
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, 
точка 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013,  
41/2014 и 151/2014) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 
тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), 
постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на 
продажната цена на природниот гас за октомври 2014 година, на седницата одржана на 24 октомври 
2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на продажна цена на природен гас  

за месец октомври од 2014 година 
 
 

Член 1 
 На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со 
природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, 
продажната цена на природниот гас за месец октомври од 2014 година, се утврдува да изнесува 
24,9271 ден/nm3. 
 Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани 
со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со 
вклучени зависни трошоци) во износ од 24,6313 ден/nm3 и цена за услугата снабдување на 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од  
0,2958 ден/nm3. 
 Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за 
услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,4642 ден/nm3, 
а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на 
системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец 
октомври 2014 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 26,3913 
ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за 
месец октомври од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,7504 ден/nm3. 
 Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за 
месец октомври од 2014 година изнесува 31,1417 ден/nm3. 

 
 

Член 2 
 Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на 
продажен курс на САД доларот од 48,2800 денари за еден САД долар, за месец септември од 2014 
година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи. 
 
 

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

 
 

Член 4 
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”.  
 

 
 



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

 МАКПЕТРОЛ „ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје, со допис бр. 0702-195/1 од 14.10.2014 година, до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија достави Барање за утврдување на 
продажната цена на природниот гас за месец октомври од 2014 година. Со Барањето  МАКПЕТРОЛ „ПРОМ-
ГАС“ ДООЕЛ-Скопје предлага највисоката продажна цена на природниот гас за месец октомври од 2014 
година да изнесува 31,8701 ден/nm3, што во споредба со цената од претходниот месец во износ од 32,0940 
ден/nm3 претставува намалување од 0,697 %.  

Како причина за промена на крајната највисока цена на природниот гас во Барањето е наведено дека 
истото е условено од промената на: кварталната продажна цена на природниот гас утврдена од страна на 
Инодобавувачот кон трговецот за IV квартал, курсот на САД доларот, како и промената на зависните 
трошоци.  

Согласно на одредбите од Купопродажниот договор кој Макпетрол АД-Скопје го има склучено со 
“Гаспром експорт“- Москва, набавната цена на природниот гас во четвртиот квартал од 2014 година изнесува 
468,60 УСА$/1000 nm3, која споредена со набавната цена на природниот гас во третиот квартал од 2014 
година од  476,10 УСА$/1000 nm3 е пониска за 1,575 %.  

Во рамките на зависните трошоци, Барателот ги засметал следните трошоци: царина и царински 
давачки од 0,4525 ден/nm3, банкарска провизија од 0,0076 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со 
повисок квалитет во месец февруари во износ од 0,0001 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со 
повисок квалитет во месец април во износ од 0,0001 ден/nm3, курсна разлика за месец април во износ од 
0,0002 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец мај во износ од 0,0003 
ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 2013 година (6/9) во износ од 0,0002 
ден/nm3, курсна разлика за месец мај во износ од 0,0014 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со 
повисок квалитет во месец јуни во износ од 0,0017 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и 
реализирани количини во 2013 година (7/9) во износ од 0,0010 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и 
реализирани количини во јули 2014 година во износ од 0,0004 ден/nm3, курсна разлика за месец јуни во износ 
од 0,0047ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец јули во износ од 0,0058 
ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 2013 година (8/9) во износ од 0,0043 
ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во август 2014 година во износ од 
0,0019 ден/nm3, курсна разлика за месец јули во износ од 0,0390 ден/nm3, надомест за испорачан природен 
гас со повисок квалитет во месец август во износ од 0,0384 ден/nm3, дополнителен надомест за испорачан 
природен гас со повисок квалитет во месец август во износ од 0,0030 ден/nm3, надомест за разлика од 
планирани и реализирани количини во 2013 година (9/9) во износ од 0,0252 ден/nm3, надомест за разлика од 
планирани и реализирани количини во септември 2014 година во износ од 0,0111 ден/nm3, курсна разлика за 
месец август во износ од 0,4643 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец 
септември во износ од 0,2611 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 
октомври 2014 година во износ од 0,0604 ден/nm3 и надоместок за трговецот утврден во апсолутен износ од 
1,2400 ден/nm3. 

Барателот во месец октомври од 2014 година планира да испорача 2.880.823 nm3 природен гас. 
Барањето за крајната највисока цена на природниот гас е заснован на вредноста на САД доларот од 

48,2800 ден/$ (за месец септември, согласно заклучницата за купопродажба на девизи), која споредена со  
вредноста  на курсот на САД доларот кој беше применет во претходниот месец од 46,6694 ден/$ е повисока 
за 3,451%. 

Во Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика крајната највисока продажна цена на 
природниот гас за месец октомври од 2014 година изнесува 31,1417 ден/nm3, што во споредба со цената од 
претходниот месец во износ од 32,0940 ден/nm3 претставува намалување за 2,967 %. Во крајната највисока 
продажна цена на природниот гас содржана е увозната цена на природниот гас од 468,60 УСА$/1000 nm3, 
односно согласно курсот на денарот и зависните трошоци, набавна цена од 24,6313 ден/nm3, потоа цената на 
услуга снабдување од 0,2958 ден/nm3,  цената на услугата пренос и управување со системот за пренос на 
природен гас од 1,4642 ден/nm3, како и ДДВ во апсолутен износ од 4,7504 ден/nm3.  

Во рамките на зависните трошоци, пресметани се следните трошоци: царина и царински давачки од 
0,4525 ден/nm3, банкарска провизија од 0,0076 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок 
квалитет во месец февруари во износ од 0,0001 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок 
квалитет во месец април во износ од 0,0001 ден/nm3, курсна разлика за месец април во износ од 0,0002 
ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец мај во износ од 0,0003 ден/nm3, 
надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 2013 година (6/9) во износ од 0,0002 ден/nm3, 
курсна разлика за месец мај во износ од 0,0014 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок 
квалитет во месец јуни во износ од 0,0017 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани 
количини во 2013 година (7/9) во износ од 0,0010 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани 



количини во јули 2014 година во износ од 0,0004 ден/nm3, курсна разлика за месец јуни во износ од 
0,0047ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец јули во износ од 0,0058 
ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 2013 година (8/9) во износ од 0,0043 
ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во август 2014 година во износ од 
0,0019 ден/nm3, курсна разлика за месец јули во износ од 0,0390 ден/nm3, надомест за испорачан природен 
гас со повисок квалитет во месец август во износ од 0,0384 ден/nm3, дополнителен надомест за испорачан 
природен гас со повисок квалитет во месец август во износ од 0,0030 ден/nm3, надомест за разлика од 
планирани и реализирани количини во 2013 година (9/9) во износ од 0,0252 ден/nm3, надомест за разлика од 
планирани и реализирани количини во септември 2014 година во износ од 0,0111 ден/nm3, курсна разлика за 
месец август во износ од 0,4643 ден/nm3, надомест за испорачан природен гас со повисок квалитет во месец 
септември во износ од 0,2611 ден/nm3, надомест за разлика од планирани и реализирани количини во 
октомври 2014 година во износ од 0,0604 ден/nm3 и надоместок за трговецот утврден во апсолутен износ од 
0,6227 ден/nm3.  

Главната разлика во пресметката помеѓу Регулаторната комисија за енергетика и барателот се 
однесува на ставката надоместок за трговец. Во барањето е наведено дека овој износ треба да изнесува 1,24 
ден/nm3, при што овој износ е утврден со Одлуки на УО на „Макпетрол“ АД-Скопје бр. 0202-35/7 и бр. 0202-
35/8 и двете од 1.10.2014 година. Причината за промената на износот на надоместок за трговецот ја 
оправдуваат со промената во начинот на плаќање, при што почнувајќи од месец октомври е започнато да се 
плаќа авансно за набавениот природен гас према Инодобавувачот, додека претходно плаќањето се 
извршувало после превземениот природен гас, при што плаќањето било обезбедено со банкарска гаранција. 
Со новиот начин на плаќање повеќе не постои трошок за банкарска гаранција, но во самиот надоместок за 
трговец е вграден износ од 0,74 ден/nm3 како финансиски трошок за обезбедување на кредит за авансно 
плаќање.  

Со цел да се провери пристапот по кој е дојдено до износот за финансиски трошок од 0,74 ден/nm3 

Регулаторната комисија за енергетика побара да се достави објаснување за начинот на пресметка.  
Од доставеното објаснување не може да се заклучии дека постои оправданост за прифаќање на 

оваа вредност на финансиски трошок од причини што во самата калкулација трговецот користи параметри 
кои Регулаторната комисија за енергетика цени дека не се реални. 

Имено, во пресметката на трговецот се поаѓа од продажна цена во износ од 30,7317 ден/nm3 во која 
покрај фактурната цена која е надградена со трошокот за повисок квалитет на природниот гас, царина и 
царински давачки, банкарска провизија, вклучени се и надоместокот за трговецот во износ од 1,24 ден/nm3, со 
што во самата пресметка се прејудицира дека треба да се дојде до овој износ, а исто така во самата 
пресметка е содржан и износот за ДДВ за продажната цена што нема никаква оправданост во целта да се 
дојде до износ на финансиски трошок за кредит кој служи за набавка на природен гас од странство. 
Понатаму, во пресметката се кажува дека каматната стапка по која се пресметува финансискиот трошок 
изнесува 9,77% и дека практично финансискиот трошок треба да го покрие целокупниот износ потребен за 
набавка на природен гас од странство, без притоа да се земе во предвид наплатата од страна на 
снабдувачот на тарифни потрошувачи која според податоците доставени од МАКПЕТРОЛ „ПРОМ-ГАС“ 
ДООЕЛ-Скопје за изминатиот квартал изнесува 79,67 %, при што истата во следните месеци се очекува да се 
намали на 70%.  

 Имајќи ја во предвид оваа новонастаната ситуација, како и објаснувањето доставено од барателот, 
Регулаторната комисија за енергетика го пресмета финансискиот трошок во износ од 0,1227 ден/nm3, при што 
се користени следните параметри: фактурната цена е пресметана врз основа на увозната девизна цена за IV 
квартал во износ од 468,60 УСД/1000 nm3, при што за разлика од пресметката на трговецот не се 
вкалкулирани трошоците за повисок квалитет бидејќи истите се пресметуваат во зависните трошоци, и курс 
на САД доларот превземен од калкулацијата на трговецот во износ од 49,00 ден/$. Со овие параметри 
фактурната цена изнесува 22,9614 ден/nm3. Трошокот за царина и царински давачки изнесува 0,4592 ден/nm3 
и трошокот за банкарска провизија изнесува 0,0075 ден/nm3. Со собирање на овие елементи се доаѓа до 
вкупната набавна цена во износ од 23,4281 ден/nm3. Понатаму, во пресметката на Регулаторната комисија за 
енергетика се оди со каматна стапка во износ од 7,08 %, која што е пресметана според официјалните 
податоци објавени од НБРМ и претставува просек од денарски каматни стапки без валутна клаузула, 
денарски каматни стапки со валутна клаузула, како и девизни каматни стапки за долгорочни кредити за 
претпријатија за период I-VIII месец од 2014 година. И конечно, во пресметката на финансискиот трошок се 
оди со 30% на потребни средства заради ненавремена наплата во рамки на валутниот рок. Со ова, вкупниот 
надоместок за трговецот ќе изнесува 0,6227 ден/nm3.  

Специфичните трошоци по пооделни позиции се пресметани со планиранa количина на природен гас 
за испорака во месец октомври од 2014 година од 2.880.823 nm3. 
  

Согласно напред изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.  



 
 
 

ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа 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 доставувањето. 
 
 
Уп1 Бр. 08-203/14 
24.10.2014 година                                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје                                             Димитар Петров 
 


