
         
 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, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), 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. 201/16) и Тарифниот систем 
за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 19/13) и Барањето за одобрување 
на регулиран приход и тарифи за регулираниот период 2017-2021 година, бр.03-1655/1 од 
28.11.2016 година, доставено од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје, на 
седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе 

 

 
О  Д  Л  У  К  А 

 
за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејностa дистрибуција на 

природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје за 
регулиран период 2017-2021 година 

 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува 

регулиран приход од 10.514.541 денари и тарифа од 2,8418 ден/nm3 за услугата 
дистрибуција на природен гас за 2017 година, за пренесени 3.700.000 nm3 природен гас. 
 

2. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува 
годишен приход по составни елементи (ABB) за услугата дистрибуција на природен гас за 
регулиран период 2017-2021 година да изнесува: 

 
- за 2017 година – 10.514.541 денари, 
- за 2018 година – 10.623.804 денари, 
- за 2019 година – 11.508.528 денари, 
- за 2020 година – 11.971.157 денари, и 
- за 2021 година – 12.246.093 денари. 
 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година. 
 

 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, (во 
понатамошниот текст: ДТИРЗ Скопје) согласно член 17 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. 201/16), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија 
за енергетика), достави Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за регулиран 
период од 2017-2021 година, бр.03-1655/1 од 28.11.2016 година, (во понатамошниот текст: 
Барање). Барањето е заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 
бр.08-81/16 од 28.11.2016 година. 
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ДТИРЗ Скопје кон Барањето ја достави следната документација: 
1.   Тековна состојба со сите прилози; 
2.   Статут на ДТИРЗ Скопје; 
3.   Информација за економско финансиската состојба на субјектот; 
4.   Изјава за веродостојноста на барањето и податоците;   
5.   Одлука на Управниот одбор за ДТИРЗ Скопје бр.02-1615/4 од 28.11.2016 година; 
6.   Извештај за финансиското работење за 2016 година; 
7.   Бруто биланс за 2015-2016 година за с-ка „603“- буџетска и с-ка „787“- самофинансирачка, 

до денот на доставувањето на барањето; 
8.   Завршни сметки за 2015 година (буџетска и самофинансирачка) 
9.   Финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации 

изготвени во согласност со Прилог 4 од Правилникот;  
10. Податоци за дистрибуирана и испорачана количина на природен гас на потрошувачи  

презентирани во соодветни табели од Прилог 4; 
11. Податоци за број на потрошувачи на природен гас; 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 19 од Правилникот, на 02.12.2016 

година го објави известувањето во врска со Барањето на ДТИРЗ 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. 
 
 
 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 регулираниот период 2017-2021 година и при 

тоа ги има презентирано следните податоци:  

1. Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)  

Според податоците дадени во табелите согласно Прилогот 4 од Правилникот, вредноста 

на средствата за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за годините 

2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 година од регулираниот период, изнесува: 184.605.058 денари, 

181.820.465 денари, 188.584.334 денари, 186.919.901 денари и 183.505.525 денари соодветно. 

 2. Количина на потребен природен гас 

ДТИРЗ досега има осум потрошувачи на природен гас со вкупна потрошувачка од 

3.057.906 nm3, за 2015 година. За регулираниот период планирано е зголемување на бројот на 

потрошувачи и зголемена вкупна потрошувачка на природен гас, која е планирана да изнесува за 

2017 година 3.700.000 nm3; за 2018 година, 3.800.000 nm3; за 2019 година 4.000.000 nm3; за 2020 

година 4.500.000 nm3 и за 2021 година 4.900.000 nm3. 

3. Регулирана тарифа 
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Според податоците од Барањето, ДТИРЗ - Скопје за регулираниот период 2017-2021 

година предвидува:  

- за 2017 година, тарифата да изнесува 3,3000 ден/nm3, 
- за 2018 година  тарифата да изнесува 3,2000 ден/nm3, 
- за 2019 година, тарифата да изнесува 3,1000 ден/nm3, 
- за 2020 година, тарифата да изнесува 3,0000 ден/nm3,  
- за 2021 година, тарифата да изнесува 2,9000 ден/nm3,  
 

Анализа на Регулаторната комисија за енергетика 

За определување на тарифата за регулиран период за услугата 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 увиди дека во изминатиот регулиран 

период има напредок во проширување на дистрибутивната мрежа во технолошко-индустриските 

развојни зони Скопје 1 и Скопје 2 така да сега се приклучени 8 корисници на дистрибутивната 

мрежа за разлика од почетокот на претходниот регулиран период, кога беа приклучени само два 

корисника. Во инвестициониот план за регулираниот период 2017-2021 година предвидени се 

средства во вкупен износ од околу 18.000.000 денари за развој на дистрибутивната мрежа како и 

за приклучување на нови корисници на природниот гас.    

За регулираниот период 2017-2021 година нормализираните трошоци се определени 
согласно Правилникот и тоа: 

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

врз основа на податоците од Барањето и изнесуваат 538.450 денари за 2017 година, 
592.295 денари за 2018 година, 651.525 денари за 2019 година, 716.677 денари за 2020 
година и 788.345 денари за 2021 година. 

2. Вредноста на трошоците за тековно одржување, согласно Правилникот е определена да 
изнесува 25% од вредноста на амортизацијата и за регулираниот период 2017-2021 
година изнесуваат 971.961 денари, 959.222 денари, 1.094.371 денари, 1.137.780 денари и 
1.139.129 денари соодветно; 

3. Вредноста на трошоците за осигурување е преземена од Барањето и изнесуваат 285.000 
денари за 2017 година, 290.000 денари за 2018 година, 295.000 денари за 2019 година, 
300.000 денари за 2020 година и 310.000 денари за 2021 година; 

4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, односно просечна бруто 
плата исплатена во стопанството на РМ во 2016 година за девет месеци, во износ од 
32.620 денари зголемена за соодветната вредност на CPI за секоја година од 
регулираниот период, за 5 вработени како што е наведено во Барањето и зголемена за 
40%; 

5. ДТИРЗ во Барањето не предвидува менаџерски плати и менаџерски награди и нивната 
вредност за регулираниот период 2017-2021 година изнесува 0; 

6. Другите услуги се со иста вредност како и во Барањето и изнесуваат 1.052.888 денари за 
2017 година, 1.105.532 денари за 2018 година, 1.160.808 денари за 2019 година, 1.218.849 
денари за 2020 година и 1.279.791 денари за 2021 година; 

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 562.400 денари за 2017 година, 575.883 денари за 2018 година, 605.004 
денари за 2019 година, 625.867 денари за 2020 година и 666.338 денари за 2021 година; 
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8. Трошокот за амортизација е во ист износ како и во Барањето и изнесуваат 3.887.842 
денари за 2017 година, 3.836.887 денари за 2018 година, 4.377.482 денари за 2019 
година, 4.551.118 денари за 2020 година, 4.556.514 денари за 2021 година. 

9. Трошоците за дозволени технички загуби се преземени од барањето и изнесуваат 
440.300 денари за 2017 година, 452.200 денари за 2018 година, 476.000 денари за 2019 
година, 535.500 денари за 2020 година и 583.100 денари за 2021 година. 
 
Пресметаните оперативни трошоци за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас 

се презентирани во Табела 1 – Преглед на трошоци и приходи за регулиран период за вршење 
на регулирана дејност дистрибуција на природен гас, која е во прилог и е составен дел на оваа 
Предлог Одлука. 

 
При планирање на количините за пренос на природен гас за периодот 2017 – 2021 

година, земени се во предвид количините на природен гас од Барањето, односно 3.700.000 nm3 

за 2017 година, 3.800.000 nm3 за 2018 година, 4.000.000 nm3 за 2019 година, 4.500.000 nm3 за 
2020 година и 4.900.000 nm3 за 2021 година.  

 
Регулираната тарифа за услугата дистрибуција на природен гас за 2017 година изнесува 

2,8418 ден/nm3, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 3.700.000 nm3. 

Во текот на регулираниот период се очекува зголемување на потрошувачката на природен гас 

која на крајот од регулираниот период треба да достигне 4.900.000 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 денот на приемот. 

 
 

 
УП1 бр. 08-81/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28 декември 2016 година 
Скопје                                                                                 Димитар  Петров 

 
 
 
 
 
 

Прилози: 

Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за регулиран период за вршење на регулирана дејност 

дистрибуција на природен гас 



Табела  1

2015
Р.број Опис ДТИРЗ ДТИРЗ  П1 бр.08-150/15   ДТИРЗ РКЕ ДТИРЗ РКЕ ДТИРЗ РКЕ ДТИРЗ РКЕ ДТИРЗ РКЕ

1 Оперативни трошоци
1.1  Нормализирани трошоци 

1.1.1 Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар 445.000 489.500 121.375.315 538.450 538.450 592.295 592.295 651.525 651.525 716.677 716.677 788.345 788.345
1.1.2 Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување 546.629 1.011.967 451.080 971.961 971.961 959.222 959.222 1.094.371 1.094.371 1.137.780 1.137.780 1.139.129 1.139.129
1.1.3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема 277.347 280.000 524.628 285.000 285.000 290.000 290.000 295.000 295.000 300.000 300.000 310.000 310.000
1.1.4 Бруто плати (5 вработени) 2.721.300 2.993.430 6.317.962 3.023.364 2.775.701 3.053.598 2.811.785 3.084.134 2.848.338 3.114.975 2.885.367 3.146.125 2.922.877
1.1.5 Менаџерски плати и менаџерски награди
1.1.6 Други услуги 955.000 1.002.750 735.632 1.052.888 1.052.888 1.105.532 1.105.532 1.160.808 1.160.808 1.218.849 1.218.849 1.279.791 1.279.791
1.1.7 Останати и вонредни трошоци 216.845 577.764 587.166 562.400 600.064 575.883 628.583 605.004 648.828 625.867 666.338 666.338

Вкупно нормализирани трошоци 5.162.121 6.355.411 129.404.617 6.458.829 6.186.399 6.600.711 6.334.717 6.914.421 6.655.046 7.137.109 6.884.539 7.329.728 7.106.479
1.2 Амортизација 2.733.146 4.047.866 2.255.400 3.887.842 3.887.842 3.836.887 3.836.887 4.377.482 4.377.482 4.551.118 4.551.118 4.556.514 4.556.514
1.3 Даноци, придонеси и други давачки 

Вкупно оперативни трошоци 7.895.267 10.403.277 131.660.017 10.346.671 10.074.241 10.437.598 10.171.604 11.291.903 11.032.528 11.688.227 11.435.657 11.886.242 11.662.993
2 Трошоци за дозволени технички загуби 521.253 406.249 839.127 440.300 440.300 452.200 452.200 476.000 476.000 535.500 535.500 583.100 583.100

3 Принос на капитал (RA) 1.765.442 1.887.952 10.223.470 1.846.051 0 1.818.205 0 1.885.843 0 1.869.199 0 1.835.055 0
4 Просечен RAB 176.544.156 188.795.240 127.793.377 184.605.058 184.605.058 181.820.465 181.820.465 188.584.334 188.584.334 186.919.901 186.919.901 183.505.525 183.505.525
5 Вредност на залиха на природен гас во мрежа AVSt-1 
6 WACC % 1% 1% 8% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

7 ВКУПНО потребен приход (ABB) 10.181.962 12.697.478 142.722.614 12.633.022 10.514.541 12.708.003 10.623.804 13.653.746 11.508.528 14.092.926 11.971.157 14.304.397 12.246.093

8 Испорачана количина на природен гас (nm³) 3.057.906 3.420.000 4.468.500 3.700.000 3.700.000 3.800.000 3.800.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 4.500.000 4.900.000 4.900.000
9 Просечна тарифа по nm³ 2,2879 3,4143 2,8418 3,3442 2,7957 3,4134 2,8771 3,1318 2,6603 2,9193 2,4992

дек.16
* Одлуката за 2016 година е за дејностите дистрибуција и снабдување со природен гас

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
 ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

Година
2016

Регулиран период
2017 2018 2019 2020 2021
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