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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 19, став (1) 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 објавува  
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 

Се известуваат сите заинтересирани правни и физички лица дека „СТРУМИЦА-ГАС“ 
Струмица, како носител на лиценци за вршење на енергетските дејности дистрибуција на природен 
гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на ден 25.11.2021 година 
поднесе Барање за одобрување на регулиран приход и тарифа за регулираниот период 2022-2026 
година.  

Со поднесеното Барање, „СТРУМИЦА-ГАС“ Струмица, бара регулираниот приход и 
просечната тарифа за дејностите дистрибуција на природен гас и управување со системот за 
дистрибуција на природен гас во поодделни години од  регулираниот период  да  изнесуваат: 

 
Опис  2022 2023 2024 2025 2026 

Планирани 
испорачани количини 
на природен гас  

 
nm3 

 
1.113.300      

 
1.224.630       

 
1.347.093       1.481.802       1.629.982       

Регулирана  тарифа  
на годишно ниво  

 
ден/nm3 3,90 

 
3,90 

 

 
3,90 3,90 3,90 

 
Мислењата и предлозите во врска со објавените податоци од Барањето, заинтересираните 

правни и физички лица може да ги достават најдоцна до 12.00 часот на 07.12.2021 година во 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, преку: 

 
- Е-пошта: erc@erc.org.mk 
- Факс: 02/ 32 33 586 
- Адреса:  ул. Македонија бб. палата Лазар Поп Трајков 6-ти кат, 1000 Скопје 

 
 
Скопје, 02.12.2021 година                                                                                                                                                                                      
УП1 бр. 08-239/21 
 

                                                                                      РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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