Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7 и член 29 став (1) од Законот за енергетика*
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 9 септември 2022 година, донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
Член 1
Во Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.65/19, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.219/19 и 19/22), по членот 45 се
додава нов член 45а кој гласи:
Член 45а
По исклучок на член 45 од овој Тарифен систем, во услови на кризна состојба, исклучителни и
специфични состојби, ограниченост на можностите за примена на прогнозираните количини на
топлинска енергија на мерно место за претстојната грејна сезона за авансните пресметки,
снабдувачот може да направи корекција на прогнозираните количини на топлинска енергија по
претходно одобрение, односно задолжение од Регулаторната комисија за енергетика.
Член 2
Овој тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7 и член 29 став (1), од Законот за енергетика*
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, пристапи кон изработка на Тарифниот систем за изменување и дополнување на
Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (во понатамошниот текст: Тарифен систем).
Со Тарифниот систем се дава можност на снабдувачот да изврши корекција на прогнозираните
количини на топлинска енергија на мерно место за претстојната грејна сезона за авансните пресметки,
по претходно одобрение, односно задолжение од Регулаторната комисија за енергетика.
Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-2171/1 од 7 септември 2022 година
свика подготвителна седница на 9 септември 2022 година на која предмет на разгледување беше
„Предлог- Тарифен систем за изменување на тарифен систем за продажба на топлинска енергија “.
На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за
енергетика, претставници од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје,
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Скопје Север АД – Скопје, АД ЕСМ, АД ЕСМ – Подружница
Енергетика, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од кабинет на Претседател на Владата на Република
Северна Македонија, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република
Северна Македонија задолжен за економски прашања, Министерство за економија, Министерство за
финансии, претставник од Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора
на Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од Организција

на потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите на РСМ.
Регулаторната комисија за енергетика на 9 септември 2022 година, одржа седница на којашто
врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7 и член 29 став (1) од Законот за енергетика, донесе
Тарифен систем за изменување на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.
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