
1 
 

 
 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 
1, точка 3, а во врска со член 24 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 
24.07.2015 година, донесе 
 
 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ 

 
 

Член 1 
 

 Во Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги ( „Службен весник на 
Република Македонија бр.28/13 и 32/15), во член 4, став (2) и став (3) се менуваат и гласат: 

“(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните 
потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку прогнозираната 
средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 0С, според 
податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.  

 (3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на тарифните 
потрошувачи може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 април, доколку прогнозираната 
средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 12 0С, според 
податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Македонија.” 

 По став (3) се додава нов став (4) 

 “(4) Конечната одлука за испорака на топлинска енергија во деновите пред 15 октомври и по 
15 април ја донесува Регулаторната комисија за енергетика, согласно известувањето од страна на 
регулираниот производител на топлинска енергија за исполнување на гореспоменатите услови.” 

 Во став (4) кој станува став (5) зборовите “до 21:00” се менуваат со зборовите “до 22:00” 

 Став (5) станува став (6). 

 
 

Член 2 
 

 Во Прилог 3, во точка 1 формулата се менува и гласи: 
 

“MARt =  Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt + NADods + NADdis – Kt   

каде што: 

MARt  - регулиран максимален приход во годината t од регулираниот период; [денари] 

Ot-1 - оперативни трошоци во годината t-1 [денари] 
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CPIt - општа ценовна инфлација за годината t, објавен од Државен завод за 

статистика; 

 

 

Dt - амортизација; [денари] 

Mt - маржа за дејноста снабдување со топлинска енергија; [денари] 

LCt - средства за ликвидност [денари] 

NADods - надоместок за набавка на топлинска енергија; [денари] 

NADdis - 

 

надоместок за услуга дистрибуција 

(NADdis= Ot-1 * ( 1 + CPIt ) + Dt + RAt); 
[денари] 

Kt  - фактор на корекција. [денари]” 

 

 По точката 1.3 се додава нова точка 1.4 која гласи: 

 “1.4 Средства за ликвидност (LCt) 

 Средствата за ликвидност за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија за 

греење  во годината t, се пресметува со примена на следнава формула: 

LCt  =  σ / 100 * MARt 

каде што:  

LCt - средства за ликвидност за регулираната дејност снабдување со топлинска 

енергија за греење  во годината t, (денари); 

σ - процент за утврдување на средствата за ликвидност за регулираната дејност 

топлинска енергија за греење, одобрен од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика; 

MARt - регулиран максимален приход, дефиниран во точка 1 од овој Прилог, за 

годината t, исклучувајќи ја маржата, оперативни трошоци, средства за ликвидност,  

и факторот на корекција.” 

 

 Точката 1.4 станува точка 1.5, а формулата во точка 2 се менува и гласи: 

“NADs = Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + Mt + LCt” 

 

Член 3 
 

 Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
Бр. 01-1434/1 
24.07.2015 година          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Скопје           Димитар Петров 
             
     


