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

став 1 точка 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 

41/14 и 151/14) и член 8 од Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во 

краен случај („Службен весник на РМ“ бр.19/13), на седницата одржана на 24.12.2014 година, 

донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување во 
краен случај со природен гас на Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ 

Скопје за 2015 година 
 

1. На Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје се утврдува тарифата 
за снабдување во краен случај со природен гас за 2015 година да изнесува 1,1721 
ден/nm3. 
 

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ а ќе се применува од 01.01.2015 година. 
 

  
О б р а з л о ж е н и е 

 
 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 8 
став 5 , член 22 став 1 алинеја 16 , член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), член 43 став 1 и член 44 став 1, 2 и 3 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 
и 78/13) донесе Одлука за изменување на одлуката за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас УП1. бр11-21/11 од 15.12.2014 година. 

Согласно Одлуката УП1.бр11-21/11 од 15.12.2014 година, дејноста снабдување во краен 
случај со природен гас ќе ја врши Друштвото за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ 
Скопје.  

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
енергетика и член 8 од Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен 
случај („Службен весник на РМ“ бр.19/13), а постапувајќи согласно точка 4 од Прилог 1 од 
Тарифниот систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај, направи анализа 
и го утврди следното: 

Просечната одобрена набавна цена на природниот гас во периодот од ноември 2013 
година до октомври 2014 година изнесува 23,4420 ден/nm3.  

Снабдувачката маржа за 2015 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди да 
изнесува 5%. 

Согласно горенаведеното, тарифата за снабдување во краен случај со природен гас за 
2015 година е утврдена да изнесува 1,1721 ден/nm3.  

 
 



ПРАВНА ПОУКА: Против овaa Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на 
жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот. 
 

УП1 бр. 08-284/14 

24.12.2014 година                                                                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 

 Скопје                                                                                                                                 Димитар Петров   

 

 


