
          
 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 
1 алинеја 4 од Законот за енергетика (Службен весник на Р.М.” 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 Р.М.“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 19/13), постапувајќи по Барањето за 
одобрување на регулиран приход и тарифи за дејноста дистрибуција на природен гас за регулиран 
период од 01.01.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 03-407/1 од 15.12.2016 година, доставено од 
Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА-ГАС, Струмица, на седницата одржана на 
28 декември 2016 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на 
природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас 

на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица 
 

 
1. Се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на 

природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на 
Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица, за  регулираниот 
период 2017-2021 година да изнесува 2,87 ден/nm3. 

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

 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
 

  
О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица , до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија (во понатамошниот текст ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица) 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 Р.М.“ бр. 201/16), (во понатамошниот текст: 
Правилник), Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица (во 
понатамошниот текст: на ден 20.12.2016 година достави Барање за одобрување на регулиран 
приход и тарифи, за услугата дистрибуција на природен гас. Барањето е заведено во архивата на 
Регулаторната комисија за енеретика со УП1 бр. 08-85/16 од 20.12.2016 година. 

 

ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица во прилог кон Барањето за одобрување на регулиран 
приход и тарифи ја достави следната документација: 

1. Пропратно писмо; 
2. Решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија; 



3. Тековна состојба; 
4. Изјава за веродостојноста на поднесените податоци; 
5. Одлука за давање на согласност за поднесување на Барање до Регулаторната комисија за 

енергетика, донесена од Управниот одбор на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица; 
6. Статут на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица; 
7. Годишни сметки за 2013, 2014 и 2015 година; 
8. Финансиско-сметководствени и техничко-економски податоци и информации изготвени во 

согласност со Прилог 4 од Правилникот; 
9. Бруто биланс за 2015 година и за период 01.01-31.10.2016 година; 
10. Лична карта на барателот ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица; 
11. Прилог кон табела 1 - Образложение на пресметките и 
12. Инвестиционен план. 

 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 19 од Правилникот, на 23.12.2016 

година го објави известувањето во врска со Барањето на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица 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 
 

ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица, во барањето  за одобрување на регулиран приход и 
тарифи за периодот 2017-2021 година  ги има доставено следните податоци: 

    

     Регулиран период 

 
Опис 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Вкупно оперативни трошоци и 
амортизација  10.628.415 12.565.664 14.489.198 

 
15.247.682 17.863.154 

2 
Трошоци за дозволени 
технички загуби 146.160 225.750 346.500 

 
633.500 773.500 

3 Принос на капитал (RA)  0 0 0 0 0 

4 Просечен RAB  125.587.172 156.697.087 187.337.461 206.252.879 228.268.099 

5 
Вредност на залиха на 
природен гас во мрежа AVSt-1  139.200 129.000 118.800 

 
108.600 119.000 

6 WACC % 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 

7 Потребен приход 10.774.575 12.790.814 14.835.698 
 

15.881.182 18.636.654 

8 
Испорачана количина на 
природен гас (nm³)  900.000 1.500.000 2.500.000 

 
5.000.000 6.500.000 

9 Регулирана тарифа по nm³ 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 



Согласно инвестицискиот план на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица, за регулираниот период 
2017-2021 година планирани се инвестиции во вкупен износ од 151.710.000 денари.  

 
 

Анализа на Регулаторната комисија за енергетика 
 

За определување на тарифа за регулиран период за услугата дистрибуција на природен гас,  
Регулаторната комисија за енергетика ги користеше податоците доставени во Барањето на ЈПЕД 
„СТРУМИЦА ГАС“- Струмица. 
  

Од доставените податоци во барањето може да се види дека планираните трошоци се високи 
во однос на планираната количина за испорака на природен гас на потрошувачите приклучени на 
дистрибутивната мрежа, поради што и тарифата за услугата дистрибуција на природен гас е 
нереално висока. Ова од причина што реализацијата на проектот е сеуште во тек, кога трошоците на 
почетокот се високи а реализацијата е мала поради тоа што приклучувањето на потрошувачите е 
сеуште во тек.  

По направената анализа на податоците од барањето, при што не е предвидена добивка 
односно принос на капитал (RA), тарифите за дистрибуција на природен гас се следни: 
  

     Регулиран период 

 
Опис 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Потребен  приход 10.774.575 12.790.814 14.835.698 
 

15.881.182 18.636.654 

2 
Испорачана количина 
на природен гас (nm³)  900.000 1.500.000 2.500.000 

 
5.000.000 6.500.000 

3 
Просечна тарифа по 
nm³ 11,97 8,53 5,93 3,18 2,87 

  
 Со цел да се овозможи приклучување на повеќе потрошувачи и поголема конкурентност на 
тарифата за услугата дистрибуција на природен гас, Регулаторната комисија за енергетика, по 
анализата на податоците од барањето, ја прифаќа предлог тарифата на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“- 
Струмица, за дистрибуција на природен гас, за периодот 2017-2021 година да изнесува  2,87 
ден/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. 08-85/16                                                                                          
28 декември 2016 година                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
          Скопје                                                                                                    Димитар Петров 


