Snabduvawe Istok DOOEL - Skopje
Dru{tvo za snabduvawe so toplinska energija
Согласно новите Правила за снабдување со топлинска енергија (сл. весник на Р.М.
97/2012) донесени од страна на Регулаторната комисија за енергетика, исклучените
потрошувачи се вклучуваат во распределбата на надоместокот за топлинската енергија
на мерното место, со тоа што ќе учествуваат само во распределбата само на фиксниот
надомест.
Исклучените потрошувачи,почнувајќи со фактурата за месец октомври 2012 год,
учествуваат во распределбата само на фиксниот надомест за топлинска енергија и
истиот се распределува во однос на вкупната грејна површина на објектот. Да
напоменеме дека ,во изминатиот период, исклучените потрошувачи не учествуваа во
рапределбата на фиксниот надомест и истиот го плаќаа само активните потрошувачи
кои се грееја.
Фиксниот надоместок на ниво на мерно место (објект) се формира од ангажираната
моќност [KW] на мерното место и тарифниот став, односно цена за истата [ден/kW/
година]. Ангажираната моќност на мерно место зависи од процентот на активни
потрошувачи на мерното место, односно од односот помеѓу исклучени и приклучени
потрошувачи.
Учеството на станот во распределбата на фиксниот надомест за дадено мерно место, се
определува согласно процентуалното учество на грејанта површина на станот во однос
вкупната површина на објектот.
ПРИМЕР:
Мерно место:
14550390111
Ангажирана моќност
304.336 [KW]
Цена за ангажирана моќност
665.2155 [ден/kW/ година]
Вкупна површина на мерното место
2995.31[m2]
Грејна површина на стан
54.48 [m2]
Годишен надоместок за фиксен трошок за мерното место 304.336*665.2155=202,449
ден.
Годишен трошок распределен на ниво на стан 202,449*54.48/2995.31 = 3,682 ден.
Распределено по месеци за грејна сезона износите ќе бидат следни:
Месец
10/2012
11/2012
12/2012
01/2013
02/2013
03/2013
04/2013
ВКУПНО

Број на грејни
денови
17
30
31
31
28
31
15
183

Износ
342.00
603.50
623.50
623.50
563.50
623.50
302.50
3,682.00

За месеците октомври и април кои имаат помал број на денови, фиксниот надомест
ќе биде со помал износ во однос на останатите месеци од ноември до март. Во месец

мај ќе се прави евентуално израмнување на надоместокот доколку на мерното место
има потреба од тоа.
Во просек сведено на м2, цената за октомври е 5.6 ден/м2, а од ноември 10 ден/м2. Генерално
во зависност од типот на меното место (објект) цената се движи од 3 до 16 ден/м2, за полните
месеци т.е. приближно на пола за октомври и април.
Во прилог изгледот на фактурата зa исклучен потрошувач со горепресметаната сума.

