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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3) и член 24 
став (2) од Законот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), 
на седницата одржана на 29.12.2014 година, донесе:  

ПРАВИЛНИК ЗА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА СНАБДУВАЧ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1  

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и условите за пресметување, одобрување и контрола на 
крајните цени на природниот гас за потрошувачите што се снабдуваат преку снабдувачот во краен 
случај за природен гас. 

(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на правните лица кои што врз основа на лиценци 
издадени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ја вршат дејноста 
снабдување во краен случај со природен гас и потрошувачите на природен гас што се снабдуваат со 
природен гас преку снабдувач во краен случај. 

Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на природен гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок 
од 1,01325 bar и температура од 20 °C; 

2) „ден“ претставува временски период од 24 континуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој 
календарски ден до 08:00 часот во следниот календарски ден; 

3) „месец“ претставува временски период од 08:00 часот од првиот ден на календарскиот месец до 
08:00 часот од првиот ден на идниот календарски месец; 

4) „година“ претставува временски период сметано од 08:00 часот од првиот ден во календарската 
година до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска година; 

5) „директен потрошувач“ значи потрошувач на природен гас поврзан директно на преносниот систем; 

6) „дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач на природен гас поврзан на дистрибутивен систем; 

7) „тарифи за пренос“ значи тарифа за ангажиран капацитет, тарифи за пренесена количина на 
природен гас во преносниот систем за директни и дистрибутивни потрошувачи и тарифа за 
управување со системот за природен гас, утврдени со Одлука на Регулаторна комисија за 
енергетика врз основа на Тарифниот систем за пренос на природен гас; 

8) „тарифа за дистрибуција“ значи тарифа за дистрибуирана количина природен гас во 
дистрибутивниот систем, утврдена со Одлука на Регулаторна комисија за енергетика врз основа на 
Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој Правилник го имаат значењето на одделните поими 
дефинирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „преносен систем“ се употребува наместо поимот „систем за пренос на природен гас (преносен 
систем за природен гас)“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот „мрежа за пренос на природен гас (преносна 
мрежа за природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

3) „оператор на преносен систем“ се употребува наместо поимот „оператор на системот за пренос на 
природен гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува наместо поимот „оператор на преносна мрежа за 
природен гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо поимот „систем за дистрибуција на природен гас 
(дистрибутивен систем за природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употребува наместо поимот „оператор на систем за 
дистрибуција на природен гас“, како што е дефиниран во Законот за енергетика; 
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Член 3 

(1) Крајните цени на природниот гас од членот 1 на овој Правилник што ги плаќаат потрошувачите треба да 
ги покријат следниве надоместоци: 

1) Надоместок за управување со преносниот систем за директните потрошувачи и за дистрибутивните 
потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем поврзан со преносниот систем. 

2) Надоместок за пренос на природен гас за директните потрошувачи. 

3) Надоместок за пренос на природен гас за дистрибутивните потрошувачи приклучени на 
дистрибутивен систем поврзан со преносниот систем. 

4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот систем. 

5) Надоместокот за снабдување во краен случај со природен гас. 

6) Надоместокот за потрошената количина природен гас. 

(2) Надоместоците од ставот (1) точки 1) до 5) на овој член се пресметуваат во согласност со Тарифниот 
систем за продажба на природен гас за снабдувач во краен случај. 

(3) Надоместокот за потрошената количина на природен гас од точката 6) од ставот (1) на овој член се 
пресметува врз основа на цената на природниот гас утврдена во согласност со Правилата за набавка 
на природен гас. 

II. КРАЈНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС 

Член 4 

(1) Крајната цена на природниот гас ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика за секој 
календарски месец од регулираниот период врз основа на предлог доставен од снабдувачот во краен 
случај, изготвен во согласност со Правилата за набавка на природен гас. 

(2) Регулираниот период од ставот (1) на овој член е определен со Тарифниот систем за продажба на 
природен гас за снабдувач во краен случај. 

(3) Правилата од став (1) на овој член ги изготвува снабдувачот во краен случај и истиот е должен да ги 
достави до Регулаторната комисија за одобрување најдоцна 60 дена пред почетокот на секој регулиран 
период. 

(4) Правилата од ставот (1) на овој член треба да ги содржат условите, начинот и постапката на набавките, 
како и елементите  и начинот на формирање на крајната цена на природниот гас. 

(5) Снабдувачот во краен случај е должен набавката на природен гас да ја врши според Правилата од 
ставот (1) на овој член.  

III. БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАЈНА ЦЕНА НА ПРИРОДНИОТ ГАС 

Член 5 

(1) Снабдувачот во краен случај е должен да поднесе до Регулаторната комисија за енергетика барање за 
одобрување на примена на крајната цена за секој календарски месец од регулираниот период, во кој ќе 
врши набавка на природен гас за снабдување во краен случај. 

(2) Барањето за одобрување на крајната месечна цена се поднесува до Регулаторната комисија за 
енергетика најмногу 5 дена по истекот на претходниот календарски месец, при што снабдувачот во 
краен случај  за кој што треба да се одобри крајната цена, при што снабдувачот во краен случај за 
природен гас ги наведува причините за промена и ја приложува потребната документација за 
оправданоста на промената, односно доставува: 

1) податоци за реализирани испорачани количини на природен гас за претходниот месец; 

2) податоци за планирани количини на природен гас за тековниот и следниот календарски месец; 

3) копии од фактурите за плаќање на испорачаните количини на природен гас на трговците со 
природен гас кои што доставиле најповолна цена за природен гас согласно утврдените критериуми 
со Правилата за набавка на природен гас; 

4) сертификат за квалитетот на испорачаниот природен гас;  

5) други податоци по барање на Регулаторната комисија за енергетика, и  
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6) изјава за веродостојност на доставените податоци, на образец содржан во Прилогот 1 кој што 
составен дел на овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од 3 дена од приемот на барањето од ставот (1) 
на овој член да донесе одлука за одобрување на крајната месечна цена за следниот календарски месец 
и истата да ја објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница. 

(4) Снабдувачот во краен случај е должен да ја објави одлуката од став (3) на овој член на својата веб 
страница во рок од најмногу три работни дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија. 

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија за енергетика 

Член 6 

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница 
и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика.  

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за цена на 
природен гас за снабдувач во краен случај („Службен весник на РМ“ бр.19/13). 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 01 јануари 2015 година. 

 

Бр. 01-2854/1       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
               29.12.2014 година                 Димитар Петров 
               Скопје
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ПРИЛОГ 1 
Изјава за веродостојноста на поднесените податоци  
 
 

И З Ј А В А  
 

Од одговорното лице на Снабдувачот во краен случај со природен гас  
  

(Име на претпријатието кое ја врши дејноста снабдување во краен случај со природен гас) 
 

подносител на барањето за одобрување на крајна цена на природен гас  
 

 
Изјавувам под кривична, материјална и морална одговорност дека материјалите и финансиските 

податоци презентирани во прилог на барањето за одобрување на крајна цена за снабдување со природен 
гас во краен случај, доставено до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, а кои се 
однесуваат на регулираното претпријатие, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката 
состојба на барателот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___________       Одговорно лице 

(Лице овластено за претставување и застапување 
Снабдувачот во краен случај со природен гас) 

 
Место: ___________                           (Име и презиме и своерачен потпис) 


