmmf / (ΣWmmd + 1,0*ΣWmmb + 1,4*ΣWmmo ) 

Cmmfd - тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија      
домаќинства на ниво на мерно место; 

[денари/kW] 

Cmmfb - тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија      
образование на ниво на мерно место; 

[денари/kW] 

Cmmfo - тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија останати на [денари/kW] 
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ниво на мерно место; 

ΣNmmf - фиксен дел од збирен надомест за топлинска енергија од сите мерни 
места; 

[денари] 

ΣWmmd - збир на ангажирана топлинска моќност од категорија домаќинства од сите 
мерни места; 

[kW] 

ΣWmmb - збир на ангажирана топлинска моќност од категорија образование од сите 
мерни места; 

[kW] 

ΣWmmo - збир на ангажирана топлинска моќност од категорија останати од сите 
мерни места.” 

 

[kW] 

 
Член 8    

(1) Членот 28-а се менува и гласи:  

“Член 28-a  

(1) Со релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 
став (5), се дефинира: 

1) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата домаќинства,  

2) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата образование, и  

3) тарифен став за ангажирана топлинска моќност (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата останати.  

(2) Тарифните ставови за потрошена топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на мерно место од став 
(1) на овој член, се пресметуваат на следниов начин: 

ΣNmmv = Cmmvd *ΣEmmd + Cmmvb * Σ
 
Emmb + Cmmvo * Σ

 
Emmo  

Cmmvb = 1,0 * Cmmvd 

Cmmvo = 1,4 * Cmmvd  

Cmmvd = Σ Nmmv / ( Σ Emmd + 1,0*Σ Emmb + 1,4*Σ Emmo ) 

Cmmvd - тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за 
категоријата потрошувачи домаќинства; 

[денари/kWh] 

Cmmvb - тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за 
категоријата потрошувачи образование; 

[денари/kWh] 

Cmmvo - тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за 
категоријата потрошувачи останати; 

[денари/kWh] 

ΣNmmv - варијабилен дел од збирен надомест за топлинска енергија од сите мерни 
места; 

[денари] 

ΣEmmd - збир на потрошена топлинска енергија од категорија потрошувачи 
домаќинства од сите мерни места; 

[kWh] 

ΣEmmb - збир на потрошена топлинска енергија од категорија потрошувачи 
образование од сите мерни места; 

[kWh] 

ΣEmmo - збир на потрошена топлинска енергија од категоријата потрошувачи 
останати од сите мерни места.” 

[kWh] 
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Член 9    

(1) Членот 42 се менува и гласи:  

„Член 42  
 
(1) Задолжувањето со варијабилниот дел од вкупниот надоместокот за топлинска енергија во 12 

месечни фактури се врши на следниот начин: 

- За месеците од август до април, се изготвуваат фактури за авансен варијабилен надоместок за 
грејната сезона. Со фактурите за месеците мај, јуни и јули се врши израмнување на 
варијабилниот дел, согласно потрошената топлинска енергија во грејната сезона од октомври 
до април и фактурираниот износ за варијабилниот дел од август до април.  
 

(2) Месечниот авансен варијабилен дел од вкупниот надоместокот на мерно место за постојните 
објекти, се пресметува преку прогнозираната количина на топлинската енергија на мерното место 
за претстојната грејна сезона согласно член 41 и соодветниот тарифен став, поделено на 12 
месечни рати. 

(3) Месечниот авансен варијабилен дел од надоместок за нови објекти, се пресметува како за 
постојните објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од 
термотехничкиот проект на објектот. 

(4) Доколку износот на задолжување е помал или еднаков на авансниот надоместок, целиот износ ќе 
се одобри во фактурата за месец мај. 

(5) Доколку збирот на задолжениот авансен варијабилен дел од вкупниот надоместокот на мерно 
место во периодот е поголем од надоместокот за топлинска енергија за периодот, разликата ќе му 
биде одобрена за најстарата неплатена фактура, ако кај потрошувачот има достасани неплатени 
фактури или ќе му биде вратена разликата ако сите фактури му се платени. “ 

 
 

Член 10   
(1) Членот 43 се менува и гласи:  

„Член 43  

(1) Задолжувањето со варијабилниот дел од вкупниот надоместокот на мерно место за топлинска 
енергија во 8 месечни фактури е поделено на два периоди на следниот принцип на следниот 
принцип:  
- За месеците  од август до април, се изготвуваат фактури за авансен варијабилен надоместок 

за грејната сезона. Со фактурата за месец мај, се врши израмнување на варијабилниот дел, 
согласно потрошената топлинска енергија во грејната сезона од октомври до април, и 
фактурираниот износ за варијабилниот дел од август до април.  

(2) Месечниот авансен варијабилен дел од вкупниот авансен надоместокот на мерно место за 
постојните објекти, се пресметува преку прогнозираната количина на топлинската енергија на 
мерното место за претстојната грејна сезона согласно член 41 и соодветниот тарифен став, 
поделено на 8 месечни рати. 

(3) Месечниот авансен надоместок за нови објекти, се пресметува како за постојните објекти со тоа 
што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од термотехничкиот проект на 
објектот. 
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(4) Доколку збирот на задолжениот авансен варијабилен дел од вкупниот надоместокот на мерно 
место во периодот е помал од надоместокот за топлинска енергија за периодот, разликата ќе биде 
задолжена во фактурата за месецот во кој се изедначуваат задолженијата. 

(5) Доколку збирот на задолжениот авансен варијабилен дел од вкупниот надоместокот на мерно 
место во периодот е поголем од надоместокот за топлинска енергија за периодот,  разликата ќе му 
биде одобрена за најстарата неплатена фактура ако потрошувачот има достасани, а неплатени 
фактури или ќе му биде вратена  ако сите достасани фактури му се платени. “ 

 
 

Член 11   
 
(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен вeсник на Република 

Македонија, а ќе се применува од 01.08.2016 година.  
 
 
Бр. 01-1374/1 
26.07.2016 година  
Скопје            
 
 
          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           
         Димитар Петров 


