
Регулаторната комисија за енергетика врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од Законот за 
енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 , 41/2014, 151/2014 , 33/2015, 
192/2015 и 215/2015), 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) и Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2016 година, бр. 08-150/15 
од 25.11.2015 година, доставено од Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје,  
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 
2015 година, донесе 
            
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за одобрување на тарифа за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на 
потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за 

технолошко - индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2016 година 
 

 
1. На Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје се одобрува тарифа за 

услугите дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на потрошувачите 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2016 година во износ од 2,2879 
ден/nm3, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 4.468.500 nm3. 

 
 

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

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

 
4. Оваа Одлука ќе се објави во  „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 
 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

Согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос и дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), (во понатамошниот текст: Правилник), 
Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје (во понатамошниот текст: ДТИРЗ) до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната 
комисија за енергетика) на 25.11.2015 година достави Барање за одобрување на регулиран приход и 
тарифи за 2016 година, за услугата дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на 
потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас. Барањето е заведено во 
архивата на Регулаторната комисија за енеретика со бр.08-150/15 од 25.11.2015 година. 

 
ДТИРЗ во прилог кон Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2016 година, ја 

достави следната документација: 
 

1.  Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2016 година, пропратно писмо со 
образложение; 
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2.  Евидентиран и предвиден број на потрошувачи и количина на потрошен природен гас по 
потрошувачи, презентирани во табела 23 од Прилог 4 од Правилникот; 

 
3.  Бруто биланс за период 01.01.2015 – 20.11.2015 година за с-ка „603“-буџетска и с-ка „787“-

самофинансирачка; 
4.  Годишен извештај за финансиското и деловното работење, оперативна сигурност и план за развој 

на дистрибутивниот систем за 2014 година. 
 

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 23 од Правилникот, на 16.12.2015 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 тарифa за 
дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони – Скопје (ДТИРЗ) 
за 2016 година. 

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.. 
 

 
Податоци од Барањето 
 

Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје врз основа на предвидените 
количини на природен гас за корисниците на дистрибутивниот систем и планираните трошоци за вршење 
на регулираните дејности, како и потребата за задржување на конкурентноста и привлекување на нови 
корисници на системот за дистрибуција, поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за 
2016 година и при тоа ги има презентирано следните податоци:  
 
 
 1. Регулирана тарифа 

 
Според податоците од табелите и образложението од Барањето, ДТИРЗ - Скопје предвидува 

регулираната тарифа за 2016 година да изнесува 2,2879 ден/nm3. 
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Анализа на Регулаторната комисија за енергетика 
 

За определување на регулираната тарифа за 2016 година за услугата дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, Регулаторната комисија за енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на ДТИРЗ – 
Скопје. 
  

Од доставените податоци во барањето може да се види дека нема значителни промени во 
работењето на ДТИРЗ од периодот кога е донесена Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на 
регулирана дејност дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко - индустриски 
развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2012 година и годишен приход по составни елементи за регулиран 
период 2012-2016 година („Службен весник на РМ“ бр.185/11), Одлуката за изменување и дополнување на 
одлуката за одобрување на тарифа за вршење на регулирана дејност дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас на дирекцијата за технолошко – индустриски развојни зони – скопје, (ДТИРЗ) за 2012 година и 
годишен приход по составни елементи за регулиран период 2012 - 2016 година („Службен весник на РМ“ 
бр.11/13) и Одлуката за одобрување на тарифа за дистрибуција на природен гас и снабдување со 
природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на 
Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони-Скопје, (ДТИРЗ) за 2014 година година („Службен 
весник на РМ“ бр.185/13) . 

 При анализата на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика 
констатира дека прикажаните податоци за 2016 година се пресметани согласно одобрените за 
регулираниот период и затоа истите се прифатени во целост.  

 
Согласно погоре наведеното, регулираната тарифа за услугата дистрибуција на природен гас и 

снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас 
за 2016 година изнесува 2,2879 ден/nm3, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 
4.468.500 nm3.  
 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 приемот, а согласно член 31 од Законот за енергетика. 
 
 
 
 

Скопје, 25 декември 2015 година                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
         УП1 Број: 08-150/15 
                                                                                                                                   Димитар Петров 
 
 
Прилог: 
Табела 1 – Преглед на трошоци и приходи за регулиран период за вршење на регулирана дејност 
дистрибуција и снабдување со природен гас 
  
 



Табела  1

2012 2013 2014 2015 2016

Р.број Опис Барање РКЕ Барање РКЕ РКЕ РКЕ РКЕ РКЕ РКЕ

1 Оперативни трошоци

1.1  Нормализирани трошоци 

1.1.1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 42.600.000 42.600.000 65.770.000 65.770.000 89.408.565 94.869.551 100.064.148 108.055.836 121.375.315

1.1.2 Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 327.884 327.884 476.123 476.123 467.472 477.550 464.847 491.097 451.080

1.1.3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 242.925 242.925 278.698 278.698 327.884 377.070 426.256 475.442 524.628

1.1.4 Бруто плати 1.998.562 1.998.562 2.578.000 2.578.000 3.612.316 4.154.163 4.777.287 5.493.880 6.317.962

1.1.5 Менаџерски плати и менаџерски награди

1.1.6 Други услуги 354.000 354.000 724.992 724.992 820.000 834.552 862.578 702.300 735.632

1.1.7 Останати и вонредни трошоци

Вкупно нормализирани трошоци 45.523.371 45.523.371 69.827.813 69.827.813 94.636.237 100.712.886 106.595.116 115.218.555 129.404.617

1.2 Амортизација 1.811.393 1.811.393 2.380.617 2.380.617 2.337.359 2.387.752 2.324.236 2.455.486 2.255.400

1.3 Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатите од работењето

1.4 Трошоци за одржување на туѓи основни средства

Вкупно оперативни трошоци 47.334.764 47.334.764 72.208.430 72.208.430 96.973.596 103.100.638 108.919.352 117.674.041 131.660.017

2 Трошоци за дозволени технички загуби 287.703 287.703 449.175 449.175 615.360 653.587 689.949 745.891 839.127

3 Принос на капитал (RA) 8.760.725 8.760.725 9.629.654 9.629.654 10.269.234 10.791.574 10.603.094 10.411.906 10.223.470

4 Просечен RAB 97.341.384 97.341.384 106.996.157 106.996.157 128.365.420 134.894.675 132.538.681 130.148.820 127.793.377

5 Вредност на залиха на природен гас во мрежа AVSt-1 

6 WACC % 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8%

7 ВКУПНО потребен приход (1 + 2 + 3) 56.383.192 56.383.192 82.287.259 82.287.259 107.858.189 114.545.799 120.212.396 128.831.838 142.722.614

8 Испорачана количина на природен гас (nm³) 1.961.325 1.961.325 2.680.000 2.680.000 3.276.900 3.505.500 3.674.100 3.972.000 4.468.500

9 Просечна тарифа по nm³ 3,8289 3,8289 3,5932 3,5932 3,1338 3,0785 2,8859 2,6213 2,2879

ДАТУМ: декември 2015 година

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА ПРИРОДЕН ГАС
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