
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 

1 алинеја 3 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 

10.06.2016 година, донесе 

   
ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ 

Член 1 

(1) Во Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги (Службен весник на 

Република Македонија бр. 28/13, 32/15 и 126/15), член 14 се менува и гласи: 

„Член 14 

(1) Трошоците кои се признаваат за набавка на гориво се одредуваат врз основа на: 
 

- количина на потрошен природен гас, измерена со верификуван мерен уред за природен 
гас,  

- количина на потрошен мазут согласно предадени количина на мазут преку цистерни 
опремени со верификувани мерни уреди и состојбата на резервоарите за мазут, 

- цена на природен гас/мазут.  
 

(2) Во признавањето на трошоците за гориво Регулаторната комисија за енергетика ќе ги земе 
во предвид цените за набавка на гориво од тендерската постапка, која што регулираниот 
производител на топлинска енергија е должен да ја спроведе, и просечната продажна 
месечна цена на природниот гас на трговците со природен гас на слободниот пазар во 
Република Македонија. 

(3) Во случај кога за производство на топлинска енергија се користи мазут, трошокот за набавка 
на гориво се признава согласно одобрените цени од Регулаторната комисија за енергетика и 
просечната продажна месечна цена на мазутот на пазарот на големо во Република 
Македонија.“ 
 

Член 2 

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

„    MARt = O 1t

fix  * (1+CPIt) + O 1

var

t  * (1+CPIt) + Dt + CPt + RAt + FUELt + WCt – Кt 

каде што:  

MARt - регулиран максимален приход во регулираната година t;   [денари] 

O 1t

fix    - фиксен дел од оперативните трошоци без трошоци за гориво за 
производство на топлинска енергија во базната годината  t-1;  

[денари] 

O 1

var

t  - варијабилен дел од оперативните трошоци без трошоци за гориво за 
производство на топлинска енергија во базната година t-1; 

    [денари] 



CPIt  - општа ценовна инфлација за регулираната година t, објавен од 
Државен завод за статистика; 

 

Dt  - амортизација на регулираните средства во годината t;    [денари] 
CPt - пренесени трошоци;   [денари] 
RAt - принос од регулираните средства во годината t;   [денари] 
FUELt - трошоци за гориво за производство на топлинска енергија на 

регулираниот производител на топлинска енергија, во годината t; 
 

  [денари] 
WCt - oбртен капитал;   [денари] 
Кt - фактор на корекција;      [денари] “ 

 

(2) Во точка 1.1.1, став 2 алинеја 2 се менува и гласи: 

„ 2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од   
      пресметаната годишна амортизација; “ 
 
(3) Во точка 1.1.1, став 2 алинеја 8 се брише. 

(4) По точката 1.1.2 се додава нова точка 1.1.3 која гласи: 

“1.1.3 Пренесени трошоци (CPt) 

 Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, 

еколошки такси, даноци на имот, и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната 

комисија за енергетика, во годината t, (денари). “ 

(5) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која гласи: 

 “1.3 Обртен капитал (WC) 

 Обртниот капитал за регулираната дејност производство на топлинска енергија за греење  

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

WCt  =  pwc * FUELt 

каде што:  

WCt - обртен капитал за регулираната дејност производство на топлинска 

енергија за греење во годината t; 

[денари] 

pwc - процент за утврдување на обртен капитал за регулираната дејност 

производство на топлинска енергија, во износ од 0% до 2% од трошокот 

за гориво, одобрен од страна на Регулаторната комисија за енергетика; 

[%] 

FUELt - трошок за гориво за производство на топлинска енергија во годината  t;    [денари] ” 

 

(6) Во точката 1.3 која станува точка 1.4, по формулата се додава нова реченица која гласи: 



 „Регулаторната комисија за енергетика може да го распредели факторот на корекција во 

повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите.“ 

(7) Точката 1.4 станува точка 1.5. 

Член 3 

(1) Во Прилог 2, во точка 1 формулата се менува и гласи: 

„      MARt = Ot-1 * ( 1 + CPIt ) + Dt +CPt + RAt  + Lte  + Ete + WCt – Kt 

каде што: 

MARt  - регулиран максимален приход во регулираната година t; [денари] 
Ot-1 - oперативни трошоци во годината  t-1; [денари] 
CPIt  - општа ценовна инфлација за годината t, објавен од Државен завод за 

статистика; 
 

Dt - амортизација на регулираните средства; [денари] 
CPt - пренесени трошоци; [денари] 
RAt - принос од регулираните средства во годината t; [денари] 
Lte - трошок за набавка на топлинска енергија за покривање на загуби во 

дистрибутивната мрежа, во годината t;  
[денари] 

Ete - трошок за набавка на топлинска енергија; [денари] 
WCt - oбртен капитал; [денари] 
Kt   - фактор на корекција;   [денари] “ 

 

(2) Во точка 1.1, став 2 алинеја 2 се менува и гласи: 

„ 2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од   
      пресметаната годишна амортизација; “ 

(3) Во точка 1.1, став 2 алинеја 8 се брише. 

(4) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која гласи: 

“1.3 Пренесени трошоци (CPt) 

Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, 

еколошки такси, даноци на имот, и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната 

комисија за енергетика, во годината t, (денари). “ 

(5) По точката 1.5 се додава нова точка 1.6 која гласи: 

“1.6 Обртен капитал (WCt) 

 Обртниот капитал за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за греење  во 

годината t, се пресметува со примена на следнава формула: 

WCt  =  pwc * Ete 



каде што:  

WCt - Обртен капитал за регулираната дејност дистрибуција на топлинска 

енергија за греење во годината t; 

[денари] 

pwc - процент за утврдување на обртен капитал за регулираната дејност 

дистрибуција на топлинска енергија, во износ од 0% до 2% од трошокот 

за набавена енергија, одобрен од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика ; 

[%] 

Ete - трошок за набавка на топлинска енергија во годината t;    [денари] ” 

 

(6) Во точката 1.6, која станува точка 1.7, по формулата се додава нова реченица која гласи: 

 „Регулаторната комисија за енергетика може да го распредели факторот на корекција во 

повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите.“ 

Член 4 

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

„      MARt =  Ot-1 * (1 + CPIt) + Dt + CPt + Mt + 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] 
CPIt - општа ценовна инфлација за годината t, објавен од Државен завод 

за статистика; 
 
 

Dt - амортизација; [денари] 
CPt - пренесени трошоци; [денари] 
Mt 

NADods 
NADdis 

- 
- 
- 

маржа за дејноста снабдување со топлинска енергија; 
надоместок за набавка на топлинска енергија; 
надоместок за услуга дистрибуција 
(NADdis= Ot-1 * ( 1 + CPIt ) + Dt + RAt); 

[денари] 
[денари] 

 
[денари] 

Kt  - фактор на корекција.   [денари] “ 

 

(1) Во точка 1.2, став 2 алинеја 2 се менува и гласи: 

„ 2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од   
      пресметаната годишна амортизација; “ 

(2) Во точка 1.2, став 2 алинеја 8 се брише. 

 

 

 



(3) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која гласи: 

“1.3 Пренесени трошоци (CPt) 

Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, 

еколошки такси, даноци на имот, и други економски оправдани трошоци одобрени од Регулаторната 

комисија за енергетика, во годината t, (денари). 

(4) Во точката 1.4 која станува 1.5, по формулата се додава нова реченица која гласи: 

 „Регулаторната комисија за енергетика може да го распредели факторот на корекција во 

повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите“ 

Член 5 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

 

 

 

 

Бр.01-1104/1 

10.06.2016 година                                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје                                                                                                                      Димитар Петров 

 


