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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 

став (5) од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр. 16/11, 136/11, 

79/13, 164/2013, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата одржана на 18 мај 2015 година, донесе  

ПРАВИЛНИК 

ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПАЗАРИ 

Општи одредби 

Член 1 

Цели на Правилникот 

(1) Со овој Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари (во 

понатамошниот текст Правилник) се пропишува начинот и постапките за следење на 

функционирањето на енергетските пазари и одредени активности на операторите на 

преносниот и дистрибутивните системи поврзани со функционирањето на енергетските 

пазари на Република Македонија. 

(2) Следењето на функционирањето на енергетските пазари го врши Регулаторната комисија 

за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: РКЕ). 

(3) Целта на следењето на функционирањето на енергетските пазари е зголемување на 

ефикасноста, конкурентноста и транспарентноста на енергетските пазари, откривање на 

неправилностите и нарушување на конкуренцијата и нелојалната конкуренција на пазарот, 

како и на други активности поврзани со функционирањето на енергетските пазари, кои не 

се во согласност со законите, другите прописи и обврските утврдени во лиценците за 

вршење на енергетските дејности.  

(4) Мерките за утврдување и забрана на активностите и однесувањето наведени во став (3), за 

кои е надлежна Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија се 

спроведуваат во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијатa.  

Член 2  

Примена на Правилникот 

(1) Следењето на функционирањето на енергетските пазари претставува збир на активности 
кои што се однесуваат на собирање, обработка и анализа на податоци и информации, како и 
објавување на информации за: 
1) исполнувањето на законските обврски на носителите на лиценците за вршење 

регулирани енергетски дејности и на сите учесници на пазарот, поврзани со 

обезбедување сигурно снабдување со електрична енергија, природен гас и топлинска 

енергија, нафта и нафтени деривати; 

2) функционирањето на енергетските пазари со цел нивно унапредување, како и 

обезбедување недискриминаторно, конкурентно, транспарентно и ефикасно 

функционирање на пазарот; 

3) примена на правилата за доделување на интерконективните капацитети и управување 

со задушувањата во електроенергетскиот преносен систем и во системот за пренос на 

природен гас врз основа на обврските на Република Македонија преземени со 

ратификуваните меѓународни договори; 

4) употреба на приходите стекнати преку управување со задушувањата во 

електропреносниот систем и во системот за пренос на природен гас; 

5) времето што им е потребно на операторите на соодветните системи за приклучување и 

поправки; 
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6) навремено објавување на соодветни информации од страна на операторите на 

системите за пренос на електрична енергија и природен гас до заинтересираните 

страни, а поврзани со користењето на интерконективните водови и преносните мрежи, 

како и распределбата на прекуграничните капацитети, имајќи во предвид дека 

одредени информации треба да се третираат како комерцијално доверливи; 

7) промените на сопственичката структура кај вршителите на енергетските дејности и 

предлагање мерки до надлежните државни институции заради заштита и 

унапредување на конкуренцијата на енергетските пазари;  

8) примена на тарифни системи и пропишани тарифи; 

9) примена на условите и трошоците за поврзување на новите капацитети за 

производство, земајќи ги предвид трошоците и придобивките од различни технологии 

за обновливи извори на енергија, дистрибуирано производство и комбинирано 

производство на топлинска и електрична енергија; 

10) работењето на носителите на лиценци поврзани со нивните обврски утврдени во 

издадените лиценци; 

11) квалитетот на услугите кои што ги обезбедуваат носителите на лиценци за вршење на 

енергетски дејности; 

12) ефективното раздвојување на сметководствената евиденција во согласност со закон 

заради избегнување на вкрстеното субвенционирање меѓу групите потрошувачи и 

прелевање на приходите и трошоците при вршењето на регулираните и/или 

нерегулираните енергетски дејности; 

13) спроведувањето на програмите за усогласување на операторите на соодветните 

системи со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и 

функционална независност во работењето на вертикално интегрираните енергетски 

претпријатија кон кои припаѓаат, како и од поврзаните енергетски претпријатија, со 

цел да се обезбеди недискриминаторност, транспарентност и конкурентност во 

функционирањето на енергетските пазари. 

Член 3  

Начин на спроведување 

(1) Учесниците на енергетските пазари се обврзани да доставуваат до РКЕ информации и 

податоци соодветни за следење на функционирањето на енергетските пазари на начин и 

форма и според условите утврдени во овој Правилник и во Прилозите I, II, III и IV кои што се 

составни делови на овој Правилник. 

(2) Податоците и информациите од став (1) се доставуваат во пишана и електронска форма 

според табелите дадени во Прилозите I, II, III и IV. Табелите ќе бидат постојано достапни во 

електронска форма на веб страната на РКЕ. 

(3) По исклучок од ставот (2), заради обезбедување ефикасно следење на функционирањето на 

пазарите РКЕ може да собира, користи и анализира податоци и информации од други 

извори, а кои што ќе ги користи и објавува во согласност со закон, друг пропис и 

прифатените меѓународни стандарди, како и според инструкциите содржани во Прилозите 

I, II, III и IV за слични информации. 

(4) Податоците и информациите се доставуваат во временски периоди утврдени со овој 

Правилник. РКЕ може да побара и дополнително доставување на податоци и информации. 

(5) Врз основа на податоците и информациите собрани и анализирани во согласност со овој 

Правилник, РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку еднаш годишно 

подготвува и објавува извештаи за следење на функционирањето на енергетските пазари. 
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(6) Во зависност од степенот на доверливоста на информациите, извештаите за собраните 

податоци и информации ќе се објавуваат во согласност со закон, друг пропис и 

прифатените меѓународни стандарди, како и во согласност со инструкциите содржани во 

Прилозите I, II, III и IV. 

Член 4  

Дефиниции 

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика се применуваат и во 

овој Правилник. 

(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следното значење: 

1) енергетски пазари: пазар на електрична енергија, пазар на природен гас, пазар на 

сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспортниот пазар и пазарот на 

топлинска енергија; 

2) пазар за продажба на електрична енергија на големо: пазар за продажба и купување 

на електрична енергија произведена во Република Македонија, увезена електрична 

енергија, како и електрична енергија откупена за продажба во или надвор од ЕЕС на 

Република Македонија; 

3) пазар за продажба на електрична енергија на мало: пазар за продажба на електрична 

енергија на малите потрошувачи и домаќинствата; 

4) трговија со енергија: купување на енергија за понатамошна продажба на енергетските 

пазари; 

5) снабдување со енергија: продажба на енергија на потрошувачите, а може да вклучува и 

трговија со енергија; 

6) приговор на потрошувачите: изразување (преку различни можни форми: писмо, 

електронска пошта, телефонски повик, физички побарувања) на незадоволство на 

потрошувачите; 

7) барање на информации од страна на потрошувачите: барање на информации или 

совети, со исклучок на приговор, од потрошувач до тело за постапување по жалби, до 

единствениот информативен центар на давателот на услуги или до организација која 

дава информации на потрошувачите; 

8) загушување: е состојба во која побараниот прекуграничен преносен капацитет е 

поголем од расположивиот прекуграничен преносен капацитет на односната граница во 

соодветниот правец; 

9) голем потрошувач: потрошувач со 50 или повеќе вработени и вкупен годишен приход 

или актива еднакви или поголеми од 10 милиони евра изразени во македонски денари;  

10) мал потрошувач: потрошувач со помалку од 50 вработени и вкупен годишен приход 

или актива еднакви или помали од 10 милиони евра изразени во македонски денари; 

11) снабдувач во краен случај: е снабдувач со електрична енергија или природен гас кој 

обезбедува јавна услуга снабдување со електрична енергија за домаќинствата и малите 

потрошувачи и природен гас за потрошувачи поврзани на преносниот 

систем/дистрибутивниот систем за природен гас, под услови утврдени во Законот за 

енергетика; 

12) оператор на соодветен систем: вклучува оператор на електродистрибутивниот систем 

и оператор на електропреносниот систем кога станува збор за електрична енергија, 

оператор на систем за пренос на природен гас и оператор на систем за дистрибуција на 

природен гас кога станува збор за природен гас и оператор на систем за дистрибуција 

на топлинска енергија кога станува збор за топлинска енергија. 
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13) количини на електрична енергија на пазарот на големо: количините на електрична 

енергија предмет на купопродажба на пазарот со електрична енергија на големо се збир 

на количините набавени од големите потрошувачи и количините набавени од 

снабдувачите за натамошна продажба на пазарот на мало; 

14) количини на природен гас на пазарот на големо: количините на природен гас 

предмет на купопродажба на пазарот на големо се збир на количините природен гас 

купени од големите потрошувачи по цените на пазарот на големо и количини на 

природен гас купени од снабдувачите за продажба на крајните потрошувачи на пазарот 

на мало. 

(3) Листа на кратенки кои се користат во овие Правила се: 

- ЕЕС – Електроенергетски систем, 

- ОДС – Оператор на дистрибутивниот систем, 

- ОЕПС – Оператор на електропреноснниот систем, 

- ОИЕ – Обновливи извори на енергија, 

- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енергија, 

- ОСД – Оператор на системот за дистрибуција на природен гас, 

- ОСП – Опаратор на системот за пренос на природен гас, 

- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 

- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на прекини во дистрибутивниот систем, 

- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по потрошувач. 

Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија 

Член 5  

Цели на следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија 

(1) Следењето на состојбата на пазарот на електрична енергија се врши пооделно за: 

1) структурата (вклучително и реструктуирање) на пазарот на електрична енергија 

утврдена со закон, и 

2) ефикасност и функционирање на пазарот на електрична енергија. 

Следење на структурата на пазарот на електрична енергија  

Член 6  

Следење на структурата на пазарот 

(1) Структурата на пазарот на електрична енергија се следи од аспект на:  

1) либерализација на пазарот на електрична енергија; и 

2) постигнувањето на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и 

правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОЕПС и ОДСи 

во однос на дејностите производство, трговија, снабдување и снабдување во краен 

случај со електрична енергија. 

Член 7  

Либерализација на пазарот на електрична енергија 

(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите трговија, снабдување, снабдување во 

краен случај, снабдување на тарифни потрошувачи со електрична енергија, како и 

управување со системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија, во согласност 

со Прилогот 1, ги доставуваат следниве податоци и информации:  
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1) бројот на снабдувани потрошувачи и вкупната количина на продадена електрична 

енергија;  

2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен случај и тарифни 

потрошувачи; 

3) бројот и вкупната потрошувачка по групи на потрошувачи снабдувани од операторот на 

дистрибутивниот систем за електрична енергија, што е дел од вертикално интегрирано 

претпријатие; и 

4) бројот и потрошувачката на крајните потрошувачи, вклучувајќи ја и електричната 

енергија потрошена од потрошувачите на пазарот на големо.  

Член 8 

 Функционална, финансиска и правна независност на операторите за пренос и 
дистрибуција на електрична енергија 

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, најдоцна до 28 февруари секоја година да доставуваат 

информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за 

усогласување со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и 

функционална независност од работењето на вертикално интегрираните енергетски 

компании кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:  

1) вршењето на дејности пренос и дистрибуција на електрична енергија во однос на 

дејностите производство, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со 

електрична енергија, како и  

2) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува 

недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на 

пазарот на електрична енергија. 

Следење на ефикасноста на пазарот на електрична енергија 

Член 9  

Ефикасност на пазарот на електрична енергија  

(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на електрична енергија се врши со следење и анализа 

на однесувањето и активностите на учесниците во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 

2) функционирањето на пазарот на мало; 

3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на 

електрична енергија; и  

4) квалитет на услугите за потрошувачите, вклучувајќи комерцијални и мрежни услуги, 

континуитет во снабдувањето и квалитет на напон. 

Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија на големо 

Член 10  

Следење на функционирањето на пазарот на големо 

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на електрична енергија на големо се врши 

преку собирање и анализа на податоци и информации за: 

1) електричната енергија произведена во земјата; 

2) увозот и преносот на електрична енергија; и 

3) цените на електрична енергија на пазарот на големо. 
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Член 11  

Производство на електрична енергија 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност производство, пренос и дистрибуција 

електрична енергија се обврзани, во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на производството на електрична енергија во Република 

Македонија, вклучувајќи и податоци за: 

1) инсталирана моќност и количини на електрична енергија произведени од секој 

производител, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка; и 

2) планиранa и непланиранa нерасположливост на производните единици. 

Член 12  

Увоз и пренос на електрична енергија  

(1) Во согласност со Прилог I, ОЕПС е обврзан да доставува податоци, за следење на увозот и 

преносот на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија, 

користењето на интерконективните водови и спроведување на постапката за доделување 

на капацитети на интерконективните водови, вклучувајќи и податоци за: 

1)  количини на увезена и пренесена електрична енергија (електрична енергија која се 

внесува во системот и која се изнесува од него); 

2) учеството на увезената и извезената електрична енергија во вкупната електрична 

енергија која се внесува и изнесува од преносниот систем; 

3) расположливост на прекуграничните преносни капацитети и спроведување на 

постапките за нивно доделување;  

4) годишни, месечни и неделни податоци за доделените прекугранични капацитети, 

вкупниот приход и просечните цени за секоја граница. 

Член 13  

Цени на електрична енергија на пазарот на големо 

(1) Носителите на лиценца за пренос, дистрибуција, организирање и управување со пазарот на 

електрична енергија, трговија, снабдување и производство на електрична енергија, се 

обврзани да доставуваат информации и податоци, во согласност со Прилогот I, потребни за 

следење на промените на цените на електрична енергија на пазарот на големо, вклучувајќи 

и податоци за:  

1) просечни месечни цени за снабдувачите/трговците на пазарот на големо и тргуваните 

количини;  

2) просечни месечни цени за крајните потрошувачи кои купуваат на пазарот на големо; 

3) просечни месечни цени и количини тргувани според билатерални договори за 

купопродажба на електрична енергија; 

4) просечни цени и количини на енергенти што се користат за производство на 

електрична енергија; 

5) просечни продажни цени на произведената електрична енергија;  

6) месечни податоци за нарачаната и испорачаната балансна електрична енергија;  

7) месечни податоци за електричната енергија набавена за покривање на загубите и 

просечни цени; и 

8) месечни податоци за расположливите резерви.  
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Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија на мало 

Член14 

Функционирање на пазар на електрична енергија на мало 

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на електрична енергија на мало се врши преку 

собирање и анализа на податоци и информации за: 

1) цените на електрична енергија на пазарот на мало, и 

2) спроведување на постапката за промена на снабдувач. 

Член 15  

Цени на електрична енергија на пазарот на мало 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности пренос и дистрибуција на 

електрична енергија, како и производство, снабдување и снабдување во краен случај со 

електрична енергија се обврзани во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и 

информации за следење на цените на електрична енергија за потрошувачите на пазарот на 

мало и цените за тарифните потрошувачи, или за потрошувачите снабдени од снабдувачот 

во краен случај.  

Член 16  

Промена на снабдувач 

(1) ОЕПС и ОДСи, како и носителите на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување 

со електрична енергија и снабдување со електрична енергија во краен случај, се обврзани 

во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на 

постапката за промена на снабдувач на крајните потрошувачи, вклучувајќи и информации 

и податоци за: 

1) број на извршени промени по групи на потрошувачи;  

2) број на домаќинства кои извршиле промена на снабдувач, споредено со вкупниот број 

на потрошувачи; и 

3) број на извршени промени на снабдувач за кои е надминато времето за промена 

одредено во соодветните прописи. 

Следење на условите за приклучување, пристап и користење на преносните и 
дистрибутивни мрежи на електрична енергија 

Член 17  

Приклучување на мрежа 

(1) ОПЕС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I, да доставуваат информации и 

податоци потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и 

информации за: 

1) број на поднесени барања за приклучување на соодветната мрежа по тип на 

потрошувачи (одделно за домаќинства) и производители на електрична енергија 

(одделно за производителите на енергија од ОИЕ); 

2) број на одобрувања за приклучување по тип на потрошувачи (одделно за домаќинства) 

и производители на електрична енергија (одделно за производителите на енергија од 

ОИЕ); 

3) број на приклучоци на преносна мрежа (изведени и ставени под напон), одделно по 

потрошувачи и производители на електрична енергија; 
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4) број на приклучоци на дистрибутивна мрежа (изведени и ставени под напон) по 

напонски нивоа и одделно по: 

 домаќинства и други потрошувачи, 

 стандардни и нестандардни приклучоци, 

 производители на електрична енергија приклучени на дистрибутивна мрежа и 

одделно на производители од ОИЕ, 

5) број на склучени договори за приклучоци; 

6) број на исклучени корисници;  

7) информации за структурата на трошоците за приклучување; и 

8) надоместоци за користење на преносните и дистрибутивните мрежи. 

Член 18  

Пристап до мрежа 

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I, да достават информации и податоци, 

потребни за следење на принципот на регулиран пристап на трета страна, вклучувајќи 

податоци за бројот на поднесени, одобрени и одбиени барања за пристап на мрежата со која 

управуваат.  

Следење на квалитетот на услугите 

Член 19  

Следење на квалитетот на услугите  

(1) Следењето на квалитетот на услугите се состои од собирање и анализа на податоци и 

подготовка на извештаи за квалитетот на услугите на корисниците кои ги обезбедуваат 

ОЕПС, ОДСи и снабдувачите со електрична енергија, вклучувајќи и инфромации и податоци 

за: 

1) континуитет во снабдувањето со електрична енергија, 

2) квалитет на напонот, и  

3) квалитетот на мрежните и комерцијалните услуги. 

Член 20  

Континуитет на снабдување 

(1) ОДСи се обврзани, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на 

континуитетот на снабдување со електрична енергија во согласност со Прилог I, 

вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на планирани и непланирани прекини по напонско ниво; 

2) времетраење на непланираните прекини по напонско ниво; и 

3) Пресметани и предложени индикатори за следење на континуитетот на испорака на 

електрична енергија (SAIDI, SAIFI). 

Член 21  

Квалитет на напонот 

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I да доставуваат податоци и информации 

потребни за следење на квалитетот на напонот, вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на поднесени приговори кои се однесуваат на проблеми поврзани со квалитетот на 

напонот; 

2) број на приговори од кориснците на системите за пренос и дистрибуција на електрична 

енергија по кои е постапено; и 
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3) просечно време потребно за одговор за поднесените приговори.  

(2) Приговорите поврзани со следниве технички карактеристики на местото на приклучување 

на крајниот корисник се сметаат за проблеми поврзани со квалитет на напонот: 

1) отстапување од пропишаните граници на номиналниот напон во нормален режим на 

работа; 

2) брзи и бавни напонски промени на r.m.s. вредност повисоки од пропишаните 

максимални вредности; 

3) несиметрија на просечната вредност на напонот повисока од пропишаните вредности; 

4) просечна ефективна вредност на факторот на вкупно хармониско изобличување 

повисока од пропишаната; 

5) вредност на индексот на краткотраен и долготраен фликер повисока од дозволената; и 

6) примена на препорачаните мерки од ОДС за подобрување на факторот на моќност. 

 

Член 22  

Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности пренос, дистрибуција и 

снабдување со електрична енергија, се обврзани во согласност со Прилог I да доставуваат 

податоци и информации, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, 

вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 

2) вид на приговори од потрошувачи; 

3) број на приговори од потрошувачи по кои е постапено; 

4) просечно време потребно за одговор за поднесените приговори;  

5) број на поднесени барања за информации од потрошувачи; 

6) јавна достапност на информации за корисниците на преносниот систем во врска со 

приклучување и пристап до мрежата; и 

7) јавна достапност на информации за крајните потрошувачи во врска со стандардните 

договори со снабдувачите, промена на условите за склучување договор, можностите за 

плаќање, цените, постапката за промена на снабдувач, постоење на контактен центар за 

корисници. 

Следење на функционирањето на пазарот на природен гас 

Член 23  

Цели на следење на функционирањето на пазарот 

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас е поделено на следниве 

области: 

1) структура (реструктуирањето) на пазарот на природен гас; и  

2) ефикасно функционирање на пазарот на природен гас. 

Следење на структурата на пазарот на природен гас 

Член 24  

Следење на структурата на пазарот 

(1) Структурата на пазарот на природен гас се следи од аспект на: 

1) отворање на пазарот на природен гас; и 
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2) постигнување на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна 

независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП и ОСДи. 

Член 25  

Отворање на пазарот на природен гас 

(1) Носителите на лиценци за вршење енергетски дејности управување со ситемот за пренос, 

дистрибуција, снабдување и трговија со природен гас се обврзани во согласност со Прилог 

II да доставуваат информации и податоци потребни за проценување на степенот на 

отворање на пазарот на природен гас, вклучувајќи и инфромации и податоци заособено за: 

1) бројот на снабдени потрошувачи и вкупната количина на продаден природен гас по тип 

на потрошувач; 

2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен случај по тип на потрошувач; 

и 

3) бројот на потрошувачи снабдени од ОСД кога тој е вертикално интегрирано 

претпријатие, по тип на потрошувач. 

Член 26 

 Функционална, финансиска и правна независност на преносот и дистрибуцијата 

(1) Операторот на преносната мрежа, операторот на системот за пренос и операторите на 

системите за дистрибуција на природен гас се обврзани се обврзани, најдоцна до 28 

февруари секоја година, да доставуваат информации за претходната календарска година, за 

спроведување на програмите за усогласување со кои што се обезбедува нивна целосна 

правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на 

вертикално интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат или со кои се 

поврзани, при:  

3) вршењето на дејности пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на 

природен гас во однос на дејностите трговија, снабдување и снабдување во краен случај 

со природен гас, како и  

4) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува 

недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на 

пазарот на природен гас.  

Следење на ефикасноста на пазарот на природен гас 

Член 27 

 Ефикасност на пазарот на природен гас 

(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на природен гас се врши со следење и анализа на 

однесувањето и активностите на учесниците во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 

2) функционирањето на пазарот на мало;  

3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на природен 

гас; и 

4) квалитетот на услугите за потрошувачите. 
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Следење на функционирањето на пазарот на природен гас на големо 

Член 28  

Следење на функционирањето на пазарот на големо 

(1) Функционирањето на пазарот на природен гас на големо се следи преку собирање и 

анализа на податоци и информации за: 

1) увоз и пренос на природен гас и 

2) цените на природен гас на пазарот на големо. 

Член 29  

Увоз и пренос 

(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II, да доставува податоциза увозот и преносот на 

природен гас преку преносниот систем на Република Македонија, расположливоста на 

капацитетите на цевководот и спроведување на постапката за доделување на 

капацитетите, вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) количини на увезен природен гас и учество во увезените количини за сопствени 

потреби; 

2) количини на природен гас испорачан на потрошувачите; 

3) расположливост на капацитетите на интерконекцивните цевководи и спроведување на 

постапките за доделување на капацитети;  

4) просечна месечна искористеност на капацитетите на интерконекциите; и 

5) месечни податоци за количините и трошоците за управување со загушувањето. 

Цени на природниот гас на пазарот на големо 

Член 30  

(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите управување со системот за пренос, 

дистрибуција трговија и снабдување со природен гас се обврзани, во согласност со Прилог 

II да доставуваат информации и податоци потребни за следење на промената на цените на 

природниот гас на пазарот на големо, вклучувајќи и инфромации и податоци за:  

1) просечни цени за снабдувачите/трговците на пазарот на големо и тргуваните 

количини; 

2) просечни цени и количините за крајните корисници на пазарот на големо по тип на 

корисници; 

3) просечни цени на природниот гас кој го користат производителите на електрична и 

топлинска енергија; 

4) месечни податоци за нарачаниот и испорачаниот природен гас за балансирање и 

просечни цени; и 

5) месечни податоци за природниот гас набавен за покривање на загубите. 

Следење на функционирањето на пазарот на природен гас на мало 

Член 31  

Функционирање на пазарот на природен гас на мало 

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас на мало се врши преку 

собирање и анализа на податоци и информации за: 

1) цените на природен гас на пазарот на мало; и  

2) спроведување на постапката за промена на снабдувач. 
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Член 32  

Цени на природен гас на пазарот на мало 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност пренос, управување со системот за 

пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас се обврзани во согласност со Прилог II, 

да доставуваат податоци и информации за следење на цените на природниот гас на пазарот 

на мало, вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) просечни цени за потрошувачите, по групи потрошувачи; и 

2) цени за тарифните потрошувачи или за потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен 

случај. 

Член 33 

 Промена на снабдувач 

(1) ОСП, ОСДи и носителите на лиценца за снабдување на природен гас се обврзани во 

согласност со Прилог II да доставуваат податоци и информации потребни за следење на 

постапката за промена на снабдувач на крајните потрошувачи, а особено податоци за бројот 

на извршените промени и надминување на предвиденото времетраење на постапката. 

Следење на условите за поврзување, пристап и користење на преносните и 
дистрибутивни мрежи на природен гас 

Член 34 

 Приклучување на мрежа 

(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласносост со Прилог II, да достават информации и податоци 

потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и инфромации и 

податоци за: 

1) број на поднесени барања за приклучување на мрежата по вид на корисник; 

2) број на одобрени приклучоци по вид на корисник; 

3) број на изведени и ставени во употреба приклучоци на преносната мрежа; 

4) број на изведени и ставени во употреба приклучоци на дистрибутивната мрежа; 

5) број на склучени договори за приклучоци; 

6) број на исклучени корисници и времетраење на периодот на исклучување;  

7) надоместоци за користење на преносните и дистрибутивните мрежи на природен гас; и 

8) примена на пријавени и одобрени трошоци за приклучување. 

Член 35  

Пристап до мрежа 

(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II да достави информации и податоци потребни за 

следење обезбедувањето на можноста за пристап до мрежата врз основа на начелото за 

регулиран пристап на трета страна, а особено за бројот на поднесени, одобрени и одбиени 

барања за пристап.  

Следење на квалитетот на услугата 

Член 36  

Следење на квалитетот на услугите 

(1) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот на природен гас се состои од собирање и 

анализа на податоци и подготвување извештаи за квалитетот на услугите на корисниците 

обезбедени од страна на ОСП, ОСДи и снабдувачите, особено за: 
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1) квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги; и 

2) континуитетот во снабдување со природен гас. 

 

Член 37  

Континуитет во снабдувањето 

(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласност со Прилог II да доставуваат податоци и информации, 

потребни за следење на континуитетот на снабдување со природен гас, а особено: 

1) број на планирани и непланирани прекини; и 

2) времетраење на непланираните прекини. 

 

Член 38  

Квалитет на комерцијалните и мрежните услуги 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување со природен гас, ОСП и 

ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации, како што е дефинирано во 

Прилог II од овој Правилник, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните и 

мрежните услуги, а особено: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 

2) вид на приговори; 

3) број на решени приговори на корисниците; 

4) просечно време потребно на операторот за отстранување на причината за приговорот; 

5) просечно време потребно за одговор и одлука на поднесените приговори;  

6) број на исклучени корисници;  

7) информации за решавање на спорови; и 

8) јавна достапност на информации за крајните корисници во врска со стандардните 

договори со снабдувачите и промените во условите на договорите, цените, условите за 

плаќање и постапката за промена на снабдувач.  

Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт 

Член 39  

Цели на следење на пазарот 

(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт се состои 

од следење, анализа и подготвување извештаи за условите поврзани со: 

1) увоз, извоз, транспорт и складирање на сурова нафта, нафтени деривати и горива за 

транспорт;  

2) рафинирање на сурова нафта и производство на нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт; и 

3) функционирањето на пазарите на големо и на мало за сурова нафта, нафтени деривати 

и горива за транспорт. 

Член 40  

Увоз, извоз, транспорт и складирање 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности трговија и складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, како и транспорт на сурова нафта или 

нафтени деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи, се обврзани во согласност со 

Прилог III да достават податоци и информации потребни за следење на увозот, извозот, 
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транспортот и складирањето на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, 

вклучувајќи и податоци и информации за: 

1) месечни податоци за увезените количини и просечни цени по тип; 

2) месечни податоци за извезените количини и просечни цени по тип;  

3) месечни податоци за транспортираните количини преку нафтовод; и 

4) вкупни складирани количини по тип, на почетокот и на крајот на годината. 

Член 41  

Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и горива за транспорт 

(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности преработка на сурова нафта и 

производство на нафтени деривати, производство на биогорива и производство на горива 

наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, се обврзани во согласност 

со Прилог III да достават податоци и информации потребни за следење на производството 

на нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и месечни податоци за 

произведени количини по тип и за просечните продажни цени на нафтени деривати по 

тип. 

Член 42  

Функционирање на пазарот на големо и мало 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени 

деривати и горива за транспорт се обврзани во согласност со Прилог III да достават 

податоци и информации потребни за следење на пазарот на големо и мало на сурова нафта, 

нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и податоци за: 

1) просечни цени за трговците на пазарот на големо и месечни тргувани (купени и 

продадени) количини по тип, вклучително и за количините на нафтени деривати кои се 

пласирани на пазарот на мало; и 

2) просечни цени и месечни количини откупени од носителот на лиценцата вршење 

енергетската дејност рафинирање на сурова нафта и производство на нафтени 

деривати. 

Следење на условите на пазарот на топлинска енергија 

Член 43  

Цели на следење на пазарот 

(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се состои од следење, анализа и известување 

за условите поврзани со: 

1) производство на топлинска енергија; 

2) дистрибуција на топлинска енергија; 

3) снабдување со топлинска енергија; 

4) постапка за промена на снабдувач; 

5) трошоци за производство и снабдување со топлинска енергија по тип на постројки; и 

6) квалитет на услугата. 

Член 44  

Производство на топлинска енергија 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност производство на топлинска 

енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој 
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Правилник, потребни за следење на производството на топлинска енергија, вклучувајќи и 

податоци и информации за: 

1) производството на топлинска енергија од секоја производна единица за регулирани 

производители на топлинска енергија и за независни производители на топлинска 

енергија, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка; 

2) топлинска енергија произведена во комбинирани постројки; 

3) просечни трошоци за горивата кои се користат за производство на топлинска енергија;  

4) број и времетраење на прекини во производството на топлинска енергија; и 

5) регулираните производители на топлинска енергија, покрај податоците од ставот (1) 

доставуваат и податоци за просечна месечна температура на воздухот за месеците од 

октомври до април за подрачјето во кое испорачуваат топлинска енергија.   

Член 45 

 Дистрибуција на топлинска енергија 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија 

се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој 

Правилник, потребни за следење на дистрибуцијата на топлинска енергија, вклучувајќи и 

податоци за: 

1) топлинска енергија која влегува во дистрибутивниот систем; и 

2) топлинска енергија дистрибуирана до потрошувачите (која излегува од 

дистрибутивниот систем). 

Член 46 

 Снабдување со топлинска енергија  

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија 

се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој 

Правилник, потребни за следење на снабдувањето на топлинска енергија, вкучувајќи и 

податоци за: 

1) број на потрошувачи; 

2) инсталирана и ангажирана моќност и грејна површина кај потрошувачите по категории 

потрошувачи, 

3) топлинска енергија испорачана по тип на потрошувачи;  

4) просечни цени; и 

5) топлинска енергија испорачана на тарифни потрошувачи и според поединечни 

договори. 

Член 47  

Промена на снабдувач  

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија 

и операторите на дистрибутивните системи се обврзани да доставуваат податоци и 

информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на промената 

на снабдувачи, вклучувајќи го и бројот на реализирани промени на снабдувачи. 

Член 48  

Квалитет на снабдување 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност дистрибуција на топлинска 

енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој 

Правилник, потребни за следење на континуитетот на снабдување со топлинска енергија, 
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вклучувајќи податоци за бројот на планирани и непланирани прекини во снабдувањето, 

како и времетраењето на непланираните прекини. 

Член 49  

Квалитет на комерцијалните услуги 

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија 

се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој 

Правилник, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајчи и 

податоци и информации за: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 

2) вид на приговори;  

3) број на решени приговори на корисниците;  

4) просечно време потребно на операторот за отстранување на причината за приговорот;  

5) просечно време потребно за одговор и одлука на поднесените приговори;  

6) број на исклучени корисници;  

7) информации за решавање на спорови;  

8) број на поднесени барања за информации; и 

9) јавна достапност на информации за крајните корисници во врска со стандардните 

договори со снабдувачите, цените и постапката за промена на снабдувач.  

Доставување на податоците 

Член 50 

(1) Носителите на лиценци ги доставуваат извештаите од Прилозите I, II, III и IV најдоцна 45 

дена од последниот ден на периодот на известување. 

(2) По исклучок на ставот (1), податоците за електричната енергија се доставуваат најдоцна 60 

дена од последниот ден на периодот на известување. 

(3) За извештаите што содржат месечни податоци за календарска година, периодот на 

известување од ставовите (1) и (2) е календарски квартал, а извештаите се доставуваат во 

роковите предвидени за доставување на извештаите. 

(4) Извештаите за топлинска енергија се доставауваат за два периода на известување: првиот 

го опфаќа периодот од почетокот на грејната сезона до крајот на каледнарската година, а 

вториот го опфаќа периодот од почетокот на календарската година до крајот на грејната 

сезона. 

(5) Носителите на лиценци ги доставуваат извештаите во вид на Excel датотеки кои се 

преземаат од веб страницата на РКЕ. 

Завршна одредба 

Член 51 

(1) Овој Правилник влегува во сила  со денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
 

Бр. 01- 1047/1                                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 
Скопје, 18.05.2015                Димитар Петров 
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Прилог I    

I. Следење на пазарот на електрична енергија 

I.1 Производители на електрична енергија 

Секој производител на електрична енергија обезбедува податоци за месечното 

производство и за сопственa потрошувачка. Податоците се обезбедуваат за секој тип на 

постројка (термоелектрични, хидроелектрични и постројки кои користат ОИЕ), како што е 

опишано во табелата I.1.1 и за комбинирани постројки, како што е опишано во табела I.1.2. 

Табела I.1.1 Инсталирана моќност и производство на електрична енергија во електричните 

централи (член 11) 

Електрична 

централа 

Инсталирана 

моќност (MW) 

Производство/ сопствена  

потрошувачка (kWh) 
јануари февруари … декември 

Име на 

постројката 
  

вкупно производство          

 сопствена потрошувачка         

Име на 

постројката 
  

вкупно производство          

 сопствена потрошувачка         

 …   
вкупно производство          

 сопствена потрошувачка         

Вкупно производство 

  

        

Табела I.1.2 Инсталирана моќност и производство на електрична и топлинска енергија во 

комбинирана постројка (член 11)  

Комбинирана 

производна 

постројка 

Инсталирана 

моќност (MW) 

Производство/ сопствена  

потрошувачка (kWh) 

јануари февруари … декември 

Име на 

постројката   

вкупно производство на ее1          

вкупно производство на те         

сопствена потрошувачка          

…    

вкупно производство на ее          

вкупно производство на те          

сопствена потрошувачка          

Вкупно производство 
вкупно производство на ее  

    вкупно производство на те  

    
Производителите треба да доставуваат информации за планираната и непланираната 

нерасположливост на единиците, за секоја производна единица, како што е опишано во табела 

I.1.3. 

Табела I.1.3 Нерасположливост на производни единици, за секоја единица (член 11) 

  Почеток (датум) Крај (датум) тип (планиран/непланиран) 

Настан 1       

Настан 2       

…       

За секоја електрична постројка, се доставуваат информации за просечните месечни 

цени и количини на горивото кое се користи за производство на електрична енергија. Во 

                                                             
1 ее – електрична енергија, те – топлинска енергија 
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зависност од типот на гориво, производителите на електрична енергија обезбедуваат 

податоци, како што е опишано во табела I.1.4. Податоците за секој тип на гориво се дадени во 

поединечни табели. Податоците за природен гас се изразени во кубни метри (m3), а податоците 

за јаглен, лигнит и нафта се изразени во тони (t). Трошоците за горивото се изразени во 

македонски денари (МКД).  

Табела I.1.4 Горивото користено за производство на електрична енергија (член 13) 

Гориво (пр. јаглен, природен гас, мазут) јануари февруари … декември 

Име на 

постројката  

количина (изразена во m3 за природен 

гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут) 
        

трошоци за набавка или експлоатација 

на:  природен гас јаглен, лигнит, мазут 

изразени во МКД)         

Име на 

постројката 

количина (изразена во m3 за природен 

гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут) 
        

трошоци за набавка или експлоатација 

на:  природен гас јаглен, лигнит, мазут 

изразени во МКД) 
        

… 

количина (изразена во m3 за природен 

гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут) 
        

трошоци за набавка или експлоатација 

на:  природен гас јаглен, лигнит, мазут 

изразени во МКД) 
        

Секој производител на електрична енергија треба да обезбеди податоци за продажбата 

на електрична енергија на пазарот на големо, како што е опишано во табелите I.1.5, I.1.6. 

Потребните податоци се состојат од просечните месечни цени и количини. 

Табела I.1.5 Продажба на електрична енергија од независен производител (член 13) 

Производител на електрична енергија (независен 

производител) 
јануари февруари … декември 

Продажба на електрична 

енергија (пазар на големо) 

количина (kWh)         

цена (MKD/kWh)         

Табела I.1.6 Продажба на електрична енергија од регулиран производител (производител кој е 

обврзан да обезбедува јавна услуга), (член 13) 

Регулиран производител (обврска за 
обезбедување јавна услуга) 

јануари февруари … декември 

Пазар на електрична 
енергија 

количина (kWh)         

цена (MKD/kWh)         

Снабдувач во краен случај  количина (kWh)         

цена (MKD/kWh)         

Снабдувач на тарифни 
потрошувачи (до крај на 
2014) 

количина (kWh)         

цена (MKD/kWh)         

Системски услуги (до крај на 
2014) 

количина (kWh)         

цена (MKD/kWh)         
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I.2 Оператор на преносниот систем 

Операторот на преносниот систем обезбедува податоци за годишниот расположлив и 

доделен преносен капацитет за секоја граница, како што е опишано во I.2.1 и I.2.2, 

последователно. Табела I.2.2, исто така, треба да се користи при доставување на месечните 

податоци за распределување на преносните капацитети. 

Табела I.2.1 Годишен расположлив преносен капацитет (ATC) за секоја алокациска единица на 

соодветната насока (член 12) 

Граница ATC (MW) 

RS-MK   

MK-RS   

BG-MK   

MK-BG   

GR-MK   

MK-GR   

Табела I.2.2 Годишен/месечен/неделен доделен преносен капацитет за секоја граница (член 

12) 

Доделен прекуграничен капацитет Капацитет (MW) 

Граница RS-MK MK-RS BG-MK MK-BG GR-MK MK-GR 

Учесник на пазарот (Трговец 1)             

 …              

Учесник на пазарот (Трговец n)             

Вкупно             

Во смисла на постапките за следење на доделувањето на преносниот капацитет, целата 

релевантна документација и податоци треба да бидат достапни на барање на РКЕ. 

Врз основа на доделениот преносен капацитет, ОЕПС треба да ги достави информација 

за просечните цени и приходот за секоја граница. Податоците треба да се обезбедат како што е 

прикажано во табелата I.2.3. 

Табела I.2.3 Месечни/годишни/неделни просечни цени и приходи за секоја граница (член 12) 

Граница Просечна цена (МКД/MW) Вкупен приход (МКД) 

RS-MK    

MK-RS    

BG-MK    

MK-BG    

GR-MK    

MK-GR    

Податоците за производство, увоз, пренос и извоз на електрична енергија треба да ги 

обезбеди ОЕПС, како што е опишано во табелите I.2.4, I.2.5.  

Табела I.2.4 Вкупно увезени и произведени количини на електрична енергија (електричната 

енергија која влегува во преносниот систем), изразена во МWh (член 12) 

 Од: јануари февруари … декември 

Независни производители         

Регулиран производител (обврска за 

обезбедување јавна услуга) 
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Увоз         

Табела I.2.5 Вкупна потрошувачка, извоз, загуби на електрична енергија (електричната 

енергија која излегува од преносниот систем), изразена во МWh (член 12) 

Кон:  јануари февруари … декември 

Потрошувачи приклучени на преносниот систем         

Дистрибутивни системи         

Извоз         

Загуби         

ОЕПС треба да обезбеди месечни податоци за количините и просечните цени за набавка 

на електрична енергија за покривање на техничките загуби за преносниот систем, како што е 

опишано во табелата I.2.6 . 

Табела I.2.6 Набавка на електрична енергија за покривање на загубите во преносниот систем 

(член 13) 

Загуби во преносниот систем јануари февруари … декември 

Трговец 1 
количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

Трговец 2 
количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

… 
количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

Total количина (kWh)         

ОЕПС треба да обезбеди податоци за месечната набавка на системски услуги, како што е 

опишано во I.2.7. Количините и цените според причината за активирање треба да се достават 

како што е прикажано во табела I.2.8. 

Табела I.2.7 Набавени системски услуги (член 13) 

Постројка   јануари февруари … декември 

Име на 

постројка 1 

Секундарна (MW)         

Трошок за секундарна 

(денари) 
    

Активирана 

секундарна (MWh) 
    

Трошок за активирана 

(ден/kWh) 
    

Терциерна (kW)     

Трошок за терциерна 

(денари) 
    

Активирана 

терциерна (MWh) 
    

Трошок за активирана 

терциерна (ден/kWh)         

Име на Секундарна (MW)         
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постројка 2 Трошок за секундарна 

(денари) 

    

Активирана 

секундарна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

(ден/kWh) 

    

Терциерна (kW)     

Трошок за терциерна 

(денари) 

    

Активирана 

терциерна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

терциерна (ден/kWh) 

    

Секундарна (MW)         

... 

Секундарна (MW)         

Трошок за секундарна 

(денари) 

    

Активирана 

секундарна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

(ден/kWh) 

    

Терциерна (kW)     

Трошок за терциерна 

(денари) 

    

Активирана 

терциерна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

терциерна (ден/kWh) 

    

Секундарна (MW)         

Вкупни резерви 

 

Секундарна (MW) 

    Трошок за секундарна 

(денари) 

    

Активирана 

секундарна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

(ден/kWh) 

    

Терциерна (kW)     

Трошок за терциерна 

(денари) 

    

Активирана 

терциерна (MWh) 

    

Трошок за активирана 

терциерна (ден/kWh) 

    

Секундарна (MW) 

    

Табела I.2.8 Системски услуги набавени заради ограничувања на мрежата и отстапување во 

производството или потрошувачката (член 13) 

Набавени системски услуги за: 

  

јануари февруари … декември 

активирана 
секундарна  

количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

дебаланс во 
производството/ 
потрошувачката 

количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

ОЕПС треба да обезбеди податоци за приклучување, пристап и користење на преносните 

мрежи. Податоците за приклучоците треба да го содржат бројот на поднесени барања, 

издадени одобрувања, склучени договори и бројот на изведени и ставени под напон 

приклучоци на годишно ниво, како и бројот на исклучени корисници во годината. Податоците 

треба да се обезбедат како што е дадено во табелата I.2.9. ОЕПС обезбедува податоци за сите 

корисници кои се приклучени или кои бараат да се приклучат на преносниот систем 

(вклучувајќи ги и големите корисници и производители). ОЕПС, исто така, треба да обезбеди 

податоци за времетраењето на исклучувањето по корисник и напонско ниво, како што е дадено 

во табела I.2.10. Податоците треба да бидат организирани по напонско ниво, земајќи ги 

предвид напонските нивоа кои се користат во преносниот систем, т.е. 110 kV (напонско ниво 1-

н.н.1) и 400 kV (напонско ниво 2-н.н.2).  

Табела I.2.9 Годишен преглед на приклучувања (член 17) 
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Приклучоци:  Број на: 

барања одобренија изведени и 

ставени под 

напон 

склучени 

договори  

исклучени 

корисници 

н.н.2 1 н.н. 2 н.н. 1 н.н. 2 н.н. 1 н.н. 2 н.н. 1 н.н. 2 н.н. 1 н.н. 2 

Група I  (Големи потрошувачи)                     

Производи-

тели 

Конвенционални                     

ОИЕ                     

 

Табела I.2.10 Вкупен број исклучени корисници по напонско ниво (член 17) 

Напонско ниво  Вкупен број исклучени корисници 

110 kV   

400 kV 

 
 

Податоците за пристап до мрежата ги поднесува ОЕПС, како што е опишано во табела 

I.2.11. 

Табела I.2.11 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 18) 

Пристап до мрежата Број на поднесени 

барања 

Број на одобрени 

барања 

Број на одбиени 

барања 
        

ОЕПС треба да обезбеди квартални податоци за реализирани промени на снабдувач, 

како што е дадено во табела I.2.12 и во согласност со член 16. 

Табела I.2.12 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16) 

Број на потрошувачи кои извршиле 

промена на снабдувач 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Група I (Големи потрошувачи)           

Вкупно           

ОЕПС обезбедува преглед за јавно достапните (на веб страна) информации соодветни за 

ефикасно приклучување и пристап до мрежата, како што е дадено во табела I.2.13. Овие 

податоци се доставуваат еднаш годишно. 

Табела I.2.13 Јавна достапност на информации и податоци за корисниците на системот 

(производители и потрошувачи), кои се однесуваат на приклучување и пристап до мрежата 

(член 17, 18 и 22) 

Јавно достапни: Да/Не 

информации за  пристап до мрежата    

договор за приклучување /модели на оговори    

трошоци за приклучување 

 јавни податоци потребни да се евалуира можноста 

за пристап до мрежата 
  

                                                             
2 н.н. – напонско ниво 
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ОЕПС обезбедува податоци за доставените приговори од корисниците. Податоците 

вклучуваат и број на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, 

просечно време на одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на 

причината за приговорот. Приговорите може да се организираат по напонско ниво, земајќи ги 

предвид напонските нивоа во преносниот систем т.е. 110 kV (напонско ниво 1) и 400 kV 

(напонско ниво 2). Податоците се доставуваат за сите корисници на мрежата, независно дали 

се потрошувачи или производители. Видовите на приговори се опишани во табела I.2.14, 

додека податоците за приговорите треба да се достават како што е опишано во табела I.2.15. 

 
Табела I.2.14 Видови приговори 

 

Табела I.2.15 Информации за решавање на приговорите, во согласност со член 22 

 

Број на поднесени приговори  Број на 

решени 

приговори 

Просечно 

време за 

одговор и 

одлука 

Просечно 

време за 

отстранување 

на причината 
Вид A Вид B Вид C Вид D 

напонско ниво 1               

напонско ниво 2               

I.3 Оператори на дистрибутивен систем 
ОДС и обезбедуваат податоци за бројот на потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем, по група на потрошувачи. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во 

табелите I.3.1 или I.3.2. Категориите на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем се во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за 

потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем. 

Табела I.3.1 Број на тарифни потрошувачи приклучени на секоја подружница на 

дистрибутивниот систем (член 7) 

Број на потрошувачи од категорија: 

 MV1 

 MV2    

LV1.1 

 LV1.2 

 LV2 

 
Табела I.3.2 Број на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем (член 7) 

Број на потрошувачи од категорија: 

 MV1 

 MV2    

LV1.1 

 LV1.2 

 LV2 

 

Приговори (по тип) Опис 

Вид  A Приклучување на мрежа (одложување, пречки, друго) 

Вид B 
Мерење (отчитување на мерните уреди, функционирање на мерните уреди, 

друго) 

Вид C Континуитет во снабдувањето 

Вид D Друго 



24 

За поедноставување на собирањето податоци, потрошувачите може да се 

категоризираат во три категории потрошувачи, како што е наведено во дефинициите во член 4 

од текстот на Правилникот. Категориите се следни: 1) Група I – големи потрошувачи, 2) Група 

II – мали потрошувачи, 3) Група III – домаќинства, како што е прикажано во табелата I.3.3. 

Доколку е соодветно и можно, може да се користи подетална категоризација на 

потрошувачите.  

Табела I.3.3 Број на потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем по категории (член 

7) 

Број на потрошувачи:   

Група I (големи потрошувачи)   

Група II (мали потршувачи)   

Група III (домаќинства)   

ОДСи обезбедуваат податоци за вкупната електрична енергија која влегува во 

дистрибутивниот систем и вкупната електрична енергија дистрибуирана на потрошувачите 

приклучени на различни напонски нивоа, по групи потрошувачи. Податоците треба да се 

достават како што е прикажано во табелите I.3.4 и I.3.5. 

Табела I.3.4 Електрична енергија која влегува во дистрибутивниот систем, изразена во MWh 

(член 7) 

Од: јануари февруари … декември 

Преносната мрежа          

АД ЕЛЕМ директно во дистрибутивниот систем          

Производители на електрична енергија од ОИЕ 

(исклучувајќи ги малите ХЕЦ)  
        

Мали ХЕЦ         

Табела I.3.5 Електрична енергија која излегува од дистрибутивниот систем (дистрибуирана на 

потрошувачите), изразена во MWh (член 7) 

Кон потрошувачи од категорија: 

  

јануари февруари … декември 

MV1         

MV2          

LV1.1         

LV1.2         

LV2 

    Вкупно         

 

ОДС треба да обезбеди податоци за количините и просечните цени за набавка на 

електрична енергија за покривање на техничките загуби за дистрибутивниот систем. 

Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелата I.3.6 и табелата I.3.7 . 

Табела I.3.6 Набавка на електрична енергија за покривање на дистрибутивните загуби (член 

13) 

Загуби во дистрибутивната мрежа јануари февруари … декември 

Трговец 1 
количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

Трговец 2 количина (kWh)         
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цена (МКД/kWh)         

  
количина (kWh)         

цена (МКД/kWh)         

Вкупно количина (kWh)         

Табела I.3.7 Преглед на загуби во дистрибутивниот систем (ДС) (член 13) 

Загуби во дистрибутивен систем јануари февруари … декември 

Електрична енергија која влегува во ДС количина (kWh)         

Електрична енергија која излегува од ДС количина (kWh)         

Загуби количина (kWh)         

Загуби во однос на електричната 

енергија која влегува во ДС 
%         

ОДСи треба да обезбедат податоци за бројот на барања и одобрувања за приклучување, 

број на изведени и приклучоци ставени под напон за стандардни и нестандардни приклучоци, 

склучени договори, како и бројот на исклучени корисници. Податоците за приклучоци треба да 

бидат организирани по напонско ниво, земајќи ги предвид напонските нивоа кои се користат 

во дистрибутивниот систем, т.е. 35 kV (напонско ниво 1– н.н.1), 10 (20) kV (напонско ниво 2 –

н.н.2) и 0.4 kV (напонско ниво 3 – н.н.3). Податоците треба да се организираат како што е 

дадено во табела I.3.8. Информациите за бројот на исклучени корисници треба да се обезбедат 

како што е наведено во табела I.3.9.  

Табела I.3.8 Годишен преглед - приклучувања (член 17) 
Приклучоци Број на: 

барања одобренија изведени и ставени под напон исклучени 

корисници 

н.н.1  н.н.2 н.н.3 н.н.1  н.н.2 н.н.3 

н.н.1  н.н.2 н.н.3 

н.н.1  н.н.2 н.н.3 станд. 

неста

нд. станд. 

неста

нд. станд. 

неста

нд. 

Група I (големи 

потрошувачи) 
                              

Група II (мали 

потршувачи) 
                              

Група III 

(домаќинства) 
                              

Производи

тели 

конве

нц. 
                              

ОИЕ                               

Табела I.3.9 Вкупен број исклучени корисници по напонско ниво (член 17) 

Напонско ниво  Вкупен број исклучени корисници 

35 kV   

20 kV 

 10 kV 

 0,4 kV 
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Податоците за пристап до мрежата ги поднесува ОДС, како што е опишано во табела 

I.3.10. 

Табела I.3.10 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 18) 

Пристап до мрежата Број на поднесени барања Број на одобрени барања Број на одбиени барања 

        

ОДСи треба да обезбедат квартални податоци за реализирани промени на снабдувач, во 

согласност со член 16. 

Табела I.3.11 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16) 

Број на корисници кои извршиле 

промена 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Група I (големи потрошувачи)           

Група II (мали потршувачи)           

Група III (домаќинства)           

Вкупно           

ОДСи треба да обезбедат податоци за видовите на приговори, како што е дадено во 

табела I.2.14, оддел I.2 Оператор на преносниот систем. Податоците за бројот на приговори и 

нивната обработка треба да се дадат за секоја категорија потрошувачи (Група I – големи 

потрошувачи, Група II – мали потрошувачи и Група III – домаќинства) и за секое напонско ниво, 

т.е. 35 kV (напонско ниво 1), 10 (20) kV (напонско ниво 2) и 0.4 kV (напонско ниво 3), како што е 

дадено во табела I.3.12.  

Табела I.3.12 Информации за обработка на приговорите (член 22) 

 

Број на поднесени приговори  Број на 

приговори по 

кои е 

постапено 

Просечно 

време за 

одговор   
Вид A Вид B Вид C Вид D 

напонско ниво 1             

напонско ниво 2             

напонско ниво 3 

      
ОДСи треба да обезбедат податоци за бројот на поднесени барања за информации за 

секоја група потрошувачи, како што е дадено во табела I.3.13. 

Табела I.3.13 Број на поднесени барања за информации по категории потрошувачи (член 22) 

Број на поднесени барања за информации: 

Група I (големи потрошувачи)   

Група II (мали потршувачи)   

Група III (домаќинства)   

ОДСи треба да обезбедат податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи го и 

бројот на планирани и непланирани прекини, времетраење на непланираните прекини и 

показатели на континуитетот на снабдување. Податоците треба да се обезбедат како што е 

прикажано во табелите I.3.14 и I.3.15 . ОДСи, исто така, треба да ги обезбедат референтните 

индекси на континуитетот на снабдување.  

Табела I.3.14 Податоци за континуитетот на снабдување (член 20) 

  Број на планирани Број на непланирани Времетраење на 
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прекини прекини непланираните 

прекини 

напонско ниво 1       

напонско ниво 2       

напонско ниво 3       

Табела I.3.15 Индикатори за континуитетот на снабдување (член 20) 

  SAIDI SAIFI 

референтна 

вредност на SAIDI 

(дефинирана од 

ОДС) 

референтна 

вредност на SAIFI 

(дефинирана од 

ОДС) 

напонско ниво 1         

напонско ниво 2         

напонско ниво 3         

ОДСи треба да достават годишни податоци за поднесените приговори од корисниците 

кои се поврзани со проблеми со квалитетот на напонот. Податоците треба да бидат доставени 

како што е опишано во табела I.3.16,  за секое напонско ниво, т.е. 35 kV (напонско ниво 1 – 

н.н.1), 10 (20) kV (напонско ниво 2 – н.н.2) и 0.4 kV (напонско ниво 3 – н.н.3) 
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Табела I.3.16 Информација за пригиворите поврзани со проблеми со квалитетот на напонот 

(член 21)  

 

Број на поднесени приговори поврзани со:  Број на 

пригово-

ри по кои 

е 

постапено 

Просеч-

но време 

на 

одговор  
 

отстапу-

вање од 

напонот 

брзи и бавни 

отстапувања 

од r.m.s. 

несимет-

рија на 

напон 

THD 

краткотраен 

и долготраен 

фликер 

фактор 

на 

моќност 

н. н. 1               

 н. н. 2               

 н. н. 3  

    

 

   

I.4 Трговци со електрична енергија 
Трговците обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по 

категории потрошувачи, како што е дадено во табела I.4.1.  

Табела I.4.1 Број на потрошувачи во секој квартал (член 7) 

Број на снабдени потрошувачи 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Група I (големи потрошувачи)           

Група II (мали потршувачи)           

Група III (домаќинства)            

Вкупно           

Секој трговец обезбедува месечни податоци за количините за купена и количините и 

просечните цени за продадена електрична енергија. Податоците треба да се достават како што 

е дадено во табела I.4.2 и I.4.3.  

Табела I.4.2 Набавка на електрична енергија за секој трговец, во вкупни месечни количини 

(член 13) 

Набавена електрична енергија на пазарот: јануари февруари … декември 

Независен производител 1 количина (kWh)         

Увоз количина (kWh)         

… количина (kWh)         

Табела I.4.3 Продажба на електрична енергија за секој трговец, во вкупни месечни количини и 

приходи (член 13) 

  јануари февруари … декември 

Група I (големи потрошувачи) количина (kWh)         

вкупно (МКД)          

Група II (мали потршувачи) количина (kWh)         

вкупно (МКД)          

Група III (домаќинства)  количина (kWh)         

 вкупно (МКД)          

Вкупно           

Месечните податоци за просечните цени по категории потрошувачи треба да се 

достават како што е наведено во табела I.4.4.  
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Табела I.4.4 Просечни цени по категории потрошувачи (член 13) 

    јануари февруари … декември 

Група I (големи потрошувачи) цена (МКД/kWh)         

Група II (мали потршувачи) цена (МКД/kWh)         

Група III (домаќинства)  цена (МКД/kWh)         

Просечна цена (МКД/kWh) 

  

        

Дополнително, два пати годишно, секој трговец доставува податоци за продажбата на 

електрична енергија на индустриските потрошувачи категоризирани според годишната 

потрошувачка, односно податоци за бројот на потрошувачи и просечните цени за електрична 

енергија, без останатите трошоци. Податоците се доставуваат во облик прикажан во табелата 

I.4.5, и тоа за два периоди од годината – првиот од почетокот на календарската година до 

крајот на шестиот месец, а вториот од почетокот на седмиот месец до крајот на календарската 

година. 

Табела I.4.5 Продажба на електрична енергија на индустриски потрошувачи, категоризирани 

според годишна потрошувачка (член 13) 

Индустриски 

потрошувач 

Годишна потрошувачка 

(MWh) 

I-VI месец VII-XII месец 

од до Број на 

потрошувачи 

Цена 

(МКД/kWh)  

Број на 

потрошувачи 

Цена 

(МКД/kWh)  
Опсег - IA <20     

Опсег - IB 20 < 500     

Опсег - IC 500 < 2 000     

Опсег - ID 2 000 < 20 000     

Опсег - IE 20 000 < 70 000     

Опсег - IF 70 000 <= 150 000     

Незадолжително за : 

  

    

Опсег - IG > 150 000     

I.5 Снабдувач на електрична енергија 

Снабдувачите на електрична енергија обезбедуваат податоци за вкупниот број 

потрошувачи, како што е дадено во табела I.4.1, оддел I.4 Трговец на електрична енергија.  

Снабдувачот на тарифните потрошувачи и снабдувачот во краен случај обезбедува 

податоци за бројот на снабдени потрошувачи, како што е дадено во табела I.5.1. 
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Табела I.5.1 Број на потрошувачи по снабдувач на тарифни потрошувачи/снабдувач во краен 

случај (член 7)  

Број на снабдени потрошувачи 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 
35kV потрошувачи           

10(20) kV потрошувачи            

Домаќинства (еднотарифни)           

Домаќинства (двотарифни)           

Вкупно домаќинства           

Други (I тарифен степен)           

Други (II тарифен степен)           

Вкупно други           

Јавно осветление           

Вкупно           

Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на 

тарифните потрошувачи треба да обезбедат податоци за набавка и продажба на електрична 

енергија. Податоците за откуп (набавка) на електрична енергија треба да се достават како што 

е дадено во табела I.4.2, оддел I.4 Трговец со електрична енергија. Освен тоа, снабдувачот во 

краен случај и снабдувачот на тарифните потрошувачи обезбедуваат податоци за месечните 

количини на откупена електрична енергија, како што е дадено во табела I.5.2. 

Табела I.5.2 Откуп на електрична енергија по снабдувач во краен случај/тарифни потрошувачи, 

во вкупни месечни количини (член 13) 

Електрична енергија купена од: јануари февруари … декември 

Регулиран производител 

(обврска за обезбедување 

јавна услуга) 
количина (kWh) 

        

Снабдувачот на електрична енергија треба да обезбеди податоци за продажба на 

електрична енергија, како што е дадено во табела I.4.3, оддел I.4 Трговец со електрична 

енергија и податоци за просечни цени по групи потрошувачи, како што е дадено во табела I.4.4, 

оддел I.4 Трговец со електрична енергија. 

Дополнително, снабдувачот со електрична енергија треба да обезбеди податоци за 

продажбата на електрична енергија за групи потрошувачи категоризирани според годишната 

потрошувачка. Податоците се обезбедуваат за индустриски потрошувачи и за домаќинства, 

односно за бројот на потрошувачи и просечната цена за секоја категорија. Податоците за 

индустриските потрошувачи се доставуваат како во табела I.4.5 од одделот I.4 Трговец со 

електрична енергијa, а податоците за домаќинства како во табела I.5.3 и тоа за два периоди од 

годината – првиот од почетокот на календарската година до крајот на шестиот месец, а 

вториот од почетокот на седмиот месец до крајот на календарската година. 
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Табела I.5.3 Продажба на електрична енергија на домаќинства, категоризирани според 

годишна потрошувачка (член 13) 

Домаќинства 
Годишна потрошувачка (kWh) I-VI месец VII-XII месец 

од Број на 

потрошувачи 

Број на 

потрошувачи 

Цена 

(МКД/kWh) 

Број на 

потрошувачи 

Цена 

(МКД/kWh) 

Опсег - DA < 1 000     

Опсег - DB 1 000 < 2 500     

Опсег - DC 2 500 < 5 000     

Опсег - DD 5 000 < 15 000     

Опсег - DE ≥ 15 000     

Снабдувачот на електрична енергија во краен случај треба да обезбеди месечни 

податоци за продажба на електрична енергија, како што е опишано во табела I.5.4. 

Табела I.5.4 Продажба на електрична енергија за снабдувач во краен случај, во вкупни 

количини и приходи (член 13) 

  јануари февруари … декември 

Група II (мали потршувачи) 
количина (kWh)         

вкупно (МКД)          

Група III (домаќинства)  
количина (kWh)         

вкупно (МКД)          

Вкупно           

Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна и 

реактивна енергија, вкупно фактурираната електрична енергија и просечните цени за 

тарифните потрошувачи приклучени на 35 kV и 10 (20) kV, како и за мали потрошувачи 

(индустија, комерцијални потрошувачи, со исклучок на домаќинства) приклучени на 0.4 kV, со 

или без броила. Податоците треба да се доставуваат како што е прикажани во табела I.5.5, но 

одделно за различните напонски нивоа. Според техничките можности, се доставуваат месечни 

податоци за двете дневни тарифи – висока и ниска дневна тарифа (ВДТ и НДТ). 

Табела I.5.5 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за потрошувачите поврзани на 35 

kV/10 (20) kV и за потрошувачи поврзани на 0.4 kV од прв и втор тарифен степен (член 7 и 15) 

Потрошувачи приклучени на дистрибутивна мрежа јануари февруари … декември 

Активна енергија (kWh) 
ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Реактивна енергија (над максимално 

дозволена) (kVarh) 

ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Активна моќност (kW)           

Фактурирана активна енергија (МКД) 
ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Фактурирана реактивна енергија (над 

максимално дозволена) (МКД) 

ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Фактурирана активна моќност (МКД)           

Вкупно фактурирана  МКД 
    

Вкупна активна енергија kWh 
    

Просечна цена МКД /kWh 
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Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна 

енергија, вкупнa фактурираната енергија и просечните цени за домаќинства со една дневна 

тарифа (ЕДТ), како и домаќинства со две дневни тарифи – висока и ниска дневна тарифа (ВДТ и 

НДТ). Податоците за домаќинства со две дневни тарифи се доставуваат како што е дадено во 

табела I.5.6, додека податоците за домаќинства со една дневна тарифа се доставуваат на сличен 

начин, содржејќи податоци само за една тарифа. 

Табела I.5.6 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за домаќинства со две дневни 

тарифи (член 7 и 15) 

Домаќинства со две тарифни мерења (ВДТ and НДТ) јануари февруари … декември 

Активна енергија (kWh) 
ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Фактурирана активна 

енергија (МКД) 

ВДТ         

НДТ         

Вкупно         

Вкупно фактурирана  МКД         

Вкупна активна енергија kWh         

Просечна цена МКД/kWh         

Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна 

енергија, вкупно фактурираната електрична енергија и просечните цени за јавно осветление, 

како што е дадено во табела I.5.7. 

Табела I.5.7 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за јавно осветление (член 7 и 15) 

Јавно осветление јануари февруари … декември 

Актвна енергија (kWh) ЕДТ         

Фактурирана активна 

енергија (MKD) 

Вкупно         

Вкупно фактурирана  МКД         

Вкупна активна енергија kWh         

Просечна цена МКД/kWh         

Податоците за решавање на поднесените приговори се поврзани со видовите на 

приговори дефинирани во табела I.5.8. Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во 

краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за решавање 

на приговори за секоја категорија потрошувачи и за соодветните напонски нивоа за секоја 

група. Напонските нивоа во дистрибутивната мрежа вклучуваат 35 kV (напонско ниво 1), 10 

(20) kV (напонско ниво 2) и 0.4 kV (напонско ниво 3). Информациите вклучуваат број на решени 

приговори, просечно време на одговор и одлука и просечно време за решавање на причината 

на приговорот. Податоците за решавање на приговори се обезбедуваат како што е наведено во 

табела I.5.9 . 
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Табела I.5.8 Видови приговори (член 22)  

Приговори (по вип) Опис 

Вид A Нелојални комерцијални практики 

Вид B 

Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во 

комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на 

повлекување од договор, плаќање, влошување на услови за договор, минимален 

период за остварување договор, друго) 

Вид C Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето 

плаќање или неплаќање 

Вид D 

Фактуирирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна 

фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, 

неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг) 

Вид E Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго) 

Вид F Компензација по настаната грешка 

Вид G Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на 

снабдувач, друго) 

Вид H Кориснички центар 

Табела I.5.9 Решавање на приговори од страна на снабдувачот на електрична енергија и 

снабдувачот во краен случај, за секоја категорија потрошувачи (член 22) 

 

Број на поднесени приговори  
Број на приговори 

по кои е 

постапено 

Просечно 

време на 

одговор  
Вид A Вид B  ….   …  

напонско ниво 1             

напонско ниво 2             

напонско ниво 3 

      
Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на 

тарифни потрошувачи обезбедуваат податоци за доставените барања за информации, како што 

е наведено во табела I.3.13, оддел I.3 Оператор на дистрибутивен систем. 

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и 

доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку 

прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за 

потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на 

информациите опишани во табела I.5.10 

Табела I.5.10 Јавна достапност на информации и податоци за корисниците (производители и 

потрошувачи), кои се однесуваат на приклучување и пристап до мрежата (член 22) 

Јавно достапни информации за: Да/Не 

информација за цени    

информација за можностите за плаќање и доставување фактури 

 договори за приклучоци/модели на договори    

промена на условите на договорот   

постоење на оперативен центар за корисници 
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Снабдувачите на електрична енергија и снабдувачот во краен случај обезбедуваат 

квартални податоци за бројот на потрошувачи кои смениле снабдувач, по категории 

потрошувачи. Доставените податоци не вклучуваат спојување и тарифни измени во рамките на 

исто претпријатие. Податоците треба да се достават како што е дадено во табела I.5.11. 

Табела I.5.11 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16) 

Број на потрошувачи кои го 

промениле снабдувачот 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Група I (големи потрошувачи)           

Група II (мали потршувачи)           

Група III (домаќинства)           

Вкупно           

 

Прилог II   

II. Следење на пазарот на природен гас 

II.1 Оператор на преносниот систем 
ОСП обезбедува податоци за расположливиот преносен капацитет, како што е дадено во 

табела II.1.1 и податоци за месечниот и годишниот доделен преносен капацитет, како што е 

наведено во табела II.1.2 .  

Табела II.1.1 Расположлив годишен преносен капацитет (член 29) 

Граница ATC (m3) % од вкупен расположлив капацитет 

      

Табела II.1.2 Доделен годишен/месечен преносен капацитет (член 29) 

Доделен капацитет Капацитет (m3) % од вкупен расположлив капацитет 

Граница         

Трговец 1         

Трговец 2         

Трговец n         

Вкупно         

ОСП, исто така, обезбедува месечни податоци за вкупно доделените капацитети и 

приходи, како што е наведено во табела II.1.3 и месечни податоци за управување со 

загушувањето, кои се однесуваат на вкупно набавените количини и вкупни трошоци, како што 

е дадено во табела II.1.4. Во смисла на постапките за следење на доделувањето на преносниот 

капацитет, целата релевантна документација и податоци треба да се стават на располагање на 

РКЕ на нејзино барање.  

Табела II.1.3 Вкупен месечен доделен капацитет и приходи (член 29) 

Граница 

  

јануари февруари … декември 

Вкупен доделен капацитет количина (m3)         

приходи (MKD)         

Табела II.1.4 Податоци за управување со загушување (член 29) 

Управување со загушувањето 

  

јануари февруари … декември 

Вкупно количина (m3)         

трошоци (MKD)         
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ОСП обезбедува месечни податоци за увоз на природен гас, како што е наведено во 

табела II.1.5 и месечни податоци за природниот гас пренесен преку системот (доставен до 

потрошувачите), како што е наведено во табела II.1.6 .  

Табела II.1.5 Месечни податоци за увоз на природен гас (член 29) 

Imports јануари февруари … декември 

Трговец 1 количина (m3)         

Трговец 2 количина (m3)         

… количина (m3)         

Вкупно количина (m3)         

Табела II.1.6 Месечни податоци за природен гас пренесен преку системот (член 29) 

Пренос - количини јануари февруари … декември 

Потрошувачи приклучени на 

преносниот систем 

количина (m3)         

Тарифни потрошувачи 

приклучени на преносниот систем 

количина (m3)         

Тарифни потрошувачи – 

производители на топлинска 

енергија кои користат природен 

гас и обезбедуваат јавна услуга 

количина (m3) 

    Дистрибутивни системи количина (m3)         

Вкупно количина (m3)         

ОСП треба да обезбеди месечни податоци за количините и просечните цени за набавка 

на природен гас за покривање на техничките загуби и сопствена потрошувачка во преносниот 

систем. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табелата II.1.7. 

Табела II.1.7 Набавка на природен гас за покривање на преносните загуби и сопствена 

потрошувачка (член 30) 

Загуби во преносниот систем јануари февруари … декември 

Трговец 1 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

Трговец 2 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

… 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

Вкупно коичина (m3)         

ОСП систем треба да обезбеди податоци за месечната набавка на системски услуги, по 

тип на услуги, како што е опишано во II.1.8. Податоците се состојат од податоци за вкупно 

набавените месечни количини и просечни цени. 
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Табела II.1.8 Набавка на системски услуги за секој вид услуга (член 30) 

Тип на системска услуга 
јануари февруари … декември 

Трговец 1 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

Трговец 2 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

… 
количина (m3)         

цена (МКД/ m3)         

Вкупно количина (m3)         

ОСП обезбедува годишни податоци за бројот на поднесени барања за приклучување, 

одобрени приклучоци, изведени и ставени во употреба приклучоци, склучени договори и 

исклучени корисници. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табела II.1.9. 

ОСП, исто така, треба да обезбеди податоци за периодот на исклучувањето по корисник, како 

што е наведено во табела II.1.10. 

Табела II.1.9 Годишен преглед - приклучoци (член 34) 

Приклучоци:  Број на: 
барања одобрувања изведени и ставени 

во употреба 

склучени 

договори 

исклучени 

корисници 

Потрошувачи приклучени  

на преносниот систем 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Производители (централи) 

кои користат природен гас 
  

  

  

  

  

 

 

  

 

 
Табела II.1.10 Исклучени корисници и период на исклучување (член 34) 

Исклучување времетраење (време во часови) 

корисник 1   

корисник 2 

 корисник n 

 
ОСП обезбедува податоци за бројот на барања, одобрувања и одбивања за пристап до 

преносниот систем на природен гас, како што е наведено во табела II.1.11. 

Табела II.1.11 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 35) 

Пристап до мрежата Број на барања Број на одобрувања Број на одбиени 

барања 

        

ОСП обезбедува информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по 

категории потрошувачи. Потрошувачите се организирани во следните неколку категории 

(групи): индустриски, јавни институции, други. Податоците треба да се обезбедат како што е 

дадено во табела II.1.12. 
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Табела II.1.12 Број на потрошувачи кои извршиле промена на снабдувач, по категории 

потрошувачи (член 33) 

Број на потрошувачи кои го 

промениле снабдувачот 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

група 1           

група 2           

…           

Вкупно           

ОСП обезбедува годишни податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи и број 

на планирани и непланирани прекини и времетраење на непланираните прекини, како што е 

наведено во табела II.1.13. 

Табела II.1.13 Податоци за континуитетот на снабдување (член 37) 

Корисник 
Број на планирани 

прекини 
Број на непланирани 

прекини 

Времетраење на 
непланираните 

прекини 

Потрошувачи приклучени на 
преносниот систем 

 

      

Производители (централи) кои 
користат природен гас 

      

ОСП обезбедува податоци за решавањето на поднесените приговори. Податоците 

вклучуваат и број на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, 

просечно време на одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на 

причината за приговорот. Податоците поднесени за сите корисници на мрежата, независно 

дали се потрошувачи или производители. Видовите на приговори се опишани во табела II.1.14, 

додека податоците за решавање на приговорите треба да се достават како што е опишано во 

табела II.1.15. 

Табела II.1.14 Видови на приговори (член 38) 

Табела II.1.15 Информации за решавање на приговорите (член 38) 

Корисник 

Број на поднесени приговори  
Број на решени 

приговори 

Просечно 

време за 

одговор  Вид A Вид B Вид C Вид D 

Корисник тип 1 (потрошувач)             

Корисник тип 2 (производител кој 

користи природен гас)             

II.2 Оператор на дистрибутивен систем 

ОДСи обезбедуваат квартални податоци за бројот на потрошувачи приклучени на 

дистрибутивниот систем, по категории потрошувачи. Податоците треба да се организирани 

како што е прикажано во табела II.2.1. 

Приговори (по вид) Опис 

Вид A Приклучување на мрежа (одложување, пречки, друго) 

Вид B 
Мерење (отчитување на мерните уреди, функционирање на мерните уреди, 

друго) 

Вид C Континуитет во снабдувањето 

Вид D Друго 
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Табела II.2.1 Број на корисници приклучени на дистрибутивниот систем (член 25) 

Тарифни потрошувачи приклучени на 

дистрибутивен систем 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Индустрија           

Јавни институции           

Производители на топлинска енергија 
     

Производители на топлинска и 

електрична енергија 
     

Домаќинства      

Друго 
     

Вкупно           

ОСДи обезбедуваат податоци за вкупните количини на природен гас кој влегува во 

дистрибутивниот систем и вкупно дистрибуиран природен гас до потрошувачите, по 

категории на потрошувачи (индустриски, јавни институции, домаќинства, производители на 

толинска енергија, производители на топлинска и електрична енергија и други). Податоците 

треба да се достават како што е прикажано во табелите II.2.2 и II.2.3. 

Табела II.2.2 Природен гас ко влегува во дистрибутивниот систем (член 29) 

Од: 
Природен гас кон дистрибутиовниот систем (m3) 

  

  

  

јануари февруари … декември 

Преносен систем         

Табела II.2.3 Природен гас дистрибуиран до потрошувачите (член 29) 

До: 

  

Природен гас дистрибуиран до корисниците (m3) 

  

  

  

јануари февруари … декември 

Индустрија         

Јавни институции         

Производители на топлинска енергија 

    Производители на топлинска и 

електрична енергија 
    Домаќинства         

    Друго          

Вкупно         

ОСДи обезбедуваат податоци за вкупните количини и трошоци за природен гас за 

покривање на загубите и сопствена потрошувачка, како и преглед на загубите на 

дистрибутивниот систем, изразени во однос на вкупните количини кои влегуваат во 

дистрибутивниот систем. Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелите 

II.2.4 и II.2.5. 

Табела II.2.4 Природен гас за покривање на загубите и сопствената потрошувачка (член 30) 

Загуби во дистрибутивен систем јануари февруари … декември 

Трговец 1 количина (m3)         

трошок (МКД)         

Трговец 2 количина (m3)         

трошок (МКД)         

… количина (m3)         

трошок (МКД)         

  количина (m3)         

трошок (МКД)         

Total количина (m3)         
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Табела II.2.5 Загуби во дистрибутивен систем (член 30) 

Загуби во дистрибутивен систем јануари февруари … декември 

Количина која влегува во ДС количина (m3)         

Количина која излегува од ДС количина (m3)         

Загуби количина (m3)         

Загуби во однос на количината 

која влегува во ДС 
%         

ОСДи обезбедуваат годишни податоци за бројот на барања за приклучување, бројот на 

одобрени приклучоци, бројот на изведени и ставени во употреба приклучоци, бројот на 

склучени договори и бројот на исклучени корисници. Податоците треба да се достават како 

што е прикажано во табела II.2.6. ОСДи треба да обезбедат податоци за пристап до 

дистрибутивниот систем, како што е дадено во табела II.1.11, оддел II.1 Оператори на 

преносниот систем. 

Табела II.2.6Годишен преглед - приклучоци (член 34) 

Приклучоци:  Број на: 

барања одобрувања изведени и 

ставени во 

употреба 

склучени 

договори 

исклучени 

корисници 

Потрошувачи приклучени  

на дистрибутивниот систем 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Производители на топлинска енергија 

     Производители на топлинска  

и електрична енергија 

     
ОСД обезбедува информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по 

категории потрошувачи. Податоците треба да се организираат во следниве категории: 

индустриска, јавни институции, други. Податоците се поднесуваат како што е дадено во табела 

II.1.12, оддел II.1 Оператори на преносниот систем. 

ОСД обезбедува годишни податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи и број 

на планирани и непланирани прекини, времетраење на непланирани прекини, како што е 

наведено во табела II.2.7. 

Табела II.2.7 Податоци за континуитетот на снабдување (член 37) 

 Корисник 
Број на планирани 

прекини 

Број на непланирани 

прекини 

Времетраење на 

непланираните 

прекини 
Потрошувачи приклучени на 

дистрибутивен систем 
      

ОСДи обезбедуваат податоци за решавање на приговори. Податоците вклучуваат и број 

на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, просечно време на 

одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на причината за приговорот. 

Податоците се диставуваат за сите корисници на мрежата, независно дали се потрошувачи или 

производители. Видовите на приговори се опишани во табела II.1.14, додека податоците за 

решавање на приговорите треба да се достават како што е опишано во табела II.1.15. И двете 

табели се опишани во одделот II.1 Оператори на преносниот систем 

II.3 Трговци со природен гас 

Трговците обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број на потрошувачи, по 

категории потрошувачи, како што е дадено во табела II.3.1. Секој трговец обезбедува месечни 
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податоци за количините за купување и количините и просечните цени за продажба на 

природен гас. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во табелите II.3.2 и II.3.3. 

Просечните месечни цени се доставуваат како што е дадено во табела II.3.4. 

Табела II.3.1 Број на потрошувачи, по групи на потрошувачи (член 25) 

Број на снабдувани потрошувачи 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Индустрија           

Производители на топлинска 

енергија 

          

Производители на топлинска и 

електрична енергија      

Дистрибуција на природен гас 
     

Јавни институции           

Домаќинства           

Други           

Вкупно           

Табела II.3.2 Набавка на природен гас за секој трговец, во вкупни месечни количини (член 30) 

Набавка на природен гас: јануари февруари … декември 

Увоз количина (m3)         

 

количина (m3)         

… количина (m3)         

Табела II.3.3 Продажба на природен гас за секој трговец, во вкупни количини и приходи (член 

30) 

  јануари февруари … декември 

Трговци количина (m3) 

    вкупо (MKD)  

    Индустрија количина (m3)         

вкупо (MKD)          

Производители на топлинска 

енергија 

количина (m3)         

вкупо (MKD)          

Производители на топлинска и 

електрична енергија 

количина (m3)         

вкупо (MKD)  

    Дистрибуција на природен гас количина (m3) 

    вкупо (MKD)          

Јавни институции количина (m3) 
    

вкупо (MKD)  
    

Домаќинства количина (m3) 
    

вкупо (MKD)  
    

Други 

 

количина (m3) 
    

вкупо (MKD)  
    

Вкупно  количина (m3)         
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Табела II.3.4 Просечни месечни цени на природен гас за секој трговец, по категории 

потрошувачи (член 30) 

 Просечни цени за:   јануари февруари … декември 

Трговци цена (МКД/m3) 
    

Индустрија цена (МКД/m3)         

Производители на топлинска енергија цена (МКД/m3)         

Производители на топлинска и 

електрична енергија 

цена (МКД/m3)         

Дистрибуција на природен гас цена (МКД/m3) 
    

Јавни институции цена (МКД/m3)         

Домаќинства цена (МКД/m3)         

Други цена (МКД/m3)         

Просечна цена (МКД/m3)           

II.4 Снабдувачи на природен гас 

Снабдувачот на природен гас и снабдувачот во краен случај (и снабдувачот на тарифни 

потрошувачи) обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по групи 

потрошувачи, како што е наведено во табела II.4.1.  

Табела II.4.1 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи, во согласност со член 25 

Број на снабдувани потрошувачи: 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Индустрија           

Производители на топлинска 

енергија 
          

Јавни институции           

Домаќинства           

Други           

Вкупно           

Снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат 

квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по категории, како што е наведено во 

табелите II.4.2 и II.4.3, последователно. 

Табела II.4.2 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи (член 25) 

Број на снабдувани потрошувачи 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Број на снабдувани (заробени) 

потрошувачи 
          

Табела II.4.3 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи (член 25) 

Број на снабдувани потрошувачи 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Вкупно 

(годишно) 

Тарифни потрошувачи приклучени 

на преносниот систем 
          

Тарифни потрошувачи приклучени 

на дистрибутивниот систем 
          

Освен тоа, снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува податоци за групи 

потрошувачи приклучени на преносната и дистрибутивната мрежа, како што е наведено во 

табела II.4.4 и II.4.5. 
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Табела II.4.4 Број на потрошувачи приклучени на преносната мрежа, по групи потрошувачи 

(член 25) 

Тарифни потрошувачи 

приклучени на преносна мрежа 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вкупно 

(годишно) 

Индустрија           

Производители на топлинска 

енергија кои користат 

природен гас и обезбедуваат 

јавна услуга 

          

Јавни институции           

Други           

Вкупно           

Табела II.4.5 Број на потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа, по групи 

потрошувачи (член 25) 

Тарифни потрошувачи 

приклучени на дистрибутивна 

мрежа 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Вкупно 

(годишно) 

Индустрија           

Јавни институции           

Производители на топлинска 

енергија      

Производители на топлинска 

и електрична енергија      

Домаќинства           

Други           

Вкупно           

Секој снабдувач на природен гас, снабдувач во краен случај и снабдувач на тарифни 

потрошувачи обезбедуваат месечни податоци за вкупните месечни количини на купениот и 

количните и цените на продадениот природен гас. Податоците за набавка на природен гас 

треба да се обезбедат како што е дадено во табела II.4.6.  

Табела II.4.6 Набавка на природен гас за секој снабдувач, во вкупни месечни количини (член 

30) 

Набавка на природен гас јануари февруари … декември 

Трговец 1 количина (m3)         

  количина (m3)         

… количина (m3)         

Секој снабдувач обезбедува податоци за вкупните месечни количини и просечни цени 

за продажба на природен гас, како што е наведено во табела II.4.7. 
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Табела II.4.7 Продажба на природен гас за секој снабдувач, во вкупни месечни количини и 

просечни цени (член 30) 

  јануари февруари … декември 

Индустрија количина (m3) или (GJ)         

цена (МКД/ m3)         

Производители на 

топлинска енергија 

количина (m3) или (GJ)         

цена (МКД/ m3)         

Јавни институции количина (m3) или (GJ)         

цена (МКД/ m3)         

Домаќинства количина (m3) или (GJ)         

цена (МКД/ m3)         

Други количина (m3) или (GJ)         

цена (МКД/ m3)         

Просечна цена (МКД/m3)           

Снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат 

податоци за месечната продажба на природен гас и вкупни трошоци, како што е наведено во 

табела II.4.8, II.4.9 и II.4.10. Податоците за продажба на „заробените“ потрошувачи треба да се 

достават како во табела II.4.8. Податоците за продажба на природен гас на тарифни 

потрошувачи приклучени на преносната мрежа се доставуваат како во табела II.4.9, додека 

податоците за продажба на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем се 

доставуваат како што е прикажано во табела II.4.10. 

Табела II.4.8 Продажба на природен гас за снабдувач во краен случај, во вкупни месечни 

количини и приходи (член 30) 

  јануари февруари … декември 

Потрошувачи 

(заробени) 

количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)          

Табела II.4.9 Продажба на природен гас за снабдувач на тарифни потрошувачи, во вкупни 

месечни количини и приходи (член 30) 

Тарифни потрошувачи приклучени на преносна 

мрежа  

јануари февруари … декември 

Индустрија количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Производители на 

топлинска енергија кои 

користат природен гас 

и обезбедуваат јавна 

услуга 

количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Јавни институции количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Други количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Вкупно количина (m3) или (GJ)         
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Табела II.4.10 Продажба на природен гас за снабдувач на тарифни потрошувачи, во вкупни 

месечни количини и приходи (член 30) 

Тарифни потрошувачи приклучени на 

дистрибутивна мрежа  
јануари февруари … декември 

Индустрија количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Јавни институции количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Производители на 

топлинска енергија 

количина (m3) или (GJ) 
    

вкупно (МКД) 
    

Производители на 

топлинска и електрична 

енергија 

количина (m3) или (GJ) 
    

вкупно (МКД) 
    

Домаќинства количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Други количина (m3) или (GJ)         

вкупно (МКД)         

Вкупно  количина (m3) или 

(GJ) 
        

Податоците за решавање на приговори се поврзани со видовите на приговори 

дефинирани во табела II.4.11. Снабдувачите на природен гас, снабдувачот во краен случај и 

снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за решавање на приговори за 

секоја група потрошувачи. Потрошувачите се организирани во следните групи: индустриски, 

постројки кои користат природен гас, јавни институции, домаќинства, други. Информациите 

вклучуваат и број на решени приговори, просечно време на одговор и одлука и просечно време 

за решавање на причината на приговорот. Податоците за решавање на приговори се 

доставуваат како што е наведено во табела II.4.12. Снабдувачите на природен гас, снабдувачот 

во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за бројот на 

барања за информации за секоја група потрошувачи, како што е наведено во табела II.4.13. 

Табела II.4.11 Видови приговори  

Приговори (по вид) Опис 

Вид A Нелојални комерцијални практики 

Вид B 

Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во 

комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на 

повлекување од договор, плаќање, влошување на услови за договор, минимален 

период за остварување договор, друго) Вид C Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето 

плаќање или неплаќање 

Вид D 

Фактуирирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна 

фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, 

неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг) 

Вид E Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго) 

Вид F Компензација по настаната грешка 

Вид G Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на 

снабдувач, друго) Вид H Кориснички центар 
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Табела II.4.12 Решавање на приговори од страна на снабдувачот на природен гас, снабдувачот 

во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи, за секоја категорија потрошувачи 

(член 38) 

Корисник 

Број на поднесени приговори  
Број на решени 

приговори 

Просечно 

време за 

одговор и 

одлука 
Вид A Вид B ... ... 

Категорија 1          
 

  

Категорија 2         
 

  

… 

      
Табела II.4.13 Број на поднесени барања за информации, по категории потрошувачи 

Број на поднесени барања за информации: 

Категорија 1    

Категорија 2   

…   

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и 

доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку 

прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за 

потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на 

информациите опишани во табела II.4.14. 

Табела II.4.14 Јавна достапност до информации (член 38) 

Јавно достапни информации за: Да/Не 

информација за цени    

информација за можностите за плаќање и 

доставување фактури  договори за приклучоци/модели на договори    

промена на условите на договорот   

постоење на оперативен центар за корисници 

 
Снабдувачите на природен гас, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни 

потрошувачи обезбедуваат информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по 

група потрошувачи, како што е наведено во табела II.1.12, одделот II.1Оператор на преносниот 

систем.  

Прилог III  

III. Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт 

III.1 Рафинирање на нафта и производство на деривати 

Носителот на лиценца за рафинирање на нафта и производство на деривати, како и носителот 

на лиценца за производство на биогорива и за производство на горива за транспорт со 

намешување фосили и биогорива доставува месечни податоци за произведените количини 

нафта, нафтени деривати, гориво за транспорт и биогорива, по произведен тип, како и 

просечните цени за секој тип. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табела 

III.1.1. 
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Табела III.1.1 Рафинирање на сурова нафта, производство на нафтени деривати, биогориво и 

горива за транспорт (член 41) 

 Производ   јануари февруари … декември 

Сурова нафта количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Нафтен дериват тип 1  количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Нафтен дериват тип 2  количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

… количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Гориво за транспорт тип 1 количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Гориво за трнаспорт тип 2 количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

… количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Гориво за  транспорт со намешување 

биогорива и фосилни горива 

количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

Биогориво  количина (t)         

просечна цена 

на големо 

(МКД/t) 

        

 

III.2 Трговија, складирање и транспорт 

Носителите на лиценца за трговија со сурова нафта, нафтени деривати, горива за 

транспорт и биогорива обезбедуваат месечни податоци за количините и просечните цени за 

набавка и продажба на нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биогорива. Податоците 

се доставуваат како во табела III.2.1 за сурова нафта и како во табела III.2.2 за нафта, нафтени 

деривати, горива за транспорт и биогорива. Податоците за секој вид дериват и гориво се 

внесуваат во одделна табела. Дополнително, се доставуваат податоци за вкупниот годишен 

увоз на сурова нафта, нафтени деривати и горва според земјата на потекло, како што е 

прикажано во табела III.2.3. 
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Табела III.2.1 Набавка и продажба на сурова нафта, во вкупни количини и просечни цени (член 

40) 

Сурова нафта јануари февруари … декември 

Набавка 

Трговци количина (t)         

цена (МКД/t)         

Увоз 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Продажба 

Извоз 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Пазар на големо 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Пазар на мало 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Транспорт 

Транспортирана (по 

патишта, железница) количина (t)         

Резерва на почетокот 

на годината (t) 
  

     Резерва на крајот на 

годината (t) 
  

     
Табела III.2.2 Набавка и продажба на секој вид нафтен дериват дериват/гориво за 

транспорт/биогориво, во вкупни количини и просечни цени (член 40) 

Нафетн дериват/транспортно гориво јануари февруари … декември 

Набавка 

Домашно 

производство 

количина (t)         

цена (МКД/t)         

Увоз 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Продажба 

Извоз 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Пазар на големо 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Пазар на мало 
количина (t)         

цена (МКД/t)         

Транспорт 

Транспортирана (по 

патишта, 

железница) 

количина (t)         

Резерва на почетокот 

на годината (t) 
  

     Резерва на крајот на 

годината (t) 
  

     
Табела III.2.3 Увоз на сурова нафта/нафтен дериват/гориво за транспорт според земја на 

потекло, на годишно ниво 

 Сурова нафта/нафтен дериват/гориво за 

транспорт 

Земја на потекло 1  Земја на потекло 2 … 
 

 Учество (%)  Учество (%)     

Увоз – вкупна количина(t)         



48 

Носителите на лиценца за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 

горива за транспорт обезбедуваат месечни податоци за складираните количини на нафта, 

нафтени деривати, биогориво и горива за транспорт. Податоците се доставуваат како што е 

дадено во табела III.2.4, за секој тип на производ (нафта, нафтени деривати и горива за 

транспорт). Збирните податоци за количините на почеток и на крај на годината се доставуваат 

како во табела III.2.5. 

Табела III.2.4 Складирана сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во 

вкупни количини (член 40) 

 Производ   јануари февруари … декември 

Сурова нафта количина (t)         

Нафтен дериват тип 1  количина (t)         

Нафтен дериват тип 2  количина (t)         

Нафтен дериват тип 3  количина (t)         

Гориво за транспорт тип 1 количина (t)         

Гориво за транспорт тип 2 количина (t)         

Гориво за транспорт тип 3 количина (t)         

Гориво за транспорт со намешување 

биогориво и фосилно гориво 

количина (t)         

Биогориво количина (t) 

    
Табела III.2.5 Количини на складирана сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт, на почетокот и на крајот на календарската година (член 40) 

Продукт  Количина на почеток на година (t) Количина на крај на година (t) 

Сурова нафта    

Нафтен дериват тип 1     

Нафтен дериват тип 2     

Нафтен дериват тип 3     

Гориво за транспорт тип 1    

Гориво за транспорт тип 2    

Гориво за транспорт тип 3    

Гориво за транспорт со 

намешување биогориво и фосилно 

гориво 

   

Биогориво  
 

Носителите на лиценца за пренесување нафта, нафтени деривати и горива за транспорт 

преку нафтовод доставуваат месечни податоци за пренесените количини на нафта, нафтени 

деривати и горива за транспорт. Податоците се доставуваат како што е дадено во табела III.2.6, 

за секој тип на производ (нафта, нафтени деривати и горива за транспорт). 

Табела III.2.6 Пренесените количини на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт 

преку нафтоводот (член 40) 

Пренос преку нафтовод јануари февруари … декември 

Влезна точка (Хеленик Петролеум) количина (t)         

Сурова нафта количина (t)         

Нафтен дериват тип 1  количина (t)         

Нафтен дериват тип 2  количина (t)         

Нафтен дериват тип 3  количина (t)         

Излезна точка (Рафинерија Окта) количина (t)         
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Прилог IV  

IV. Следење на пазарот на топлинска енергија 

IV.1 Производители на топлинска енергија 

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат информации за инсталираните 

капацитети на постројките за топлинска енергија и податоци за вкупното месечно 

производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка, за месеците во текот на 

грјната сезона. Податоците треба да се достават како во табела IV.1.1. Податоците за постројки 

кои користат ист тип на гориво се доставуваат во иста табела. Доколку топлинската енергија се 

произведува во когенеративни постројки, производителот, исто така, доставува податоци за 

вкупната електрична енергија произведена секој месец, како што е наведено во табела IV.1.2.  

Табела IV.1.1 Производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка во постројките за 

топлинска енергија (член 44) 

Постројка (по вид 

гориво) 

Инсталирана 

моќност (MW) 
  октомври ноември … април 

    

вкупно производство 

(kWh) 
        

сопствена 

потрошувачка (kWh) 
        

    

вкупно производство 

(kWh) 
        

сопствена 

потрошувачка (kWh) 
        

    

вкупно производство 

(kWh) 
        

сопствена 

потрошувачка (kWh) 
        

Вкупно производство (kWh) 

  

        

Табела IV.1.2 Производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка во когенеративни 

постројки (член 44) 

Постројка Инсталирана 

моќност (MW) 
  октомври ноември … април 

    

произведена електрична 

енергија (kWh) 

        

произведена топлинска 

енергија (kWh) 
        

сопствени потреби (kWh)         

 ...   

произведена електрична 

енергија (kWh) 
        

произведена топлинска 

енергија (kWh) 
        

сопствени потреби (kWh)         

Производителите на толинска енергија кои обезбедуваат јавна услуга доставуваат 

податок за просечните температури на воздухот за секој месец во текот на грејната сезона, 

како во табела IV.1.3.  
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Табела IV.1.3 Температури на воздухот во текот на грејната сезона, за секој ден од месецот 

 октомври ноември декември јануари февруари март април 

Просечна 

температура (°C) 

       

Работни часови на 

системот (H) 

       

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат месечни податоци за вкупните 

количини набавено гориво за производство на топлинска енергија и просечните цени. 

Податоците за секој тип на гориво треба да се обезбедат како во табела IV.1.4. Податоците за 

секој тип на гориво (природен гас или сурова нафта) се доставуваат во одделни табели. 

Податоците за природен гас се изразени во кубни метри (m3), а податоците за нафта се 

изразени во тони (t). Податоците за цените на горивото се изразени во македонски денари 

(МКД) и соодветната единица. 

Табела IV.1.4 Горивото набавено за производство на топлинска енергија (член 44) 

Гориво (тип) јануари февруари … декември 

Постројка 1 

количина (изразена во m3 за 

природен гас и во тони за нафта) 
        

цена (изразена во МКД/m3 за 

природен гас и МКД/t за нафта) 
        

Постројка 2 

количина (изразена во m3 за 

природен гас и во тони за нафта) 
        

цена (изразена во МКД/m3 за 

природен гас и МКД/t за нафта) 
        

… 

количина (изразена во m3 за 

природен гас и во тони за нафта) 
        

цена (изразена во МКД/m3 за 

природен гас и МКД/t за нафта) 
        

  

количина (изразена во m3 за 

природен гас и во тони за нафта) 
        

цена (изразена во МКД/m3 за 

природен гас и МКД/t за нафта) 
        

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат годишни податоци за бројот на 

планирани и непланирани прекини во работењето на постројките за топлинска енергија и 

времетраењето на непланираните прекини, за секоја производна единица. Податоците треба 

да се достават како што во табела IV.1.5. 

Табела IV.1.5 Број и времетраење на прекините во производството на топлинска енергија (член 

44) 

 Производител 
Број на планирани 

прекини 

Број на непланирани 

прекини 

Времетраење на 

непланирани прекини 

(во мин.) 

Производна единица (Бојлер 1) 
      

… 
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IV.2 Дистрибуција на топлинска енергија 

Носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија обезбедува месечни 

податоци за вкупната топлинска енергија која влегува и излегува од дистрибутивниот систем, 

според табела IV.2.1. 

 

Табела IV.2.1 Топлинска енергија која влегува и излегува од дистрибутивниот систем (член 45) 

Енергија во системот (влез): октомври ноември … април 

Од регулиран производител количина (kWh)         

Од независен производител количина (kWh)         

Цена на ТЕ од НРП ден/kWh     

Енергија од системот (излез):         

До потрошувачите количина (kWh)         

Загуби во дистрибутивната мрежа %     

Носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија обезбедува податоци за 

бројот на реализирани промени на снабдувач, како во табела IV.2.2. 

Табела IV.2.2 Број на реализирани постапки за промена на снабдувач (член 47) 

Број на потрошувачи кои го промениле 

снабдувачот 

октомври ноември … април Вкупно 

(годишно) 

Домаќинства           

Останати потрошувачи           

Вкупно           

 

IV.3 Снабдувач со топлинска енергија 

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува квартални податоци за бројот на 

снабдени потрошувачи, како што е дадено во табела IV.3.1. Покрај овие податоци, снабдувачот 

обезбедува месечни податоци за ангажираната и инсталираната моќност и грејната површина 

по категорија потрошувачи, како што е прикажано во табела IV.3.2. Табелата се пополнува 

одделно за секоја категорија, односно за домаќинства и за останати потрошувачи одделно. 

Табела IV.3.1 Број на потрошувачи (член 46) 

Број на потрошувачи октомври ноември … април 

Домаќинства         

Останати потрошувачи         

Вкупно         

Табела IV.3.2 Грејна површина, ангажирана и инсталирана моќност по категории потрошувачи 

(член 46)  

Домаќинства/останати 

потрошувачи 

 октомври ноември … април 

Ангажирана моќност  моќност (kW)     

Инсталирана моќност   моќност (kW)     

Активна грејна површина   површина (m2)     

Вкупна грејна површина површина (m2)     

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува месечни податоци за испорачаната 

топлинска енергија домаќинствата и останатите потрошувачи, како што е наведено во табела 

IV.3.3. 
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Табела IV.3.3 Топлинска енергија испорачана на потрошувачите (член 46) 

Категорија на потрошувач   октомври ноември … април 

Домаќинства количина (kWh)         

Останати потрошувачи количина (kWh)         

Вкупно количина (kWh)         

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува квартални податоци за бројот на 

реализирани промени на снабдувач, како што е дадено во табела IV.2.2, во одделот IV.2 

Дистрибуција на топлинска енергија. 

Податоците за решавање на приговори се поврзани со видовите на приговори 

дефинирани во табела IV.3.4. Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува информации за 

решавањето на приговорите за потрошувачи со индивидуални договори и за тарифни 

потрошувачи. Информациите вклучуваат и број на решени приговори, просечно време на 

одговор и одлука и просечно време за решавање на причината на приговорот. Податоците за 

решавање на приговори се обезбедуваат како што е наведено во табела IV.3.5. Снабдувачот на 

топлинска енергија обезбедува податоци за барањата за информации за секоја група 

потрошувачи, како што е наведено во табела IV.3.6. 

Табела IV.3.4 Видови приговори  

Приговори (по вид) Опис 

Вид A Нелојални комерцијални практики 

Вид B 

Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во 

комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на 

повлекување од договор, плаќање, влошување на услови за договор, минимален 

период за остварување договор, друго) Вид C Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето 

плаќање или неплаќање 

Вид D 

Фактуирирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна 

фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, 

неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг) 

Вид E Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго) 

Вид F Компензација по настаната грешка 

Вид G Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на 

снабдувач, друго) 
Вид H Кориснички центар 
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Табела IV.3.5 Решавање на приговори по снабдувач на топлинска енергија  (член 49) 

Корисник 

Број на поднесени приговори  Број на решени 

приговори 

 

Просечно 

време за 

одговор и 

одлука 
Вид A Вид B ... ... 

Домаќинства             

Останати потрошувачи             

Табела IV.3.6 Број на поднесени барања за информации (член 49) 

Број на поднесени барања за информации: 

Домаќинства   

Останати потрошувачи   

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и 

доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку 

прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за 

потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на 

информациите опишани во табела IV.3.7. 

Табела IV.3.7 Јавна достапност до информации (член 49) 

Јавно достапни информации за: Да/Не 

информација за цени    

информација за можностите за плаќање и 

доставување фактури  договори за приклучоци/модели на договори    

промена на условите на договорот   

постоење на оперативен центар за корисници 

 
Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува податоци за континуитетот на 

снабдувањето, кое се состои од одреден број планирани и непланирани прекини за 

потрошувачите со поединечни договори и за тарифни потрошувачи, како што е наведено во 

табела IV.3.8. 

Табела IV.3.8 Податоци за континуитетот на снабдувањето, во согласност со член 48 

 Корисник 
Број на 

планирани 

прекини 

Број на непланирани 

прекини 

Времетраење на 

непланираните 

прекини 

Домаќинства       

Останати потрошувачи 

    


