РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија ја известува јавноста дека започна
заеднички проект со NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissions), чија што главна
цел е зголемување на информираноста на потрошувачите во процесот на транзиција кон конкурентен
и функционален пазар на мало со електрична енергија.
Во рамки на овој проект главна активност е изработка и промоција на интернет алатка за споредба на
цени (Price Comparison Tool), наменета за потрошувачите на пазарот на мало со електрична енергија
во Република Македонија.
Оваа активност е поддржана од страна на USAID во рамки на регионалниот проект за инвестициски
активности во енергетиката (Energy Investment Activity), при што алатката која веќе е иницијално
развиена за пазарот на електрична енергија во Босна и Херцеговина (http://uporedistruju.ba/ ), ќе се
користи како основа за изработка на слична алатка за потрошувачите на електрична енергија во
Република Македонија.
Алатката за споредба на цени, односно понуди од страна на снабдувачите со електрична енергија, ќе
биде наменета пред се за домаќинствата и малите потрошувачи на пазарот на мало со електрична
енергија, кои во зависност од своите карактеристики на потрошувачка и други преференции ќе добијат
соодветни и релевантни информации и ќе можат да направат споредба на понудите. Со тоа, на
домаќинствата и малите потрошувачи ќе им се помогне да донесат најсоодветна одлука при изборот
на снабдувач со електрична енергија.
Покрај понудите од комерцијалните нерегулирани снабдувачи со електрична енергија, алатката ќе ги
вклучува и понудите од страна на универзалниот снабдувач со електрична енергија и снабдувачот во
краен случај со електрична енергија, кои и во иднина ќе имаат статус на регулирана енергетска
дејност.
Во процесот на изработка на оваа алатка ќе бидат вклучени снабдувачите со електрична енергија и
операторот на дистрибутивниот систем, со што ќе се овозможи во најголема можна мерка да се
направат најсоодветни прилагодувања кои ќе ги имаат во предвид актуелните состојби и
карактеристики на пазарот на мало со електрична енергија во државата, како и очекуваните идни
трендови и движења, особено во сегментот на поголема промоција и искористеност на електричната
енергија од обновливи извори.
Изработката на алатката за споредба на цени е предвидено да се одвива во текот на 2018 година и
истата се очекува да биде функционална на почетокот од 2019 година, што се поклопува со најавената
целосна либерализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија кога
домаќинствата и малите потрошувачи ќе се стекнат со правото на избор на снабдувач.
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