
Врз основа на член 23 став (1) точка 2) алинеја 1 од Статутот на Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 

од 19 март 2019 година и член 25 став (7) 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 

Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) , Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 19 мај 2022 година донесе  

 

ОДЛУКА 

за одбивање на  барање за зголемување на регулираниот приход и тарифи на АД ГА-МА 

Скопје 

 

Член 1 

Со оваа одлука барањето на  АД ГА-МА Скопје за зголемување на регулираниот приход и тарифи за 

2022 година, заведено во архива на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 

08-203/21 од 22 март 2022 година се ОДБИВА. 

Член 2 

Барањето за зголемување на регулираниот приход и тарифи на АД ГА-МА Скопје се одбива со оглед 

на тоа што бараното зголемувањето на оперативните трошоци е во рамките на претходно утврдениот 

факторот на корекција. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ и на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

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, управување со системот 

за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 

87/17 и 142/18) (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 

енергетика) на 29 октомври 2021 година, достави Барање за одобрување на регулиран приход и 

тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран 

период од 1 јануари 2022 година до 31 декември 2026 година, архивирано под бр. УП1 бр. 08-203/21 

од 29 октомври 2021 година. 

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), 

член 23 став (1) и (2) од Правилникот и Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање 



и управување со пазарот на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18 и 

„Службен весник на Република Северна Македонија” бр.274/19, бр.312/20 и бр.295/21), Регулаторната 

комисија за енергетика на седницата одржана на 30 декември 2021 година, донесе Одлука за 

одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен 

гас за 2022 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејноста пренос на 

природен гас за регулиран период 2022-2026 година на АД ГА-МА Скопје УП1 бр. 08-203/21. 

ГА-МА АД Скопје согласно член 25 став (1) од Правилникот поднесе барање за зголемување на 

регулираниот приход и тарифи за 2022 година, заведено во архива на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-203/21 од 22 март 2022 година (во понатамошниот текст: 

Барање). Со Барањето, ГА-МА АД Скопје бара поведување на постапка за измена на Одлуката за 

одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос на природен 

гас за 2022 година од регулираниот период 2022- 2026 година („Службен Весник на Република 

Северна Македонија“ бр.303/21). 

Во поднесеното барање ГА-МА АД Скопје бара промена на: 

- трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, и 

- трошоците за дозволени технички загуби на природен гас.   

Согласно доставените податоци ГА-МА АД Скопје бара трошоците за материјали, енергија, 

резервни делови и ситен инвентар за 2022 година да изнесуваат 48.286.729 денари, наместо 

претходно утврдените 23.333.759 денари. Како причина за промена на оваа група на оперативни 

трошоци е наведено зголемувањето на трошокот за електрична енергија и трошокот за природен гас 

за сопствени потреби во првите два месеци од 2022 година.  

Во овие два месеци АД ГАМА своите потреби за електрична енергија ги обезбедува од снабдувачот 

во краен случај со електрична енергија по цена HUPX +50%, a количината на потрошен природен гас 

во овие два месеци е значително поголема од останатите месеци во годината. Имајќи во предвид 

дека цената на снабдувачот со електрична енергија е највисока како и законската одредба дека 

снабдувањето со електрична енергија во краен случај не може да трае подолго од 90 дена, како и тоа 

дека количината на потрошен природен гас во овие два месеци е значително поголема од останатите 

месеци во годината,  истото не може да претставува основа за годишно планирање на овие трошоци.  

Со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста 

пренос на природен гас за 2022 година од регулираниот период 2022- 2026 година од 30 декември 

2021 година, Регулаторната комисија за енергетика ги утврди трошоците за материјали, енергија, 

резервни делови и ситен инвентар согласно остварените трошоци за регулираниот период 2017-2021 

година, планираните движења на цената на енергијата и планираните трошоци за материјали 

наменети за одржување на мрежата за пренос на природен гас во износ од 23.333.759 денари.  

Согласно доставените податоци ГА-МА АД Скопје бара трошоците за дозволени технички загуби на 

природен гас за 2022 година да изнесуваат 97.093.278 денари, наместо претходно утврдените 

46.518.711 денари. Во Барањето АД ГА-МА го прогнозира трошокот за технички загуби врз основа на 

пренесени количини во првите два месеци од годината, кои што се месеци со висока потрошувачка 

на природен гас, поради што се добиваат зголемени трошоци и по основ на количини на природен гас 

дополнително покрај зголемената цена на природниот гас. По направената анализа на движењето на 

цената на природниот гас за изминатите месеци, Регулаторната комисија за енергетика констатира 



големи флуктуации на цената на природниот гас на светските берзи. Земајќи го во предвид фактот 

дека трендот во која насока ќе се движи цената на природниот гас е тешко предвидлив, потребно е 

цената на природниот гас постојано да се следи во наредниот период. Поради ваквите осцилации на 

цената на природниот гас, а со цел заштита на потрошувачите од непредвидливоста на пазарот на 

природен гас, Регулаторната комисија за енергетика, укажува на потребата од анализа и следење на 

движењето на цената на приодниот гас и во наредните месеци. 

Трошоците за дозволени технички загуби на природен гас согласно одлуката за 2022 година се 

пресметани да изнесуваат 46.518.711 денари, имајќи ги во предвид прогнозираните количини на 

природен гас за пренос во 2022 година. 

Факторот на корекција за 2022 година согласно одлуката е утврден во вредност од 86.649.881 

денари и истиот изнесува 45% од нераспределениот повеќе остварен приход за регулираниот период 

2017 – 2021 година кој изнесува 192.555.291 денари. Преостанатиот дел, Регулаторната комисија за 

енергетика ќе го има предвид при носењето на одлуките за наредниот регулиран период со цел 

нивелирање на ценовните шокови кои би можеле да бидат предизвикани од назначувањето на 

оператор на системот за пренос на природен гас, согласно член 238 од Законот за енергетика.  

Имајќи го во предвид преостанатиот дел од факторот на корекција во износ од 105.905.410 
денари, кој значително го надминува зголемениот износ на трошоците наведни во доставеното 
барање, како и направените анализи од страна на Регулаторната комисија за енергетика,  
Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот 
на нејзиното објавување во Службен весник на Република Северна Македонија. 
  
 

УП1 бр. 08-203/21                                                         Претседател 

19 мај 2022 година                                                на Регулаторна комисија за енергетика и водни  
Скопје                                                                                услуги на Република Северна Македонија 
                                                                                                           Марко Бислимоски 

 

                                                                                  


