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 87/17) и Тарифниот систем
за пренос на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), а во врска со Одлуката за
одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за пренос и
управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни
елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас
за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје, УП1 бр.08-75/16 од 28 декември 2016
година и постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2017
година до 31.12.2021 година, бр. 0302-1341/1 од 28.11.2017 година, доставено од Акционерското
друштво ГА-МА Скопје, на седницата одржана на 28.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година од
регулираниот период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас
во 2018 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 204.576.393
денари и тарифа од 1,2786 ден/nm3, за пренесени 160.000.000 nm3 природен гас.
2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот
за пренос на природен гас во 2018 година се одобрува регулиран максимален приход во
износ од 27.896.781 денари и тарифа од 0,1744 ден/nm3, за пренесени 160.000.000 nm3
природен гас.
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 2018 година.

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 член 17 од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос и
управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
201/16 и 87/17), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика
на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден
29.11.2017 година, достави Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година, бр.0302-1341/1 од
28.11.2017 година, (во понатамошниот текст: Барање). Барањето е заведено во архивата на
Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-191/17 од 29.11.2017 година.
ГА-МА АД Скопје кон Барањето ја достави следната документација:

1. Податоци за Барателот;
2. Годишна сметка на ГА-МА АД Скопје за 2016 година бр.0501-223/1 од 24.02.2017 година,
со прилози:
- Биланс на состојба на 31.12.2016 година;
- Биланс на успех за 2016 година;
- Даночен биланс за 2016 година;
3. Годишен извештај на Одборот на директори за работењето на ГА-МА АД Скопје во 2016
година бр. 0202-493/1 од 27.04.2017 година;
4. Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори од АУДИТ МАКЕДОНИЈА за
2016 година;
5. Бруто биланс и заклучен лист за 2016 година;
6. Бруто биланс и заклучен лист до 30.09.2017 година;
7. Финансиско-сметководствени и техничко-економски податоци и информации изготвени во
согласност со Прилог 4 од Правилникот (Табели);
8. Податоци за пренесени количини на природен гас и број на потрошувачи на природен гас
(во Прилог 4, Табела 23);
9. Пресметка за поголем остварен приход во ГА-МА-Скопје во 2016 година и 2017 година –
во дел од табелите од Прилог 4 од Правилникот;
10. Изјава за веродостојноста на поднесените податоци од страна на ГА-МА АД Скопје;
11. Одлука за давање на согласност за поднесување на Барање за одобрување на регулиран
приход за регулиран период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година од Одборот на
директори на ГА-МА АД Скопје бр.0202-1281/6 од 21.11.2016 година;
12. Електронска форма (ЦД).
Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 19 од Правилникот, на 06.12.2017
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 „Нова Македонија“ и „Коха“.
По објавеното известување, во рокот утврден во известувањето од Регулаторната
комисија за енергетика, на 11.12.2017 година беше доставено Мислење по однос на
известувањето за поднесеното барање од ГА-МА АД Скопје за одобрување на регулиран приход
и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас, од ТЕ-ТО
АД Скопје, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-191/17.
Регулаторната комисија за енергетика при анализите на доставената документација и податоци
го имаше во предвид и мислењето доставено од ТЕ-ТО АД Скопје.
Во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број
02-2129/1 од 22.12.2017 година, свика подготвителна седница на 26.12.2017 година, на која
предмет на разгледување беше „Предлог – Одлуката за одобрување на регулиран максимален
приход и тарифа за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на
природен гас за 2018 година од регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје“.
Подготвителната седница се одржа на 26.12.2017 година. На подготвителната седница
беа поканети претставници од ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ Скопје, АД Макпетрол Скопје, АД ГА-МА – Скопје, ЈПЕД Струмица Гас – Струмица, ЈП Куманово Гас – Куманово,
Министерството за економија, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ
задолжен за економски прашања, Стопанската Комора на РМ, Сојузот на Сопански комори на
Македонија, Советот за заштита на потрошувачите на РМ, Комисијата за заштита на
конкуренцијата, Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ – Енергетика
– 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 и
Макстил АД Скопје.
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Од поканетите присуствуваа претставници на ДТИРЗ, Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ
Скопје, АД Макпетрол - Скопје, АД ГА-МА – Скопје, ЈПЕД Струмица Гас – Струмица, ЈП Куманово
Гас – Куманово, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за
економски прашања, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Производство на топлина Балкан
Енерџи ДООЕЛ Скопје, АД МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје, ТЕ-ТО АД – Скопје и
Макстил АД Скопје.
Податоци доставени од ГА-МА АД Скопје
ГА-МА АД Скопје, во Барањето ги има презентирано следните податоци:
1. Планирани количини за пренос на природен гас
ГА-МА АД Скопје за 2018 година од регулираниот период 2017-2021 година, планира да
пренесе 158.830.000 nm3 природен гас.
2. Регулиран приход и регулирана просечна тарифа
ГА-МА АД Скопје, за вршење на дејностите пренос и управување на системот за пренос на
природен гас, за 2018 година од регулираниот период 2017-2021 година, бара регулираниот приход
и просечна тарифа да изнесуваат:
Година

Регулиран приход (ден)

Просечна тарифа (ден/nm3)

2018

270.276.676

1,7017

ГА-МА АД Скопје, со Барањето ги има презентирано податоците за трошоците, приходите
и пренесените количини на природен гас за 2016 година, како и планираните трошоци и приходи
и количини на природен гас за 2017 година.
Анализа од Регулаторната комисија за енергетика
За определување на просечната тарифа за 2018 година од регулираниот период 20172021 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 за одобрување на регулиран приход и тарифа за дејностите
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2018 година.
Регулаторната комисија за енергетика направи контрола на остварените приходи и
трошоци за 2016 година, согласно Правилникот, односно извршена е контрола на остварените
трошоци и нивно пренормирање.
Вкупно пресметаните нормализирани трошоци за регулираните дејности пренос на
природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година изнесуваат
80.379.921 денари и тоа:
1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се во висина на
остварените според податоците од бруто билансот за 2016 во износ од 7.308.888 денари;
2. Вредноста на трошоците за тековно одржување е преземена од бруто билансот во износ
од 7.627.074 денари;
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3. Вредноста на трошоците за осигурување е исто така преземена од бруто билансот во
износ од 4.695.382 денари;
4. Трошоците за бруто плати се пресметани согласно Правилникот, односно просечна бруто
плата исплатена во стопанството на РМ во 2016 година, во износ од 32.821 денари, за 57
вработени и зголемена за 40% и истите изнесуваат 31.429.390 денари;
5. Менаџерските плати и менаџерските награди се во износ од 3.319.342 денари според
податоците од бруто билансот;
6. Другите услуги се пресметани согласно Правилникот, според тригодишното просечно
учество во трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, во
висина од 259,88% и истите изнесуваат 18.994.338 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 7.005.507денари;
8. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот од работењето се
нормирани во ист износ како во бруто билансот и изнесуваат 345.415 денари и
9. Трошокот за амортизација е преземен од бруто билансот во износ од 104.488.183 денари
Вредноста на трошокот за залиха на природен гас во мрежа, во износ од 29.826.255
денари за 2016 година е согласно одобреното со одлука УП1 бр. 08-151/15 од 25.12.2015 и е дел
од вредноста на средствата на кои се пресметува принос. Приносот на капитал (RA) изнесува
60.648.177 денари и истиот е согласно претходно одобрениот.
Трошоците за загуби на природен гас во мрежа се преземени од бруто билансот за 2016
година во износ од 6.399.839 денари. Разликите се резултат на промените во цената на
природниот гас и курсот на доларот во однос на денарот.
Регулираниот максимален приход за 2016 година, по контролата и нормирањето на
трошоците, изнесува 252.261.535 денари.
Остварениот приход за 2016 година е 308.794.697денари и е за 56.533.162 денари
поголем во однос на корегираниот (препресметаниот) регулиран максимален приход за 2016
година. Оваа разлика на повеќе остварен приход ќе се земе во предвид при определувањето на
регулираниот приход за регулираниот период 2018-2021 година. Напоменуваме дека во овие
пресметки не се земени во предвид количините на природен гас пренесени за ТЕ-ТО во третиот
квартал од 2016 година, како ни приходот остварен со преносот на количините од третиот
квартал.
Во текот на 2016 година пренесените количини на природен гас изнесуваат 185.622.130
nm3, и се за 28.926.228 nm3 повеќе во однос на планираните 156.695.902 nm3 утврдено со
Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход 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 (УП1 бр.08 - 151/15).
При утврдувањето на пренесените количини на природeн гас за 2016 година
Регулаторната комисија за енергетика го имаше во предвид Правилникот за измени и
дополнување на 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. 120/16).
За регулираниот период 2017-2021 година нормализираните трошоци се определени
согласно Правилникот, со одлука УП1 бр.08-75/16 од 28.12.2016 година.
Факторот на порамнување (SX) за регулираниот период 2018 – 2021 година изнесува
0,05402779 и со негова примена во утврдувањето на цената на услугата за пренос и за услугата
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управување со системот за пренос на природен гас за регулираниот период 2018-2021 година се
овозможува поурамнотежено движење на тарифата во текот на регулираниот период.
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.08-191/17
28 декември 2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Петров

Прилог:
Табела 1 - Преглед на трошоци и приходи за вршење на регулирани дејности пренос и
управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година.
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