
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, 
став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15 ) и член 23, став 1 и 2 од Правилникот за начин и 
услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), постапувајќи по Барањето од 
Акционерското друштво ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и тарифи за 
дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас, бр.0302-1735/1 од 
26.11.2015 година, на седницата одржана на 25 декември 2015 година, донесе: 

 
 

   О  Д  Л  У  К  А 
 

за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите 
пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 

година на АД ГА-МА Скопје 
 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас 

во 2016 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 219.493.466 
денари и тарифа од 1,4008 ден/nm3, за пренесени 156.695.902 nm3 природен гас. 
 

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот 
за пренос на природен гас во 2016 година се одобрува регулиран максимален приход во 
износ од 29.930.927 денари и тарифа од 0,1910 ден/nm3, за пренесени 156.695.902 nm3 
природен гас. 
 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 
2016 година. 
 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“. 
 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

Акционерското Друштво ГА-МА Скопје (во понатамошниот текст: ГА-МА АД Скопје) 
согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со 
системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), 
(во понатамошниот текст: Правилник) до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден 27.11.2015 
година поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и 
управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година (во понатамошниот текст: 
Барање). Барањето е заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 
бр.08-151/15 од 27.11.2015 година. 

 
Барателот ГА-МА АД Скопје во прилог кон Барањето ја достави следната документација: 

 
1.   Пропратно писмо со податоци за Барателот; 
2.   Годишна сметка на ГА-МА АД Скопје за 2014 година со прилози: 

- Биланс на состојбата (извештај за финансиската состојба) на 31.12.2014; 
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- Биланс на успех (извештај за добивка или загуба) за периодот од 01.01 до 31.12.2014 
година, и 

- Даночен биланс за 2014 година;     
3.  Годишен извештај за работењето на ГА-МА АД Скопје во 2014 година; 
4.  Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори за 2014 година; 
5.  Бруто биланс за 2014 година; 
6.  Бруто биланс до 31.10.2015 година; 
7. Финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации  

изготвени во Ехсеl формат, согласно со Прилог 4 кој што е составен дел на Правилникот; 
8.  Податоци за пренесена количина на природен гас и број на потрошувачи, презентирани 

согласно Табела 23 од Прилог 4 од Правилникот; 
9.  Пресметка за помал остварен приход во ГА-МА АД Скопје во 2014 и пресметка за поголем 

остварен приход во 2015 година;  
10. Одлука за давање на согласност за поднесување на „Барање за одобрување регулиран 

приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен 
гас за регулиран период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година“ до Регулаторната 
комисија за енергетика на РМ, од Одборот на директори на ГА-МА АД Скопје бр.0202-
1700/5 од 25.11.2015 година;                                                                                                                                                     

11. Изјава за веродостојност на поднесените податоци од страна на претпријатието (Прилог 
5 од Правилникот). 
 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот, на 19.12.2014 

година го објави известувањето во врска со Барањето на ГА-МА АД Скопје, на веб страната на 
Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“. 
 По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната 
комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани 
правни и физички лица. 
  

Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната 
комисија за енергетика со Решение број 02-2296/1 од 22.12.2015 година свика подготвителна 
седница на 24.12.2015 година, на која предмет на разгледување беше „Предлог – Одлука за 
одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на 
природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година на АД ГА-МА 
Скопје. 

Подготвителната седница се одржа на 24.12.2015 година. На подготвителната седница 
беа поканети претставници од ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ Скопје, АД Макпетрол - 
Скопје, АД ГА-МА – Скопје, Министерство за економија, Стопанска Комора на РМ, Сојуз на 
Сопански комори на Македонија, Организација на потрошувачите на Македонија, Совет за 
заштита на потрошувачите на РМ, Комисија за заштита на конкуренцијата, Производство на 
топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, ФЗЦ 11ти Октомври – 
Куманово, ЈП “ Куманово - Гас” – Куманово, АД Пивара – Скопје, АД Алкалоид– Скопје, 
Арцелормиттал Скопје АД, АД МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, Когел Стил ДОО-
Скопје, Когел Север ДОО – Скопје, ТЕ-ТО АД – Скопје, Скопје Север АД Скопје, Макстил АД 
Скопје, ТЕ-ТО Гас Трејд ДООЕЛ Скопје и Бумак Примо ДООЕЛ Скопје.  

 
Од поканетите присуствуваа претставниците на ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ 

Скопје, АД Макпетрол - Скопје, АД ГА-МА – Скопје, Стопанска Комора на РМ, Производство на 
топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика – Скопје, АД Пивара – Скопје,ТЕ-
ТО АД – Скопје, ТЕ-ТО Гас Трејд ДООЕЛ Скопје и Макстил АД Скопје.. 
 ТЕ-ТО АД Скопје на подготвителната седница достави писмени забелешки на Предлог-
одлуката за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите 
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пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година на 
АД ГА-МА Скопје. 
  
 
Доставени податоци од ГА-МА АД Скопје 
 
ГА-МА АД Скопје, во Барањето ги има презентирано следните податоци:  
 
1. Планирани количини на природен гас за пренос 
 

Согласно податоците од Барањето, ГА-МА АД Скопје за 2016 година планира испорака на 
135.185.000 nm3 природен гас. 

 
 2. Регулиран приход и регулирана просечна тарифа 

 
 ГА-МА АД Скопје, за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на 
природен гас, за 2016 година бара регулираниот приход и просечна тарифа да изнесуваат: 
 

Година Регулиран приход 
(ден) 

Просечна тарифа            
(ден/nm3) 

2016   594.447.035  4,3973 

 
 
 ГА-МА АД Скопје, со Барањето ги има презентирано податоците за остварените трошоци, 
приходи и пренесени количини на природен гас за 2014 година, прогнозираните за 2015 година, 
како и планираните трошоци и приходи и количини на природен гас за 2016 година.  

Според податоците од Табела 1 од Барањето, ГА-МА АД Скопје пресметува регулиран 
максимален приход за 2016 година во износ од 594.447.035 денари и вкупно неостварен приход 
за 2010 и 2011 година во износ од 205.384.405 денари, за 2012 година во износ од 104.444.042 
денари, за 2013 година во износ од 40.428.545 денари и за 2014 година во износ од 10.142.218 
денари. Во 2015 година ГА-МА АД предвидува да оствари поголем приход од одобрениот во 
износ од 9.510.810 денари. Вкупниот неостварен приход за периодот 2010-2015 година според 
ГА-МА АД Скопје изнесува 350.888.400 денари. 

 
Овие разлики според Барателот, се појавуваат поради помали количини на пренесен 

природен гас во однос на проектираните за периодот 2010-2015 година. 
 
 
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика 
 

 По извршената контрола на 2014 година, нормализираните трошоци се определени 
согласно Правилникот и изнесуваат: 

 
1 Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се пресметани на 

ниво на остварените, согласно податоците од Бруто билансот за 2014 година и изнесуваат 
7.832.719 денари; 

2 Трошоците за тековно одржување се пресметани на ниво на остварените, согласно 
податоците од Бруто билансот за 2014 година и изнесуваат 9.698.620 денари; 

3 Трошоците за осигурување се пресметани на ниво на остварените, согласно податоците 
од Бруто билансот за 2014 година во 2014 година, и изнесуваат 5.273.444 денари; 
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4 Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, според просечната бруто 
плата исплатена во стопанството на РМ во 2014 година, зголемена за 40%, за 46 
вработени и изнесуваат 24.207.960 денари; 

5 Менаџерските плати и менаџерските награди се на исто ниво како и одобрените за 2014 
година, во износ од 2.983.764 денари; 

6 Другите услуги се пресметани на ниво на остварените, согласно податоците од Бруто 
билансот за 2014 година и изнесуваат 14.480.228 денари; 

7 Трошоците од категоријата останати и вонредни трошоци се пресметани согласно 
Правилникот, во висина од 10% од позициите 1, 2, 3, 4 и 6 од нормализираните трошоци и 
изнесуваат 4.701.274 денари; 

8 Даноците, придонесите и други давачки кои не зависат од резултатот од работењето се 
нормирани во ист износ како остварените, согласно податоците од Бруто билансот за 2014 
година и изнесуваат 267.419 денари и 

9 Трошокот за амортизација е во износ од 97.438.003 денари, на ниво на остварениот, 
согласно податоците од Бруто билансот за 2014 година. 

 
Приносот на капиталот е пресметан согласно Правилникот и изнесува 60.693.121 денари. 
 

ГА-МА АД Скопје во 2014 година има остварено приход во износ од 219.288.400 денари, 
што е за 16.652.436 денари помалку во однос на потребниот приход определен од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика со контролата за 2014 година. Овој помалку остварен 
приход е вклучен во регулираниот максимален приход за 2016 година. 
 

За определување на регулираниот максимален приход и просечните тарифи за 2016 
година за услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас, 
Регулаторната комисија за енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на ГА-
МА АД Скопје. 

 
Годишниот приход по составни елементи на ГА-МА АД Скопје за 2016 година е определен да 

изнесува 221.429.806 денари, трошоците за дозволени технички загуби изнесуваат 11.342.151 
денари и помалку остварениот приход во 2014 година изнесува 16.652.436 денари. 

 
При прогнозирање на количините за пренос на природен гас за 2016 година, земени се во 

предвид количините на природен гас од Барањето и од анкетата за планираната потрошувачка 
на природен гас на големите потрошувачи, спроведена од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Прогнозираната количина на природен гас која ќе се пренесе во 2016 година е утврдена 
да изнесува 156.695.902 nm³.  

 
Максималниот регулиран приход за 2016 година е определен да изнесува 249.424.393 

денари за планиран пренос на 156.695.902 nm³ природен гас, додека пак просечната тарифа за 
регулираните дејности пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен 
гас е определена да изнесува 1,5918 ден/nm³. 

АД ГА-МА Скопје е вршител на регулираните дејности пренос на природен гас и 
управување со системот за пренос на природен гас. Учеството на вредноста на системот за 
пренос на природен гас во однос на вкупната вредност на средствата за пренос и управување со 
природен гас е 88%, додека пак учеството на вредноста на системот за управување со природен 
гас во однос на вкупната вредност на средствата за пренос и управување со природен гас е 12%. 

Согласно горенаведеното, максималниот регулиран приход за услугата пренос на 
природен гас изнесува 219.493.466 денари, а тарифата за услугата пренос на природен гас 
изнесува 1,4008 ден/nm³. 
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Максималниот регулиран приход за услугата управување со системот за пренос на 
природен гас изнесува 29.930.927 денари, а тарифата за услугата управување со системот за 
пренос на природен гас изнесува 0,1910 ден/nm³. 

 
 Пресметаните трошоци и приходи за вршење на дејностите пренос и управување со 

системот за пренос на природен гас се презентирани во Табела 1 – Преглед на трошоци и 
приходи за ГА-МА АД Скопје, за регулиран период 2012-2016 година, која е во прилог и е 
составен дел на оваа Одлука. 

 
Имајќи го предвид напред наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како 

во диспозитивот на оваа Одлука. 
 
 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, може да поднесе жалба преку 
Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање на жалби во областа на 
енергетиката, во рок од 15 дена од денот на приемот на Oдлуката. 

 
 
 

УП1 бр.08 - 151/15                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25 декември 2015 година 
Скопје                                                                                 Димитар  Петров 

 
 
 
 

Прилози: 
 
Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за АД ГА-МА за периодот 2012-2016 година 
 



ТАБЕЛА 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нормализирани трошоци без амортизација (О) 67.647.633 67.647.633 90.909.107 69.445.428 70.776.748 70.776.748 70.776.748 69.237.629 72.704.240 72.704.240 72.704.240

1
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен 

инвентар 4.372.169 4.372.169 7.832.719 7.832.719 4.839.062 4.839.062 4.839.062 5.474.726 4.969.716 4.969.716 4.969.716

2 Трошоци за тековно одржување                                                           9.126.873 9.126.873 9.698.620 9.698.620 9.473.694 9.473.694 9.473.694 1.657.140 9.833.694 9.833.694 9.833.694

3 Трошоци за осигурување 5.320.969 5.320.969 5.273.444 5.273.444 5.464.636 5.464.636 5.464.636 5.590.480 5.612.181 5.612.181 5.612.181

4 Бруто плати (вработени 46) 29.044.967 29.044.967 41.703.970 24.207.960 29.829.181 29.829.181 29.829.181 32.960.812 30.634.569 30.634.569 30.634.569

5 Менаџерски плати (надомест за одбор на директори) 2.983.764 2.983.764 3.826.507 2.983.764 2.983.764 2.983.764 2.983.764 4.376.473 2.983.764 2.983.764 2.983.764

6 Други услуги                                                                               11.362.393 11.362.393 14.480.228 14.480.228 12.575.754 12.575.754 12.575.754 12.906.595 12.915.299 12.915.299 12.915.299

7
Останати и вонредни трошоци                                                                   

(до 10% од позициите 1,2,3,4 и 6 ) 4.786.498 4.786.498 7.826.200 4.701.274 4.960.657 4.960.657 4.960.657 6.084.563 5.105.016 5.105.016 5.105.016

8
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од 

работењето 650.000 650.000 267.419 267.419 650.000 650.000 650.000 186.840 650.000 650.000 650.000

9 Амортизација (D) 88.077.389 88.077.389 97.438.003 97.438.003 88.077.389 88.077.389 88.077.389 83.992.286 88.077.389 88.077.389 88.077.389

I Вкупно трошоци + амортизација 155.725.022 155.725.022 188.347.110 166.883.431 158.854.137 158.854.137 158.854.137 153.229.915 160.781.629 160.781.629 160.781.629

II Трошоци за дозволени технички загуби 36.437.738 20.538.289 8.364.284 8.364.284 21.318.791 21.318.791 18.709.491 7.231.235 22.128.830 22.128.830 11.342.151

1 WACC 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939 0,0939

2 RAB 2.127.186.095 2.127.186.095 2.127.186.095 2.124.993.456 2.124.993.456 2.124.993.456 2.123.446.567 2.123.446.567 2.123.446.567

3 Залиха на природен гас во мрежа 27.682.418 27.682.418 27.682.418 28.734.350 28.734.350 28.734.350 29.826.255 29.826.255 29.826.255

III RA 101.155.202 60.693.121 60.693.121 60.660.992 60.660.992 60.660.992 60.648.177 60.648.177 60.648.177

IV
Годишен приход по составни елементи                        (ABB= 

O+D+RA)                  256.880.224 216.418.143 227.576.552 219.515.129 219.515.129 219.515.129 221.429.806 221.429.806 221.429.806

V
Регулиран максимален приход - MAR                             

(ABB+ Технички загуби)                  293.317.962 236.956.432 235.940.836 240.833.920 240.833.920 238.224.620 243.558.636 243.558.636 232.771.957

VI Помалку остварен приход од претходни години 126.904.025 79.745.801 358.418.540 0 11.328.310 0 350.888.400 16.652.436

VII Остварен приход по биланси 219.288.400 203.007.218

VIII

Регулиран максимален приход - MAR                           (ABB+ 

Технички загуби + помалку остварен приход од 

претходна година)                  420.221.987 316.702.233 420.043.190 240.833.920 249.552.930 243.558.636 594.447.036 249.424.393

IX

Планирана количина за испорака на природен гас во 

(Nm³) 128.799.000 156.695.902 134.663.666 131.276.000 156.695.902 156.695.902 156.695.902 135.185.000 156.695.902

X Постојна цена ден/nm³ 3,2626 3,1997

XI SX -0,17472523 -0,050091

XII MAR пресметан со SX 229.430.618 269.517.935 240.926.640 252.994.807 0 0

XIII MAR - пренос на природен гас 212.015.443 269.647.244 219.493.466

XIV MAR - управување со системот за пренос 28.911.197 29.930.927

XV Цена ден/nm³ по пресметан MAR со SX 1,4642 1,7200 1,5375 4,3973 1,5918

XVI Цена за услуга пренос на природен гас ден/nm³ 1,2885 1,3530 1,4008

XVII
Цена за услуга управување со системот за пренос на 

природен гас ден/nm³ 0,1757 0,1845 0,1910

декември 2015 година
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Преглед на трошоци и приходи за АД ГА-МА за периодот 2012-2016 година
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