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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 и 33/15) на седницата одржана на ден 28.07.2015 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 и 113/14) во член 2, став (1), по дефиницијата “Домаќинство” се додава нова 
дефиниција, која гласи:  

“„Образование“ – е потрошувач што набавува топлинска енергија за потребите во основните и 
средните училишта и градинките;”   

Член 2  

(1) Во Член 3, став (5) се брише. 

Член 3 

(1) По Член 3, се додава нов под-наслов и нов “Член 3-а” кои гласат: 

“Категории на потрошувачи кај СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Член 3-a  

(1) Потрошувачите се распределуваат во три тарифни категории:  
1) Домаќинства;  
2) Образование и 
3) Останати.  

(2) Категоријата потрошувачи-домаќинства се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за 
греење на станбениот простор наменет исклучиво за домување. 

(3) Категоријата потрошувачи-образование се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за 
греење на просториите во основните и средните училишта и градинките. 

(4) Категоријата потрошувачи-останати се сите останати потрошувачи кои не припаѓаат на 
категоријата домаќинства и категоријата образование.  

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

Домаќинства : Образование : Останати = 1,0 : 1,5 : 1,75” 

 

Член 4    

(1) Во Член 26, став (3) се брише.  

Член 5    

(1) По Член 26 се додава нов под-наслов и нов “Член 26-а” кои гласат: 

“Тарифен став за ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место кај СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
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 Член 26-а 

(1) Со релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3-
а 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 = 1,5 * Cmmfd 

Cmmfo = 1,75 * Cmmfd 

Cmmfd = Σ Nmmf / (ΣWmmd + 1,5*ΣWmmb + 1,75*ΣWmmo ) 

Cmmfd - тарифен став за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) за категорија      
домаќинства на ниво на мерно место; 

[денари/kW] 

Cmmfb - тарифен став за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) за категорија      
останати на ниво на мерно место; 

[денари/kW] 

Cmmfo - тарифен став за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) за категорија 
останати на ниво на мерно место; 

[денари/kW] 

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 6    

(1) Во Член 28, став (3) се брише.  

Член 7   

(1) По Член 28 се додава нов под-наслов и нов “Член 28-а” кои гласат: 

“Тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место кај СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

Член 28-а  

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

1) тарифен став за потрошена топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата домаќинства,  
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2) тарифен став за потрошена топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата образование, и  

3) тарифен став за потрошена топлинска енергија (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 = 1,5 * Cmmvd 

Cmmvo = 1,75 * Cmmvd  

Cmmvd = Σ Nmmv / ( Σ Emmd + 1,5*Σ Emmb + 1,75*Σ Emmo ) 

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

[денари/kWh] 

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

[денари/kWh] 

Cmmvo - тарифен став за потрошена топлинска енергија (варијабилен дел) 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] 

 

Член 8    

(1) По Член 30 се додава нов под-наслов и нов “Член 30-а”, кои гласат:  

“Надомест на мерно место за категорија -образование 

Член 30-a 

(1) Надомест на мерно место за категорија -образование се пресметува на следниот начин:  

Nmmb = Wmmb *Cmmfb + Emmb *Cmmvb  

Nmmb - надомест на мерно место за категорија потрошувачи образование; [денари/kWh] 
Wmmb - ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) на мерно место од категорија  

потрошувачи образование; 
[kW] 

Cmmfb - тарифен став за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) на мерно 
место од категорија потрошувачи образование; 

[денари/kW] 

Emmb - потрошена топлинска енергија (варијабилен дел) на мерно место од 
категорија потрошувачи образование; 

[kWh] 

Cmmvb - тарифен став за потрошена топлинска енергија (варијабилен дел) на 
мерно место од категорија потрошувачи образование.” 

[денари/kWh] 
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Член 9    

(1) Во Член 37, став (3) се менува и гласи:  

“ (3) Распределбата на фиксниот дел од надоместокот на мерно место за категорија на потрошувачи 
домаќинства се врши по основ на грејната површина на потрошувачите, а кај категоријата на 
потрошувачи останати по основ на пријавена/проектна инсталирана моќност или ангажирана 
моќност во зависност од видот на објектот, без разлика дали имаат инсталирано мерни уреди за 
распределба на ниво на потрошувач.” 

Член 10    

(1) Во Член 39, став (1), точка 2) се менува и гласи:  

“2) За потрошувачи од категоријата образование и категоријата останати, според ангажираната 
топлинска моќност на ниво на потрошувач.” 

Член 11    

(1) Во член 41 зборовите “(183*15=2745h)” се менуваат со зборовите “се 2745”. 

Член 12  

(1) Со денот на влегување во сила на овој Тарифен систем, за СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ ќе престанат да се применуваат одредбите од Член 3, Член 26 и Член 28 
од овој Тарифен систем.  

Член 13    

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен вeсник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.08.2015 година. 

 
 
 
 
 
 
Бр. 01-1453/1 
28.07.2015 година  
Скопје            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
           
          Димитар Петров 


