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Годишниот извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија во 2018 година е изготвен 
согласно членот 36 од Законот за енергетика, со кој е утврдена обврска за 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, најдоцна до 30 април 
од наредната година, до Собранието на Република Северна Македонија да 
достави Годишен извештај за својата работа во претходната година. 

Годишниот извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги во 2018 година содржи детални информации за извршување на 
надлежностите согласно Законот за енергетика и Законот за утврдување на 
цени на водни услуги, како и информации за материјално-финансиското 
работење. 

Со Законот за енергетика исто така е утврдено дека Годишниот извештај 
за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е 
потребно да се достави и до Владата на Република Северна Македонија и до 
Министерството надлежно за вршење на работите од областа на 
енергетиката, заради нивно информирање, како и до Секретаријатот на 
Енергетската заедница. 

Во извештајот е даден преглед на активностите реализирани од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги во текот на 2018 
година, со посебен осврт на: 

− состојбите на пазарите на енергија, 

− состојбите поврзани со регулирањето на тарифите и цените,  

− изготвувањето на регулативата, 

− активностите на меѓународно ниво, и 

− преглед на финансиското работење на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги. 
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ВОВЕД 
 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за 
енергетика) е самостојно, непрофитно регулаторно тело кое го регулира и 
контролира начинот на вршење на енергетските дејности.  

Регулаторната комисија за енергетика е независна во своето работење и 
одлучување во рамките на надлежностите и има својство на правно лице кое е 
одвоено и функционално независно во поглед на организацијата и одлучувањето 
од органите на државната и локалната власт и вршителите на енергетски 
дејности. 

Регулаторната комисија за енергетика, најмалку еднаш годишно, за 
својата работа го известува Собранието на Република Северна Македонија, како 
и Владата на Република Северна Македонија, Министерството надлежно за 
вршење на работите од областа на енергетиката и Секретаријатот на 
Енергетската заедница. 

Надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика се уредени со 
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), 
Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/16), другите подзаконски акти, како и Статутот и 
Деловникот за нејзината работа. Актите на Регулаторната комисија за енергетика 
се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб 
страната на Регулаторната комисија за енергетика www.erc.org.mk. 

Регулаторната комисија за енергетика обезбедува ефикасно, конкурентно 
и непречено функционирање на енергетските пазари во Република Северна 
Македонија согласно надлежностите утврдени во членовите 24, 25 и 26 од 
Законот за енергетика, при што надлежностите за регулирање на енергетските 
дејности се однесуваат на: 

− електрична енергија, 

− природен гас, 

− нафта и нафтени деривати, мешавини на течни горива од фосилно 
потекло што се користат за транспорт со биогорива и 

− топлинска енергија.  

Регулаторната комисија за енергетика, со надлежностите пропишани со 
Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 7/16) и уредени со Законот за енергетика, е надлежна 
и за утврдувањето на тарифите и цените за водните услуги.  

При извршувањето на надлежностите, Регулаторната комисија за 
енергетика соработува со државни органи, организации и институции, а особено 
со Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството 
за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на 
Република Северна Македонија, Државниот пазарен инспекторат, Царинската 
управа, Државниот инспекторат за техничка инспекција, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански 
комори на Македонија, Советот за заштита на потрошувачите, Бирото за јавни 
набавки, Бирото за метрологија, Државниот инспекторат за животна средина и 
Заедницата на единиците на локалната самоуправа. Претставниците од 

file://///rkefps/zaednicki/ZA%20SITE!!!/2018/GODISEN%20IZVESTAJ%20NA%20RKE%20ZA%202017/www.erc.org.mk
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горенаведените институции, во зависност од нивните надлежности, редовно се 
повикуваат за присуство на подготвителните седници на Регулаторната комисија 
за енергетика. 

Во текот на 2018 година Регулаторната комисија за енергетика има 
одржано 133 главни седници, 92 подготвителни седници, како и поголем број 
експертски расправи и други работни состаноци на кои се разгледувани повеќе 
прашања од надлежност на комисијата. Како резултат на овие активности во 
текот на 2018 година беа донесени бројни прописи, одлуки за поодделни 
прашања, и беа издадени определен број на лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА    
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 
Регулаторната комисија за енергетика е составена од седум члена, од кои 

еден е претседател. Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за 
енергетика, на предлог на Владата на Република Северна Македонија, ги 
именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија, имајќи ја 
предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите 
заедници. 

Организационата поставеност и надлежностите на Регулаторната 
комисија за енергетика се компатибилни со регулаторните тела во земјите од 
соседството и регионот и соодветствуваат на барањата за целосно и 
компетентно исполнување на нејзините обврски, како и на степенот на развојот 
на енергетските пазари во Република Северна Македонија. 

Согласно Правилникот за организација и систематизација на работните 
места и работните задачи на вработените во стручните служби на Регулаторната 
комисија за енергетика бр. 01-1477/1 од 31.07.2015 година, секторите за вршење 
на стручните работи и задачи за потребите на Регулаторна комисија за 
енергетика се:  

− сектор за електрична енергија, 

− сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија, 

− економски сектор, 
− правен сектор, 
− сектор за мониторинг на енергетските пазари, 

− сектор за административни, финансиски и општи работи и  

− сектор за информатичка технологија и статистика.  

Вкупниот број на вработени, заклучно со 31.12.2018 година, изнесува 29 
лица, од кои 7 членови на Регулаторната комисија за енергетика, 19 лица во 
стручната служба и 3 вработени како помошно-технички персонал. 

Образовната структура на членовите на комисијата и вработените во 
стручната служба, заклучно со 31.12.2018 година, е составена од 11 инженери, 
10 економисти, 4 правници и 1 лице со друг вид високо образование.  

На 26.06.2018 година Собранието на Република Македонија донесе 
Одлука за именување претседател, и тројца членови на Регулаторната комисија 
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за енергетика со мандат од пет години, бр. 08-3994/1, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 118/18.  
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II. ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

 

II.1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ  
 

Електроенергетскиот систем во Република Северна Македонија се состои 
од постројки за производство на електрична енергија, систем за пренос на 
електрична енергија (електропреносен систем), разводни постројки, два системи 
за дистрибуција на електрична енергија (електродистрибутивни системи), 
потрошувачи кои имаат право за самостојно учество на пазарот, како и мали 
потрошувачи на електрична енергија и домаќинства. 

 

II.1.1. Постројки за производство на електрична енергија 
 

Во Република Северна Македонија електричната енергија се произведува 
од различни видови на постројки и тоа: 

• Термоелектроцентрали (ТЕЦ),  

• Комбинирани постројки (Термоелектрана-топлана – ТЕТО)  

• Хидроелектроцентрали (ХЕЦ), 

• Мали хидроелектроцентрали (МХЕЦ)  

• Фотонапонски електроцентрали (ФЕЦ) 

• Ветерни електроцентрали (ВЕЦ) и 

• Термоелектроцентрали на биогас (ТЕЦ-БГ).  

 

Табела II.1. Постројки за производство на електрична енергија во                
Република Северна Македонија 

  
ТИП НА ЦЕНТРАЛА 

  

2017 ГОДИНА 2018 ГОДИНА 

Број 
Моќност 

Број 
Моќност 

MW % MW % 

ТЕЦ 3 1.034,00 49,94 3 1034 49,8 

ТЕТО 3 286,99 13,86 3 286,99 13,82 

ХЕЦ 10 586,65 28,33 10 586,65 28,26 

МХЕЦ 92 101,58 4,91 96 106,32 5,12 

ФЕЦ 111 17,51 0,85 116 18,49 0,89 

ВЕЦ 1 36,8 1,78 1 36,8 1,77 

ТЕЦ-БГ 3 7 0,34 3 7 0,34 

Вкупно 223 2.070,54 100 232 2.076,25 100 

 

Вкупната инсталирана моќност на постројките за производство на 
електрична енергија во 2018 година изнесува 2076,25 MW и истата е зголемена 
за 5,71 MW во однос на 2017 година, кога изнесувала 2.070,54 MW. Ова 
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зголемување се должи на започнувањето со работа на неколку електроцентрали 
од обновливи извори на електрична енергија.  

Најголем производител на електрична енергија во Република Северна 
Македонија е АД ЕЛЕМ Скопје кое е во државна сопственост. Со одлука на 
Владата на Република Северна Македонија од 19 март 2019 година, новиот 

назив на АД Електрани на Македонија (АД ЕЛЕМ) Скопје гласи  АД Електрани на 

Северна Македонија (АД ЕСМ) Скопје и во понатамошниот текст на овој извештај 
ќе се користи тоа име. 

Вкупната инсталираната моќност на термоелектроцентралите изнесува 
1.034 MW, односно истата претставува 49,80% од вкупната инсталирана моќност 
во државата. Две термоелектроцентрали се во сопственост на АД ЕСМ Скопје 
(ТЕ РЕК Битола и ТЕ Осломеј), а една термоелектроцентрала е во сопственост 
на АД ТЕЦ Неготино (ТЕ Неготино), која претежно се користи како одложена 
ладна резерва. 

 

Табела II.2. Термоелектроцентрали во Република Северна Македонија 

Назив Инсталирана 
моќност (MW) 

Проектирано 
годишно 

производство 
(GWh) 

локација сопственост 

ТЕ РЕК 
Битола 

699 4.600 Битола АД ЕСМ Скопје 

ТЕ Осломеј 125 700 Кичево АД ЕСМ Скопје 

ТЕ Неготино  210 резерва Дуброво АД ТЕЦ Неготино 

Вкупно 1.034 5.300   

Вкупната инсталирана моќност за производство на електрична енергија од 
комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија 
изнесува 287 MW, односно истата претставува 13,82% од вкупната инсталирана 
моќност во државата. Две комбинирани постројки (Енергетика и КОГЕЛ) се во 
сопственост на АД ЕСМ Скопје, додека ТЕ-ТО е во приватна сопственост.  

 

Табела II.3. Комбинирани постројки во Република Северна Македонија 

Назив Инсталирана 
моќност (MW) 

Проектирано 
годишно 

производство 
(GWh) 

локација Сопственост 

ЕСМ 
Енергетика 

30 500 Скопје АД ЕСМ Скопје 

ТЕ-ТО 227 1.900 Скопје ТЕ-ТО АД Скопје 

КОГЕЛ 30 600 Скопје АД ЕСМ Скопје 

Вкупно 287 3.000   

Вкупната инсталирана моќност на хидроелектроцентралите со 
поединечна моќност поголема од 10 MW изнесува 586,65 MW, односно истата 
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претставува 28,26% од вкупната инсталирана моќност во Република Северна 
Македонија. Во оваа група спаѓаат: 

• осум хидроелектроцентрали (Козјак, Глобочица, Шпиље, Тиквеш, Вруток, 

Врбен, Равен и Св. Петка) со вкупна инсталирана моќност 557,4 MW, во 

сопственост на АД ЕСМ Скопје и  
• две хидроелектроцентрали (Калиманци и Матка) со вкупна инсталирана 

моќност 29,25 MW, во сопственост на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ 

Скопје. 
 
Табела II.4. Хидроелектроцентрали во Република Северна Македонија 

Назив 
Инсталирана 

моќност 
(MW) 

Проектирано 
годишно 

производство 
(GWh) 

Локација Сопственост 

ХЕ Козјак 82,00 130 р. Треска АД ЕСМ Скопје 

ХЕ Глобочица 42,60 180 р. Црн Дрим, Струга АД ЕСМ Скопје 

ХЕ Шпиље 84,00 272 р. Црн Дрим, Дебар АД ЕСМ Скопје 

ХЕ Тиквеш 113,00 144 
р. Црна Река, 
Кавадарци 

АД ЕСМ Скопје 

ХЕ Вруток 

199,40 430 Маврово АД ЕСМ Скопје ХЕ Врбен 

ХЕ Равен 

ХЕ Св. Петка 36,40 43 р. Треска АД ЕСМ Скопје 

ХЕ Калиманци 17,25 17 р. Брегалница 
ЕВН Македонија 
Електрани ДООЕЛ 

ХЕ Матка 12,00 40 р. Треска 
ЕВН Македонија 
Електрани ДООЕЛ 
Скопје 

Вкупно 586,65 1.256   

 

Во 2018 година имаше производство од 96 мали хидроелектроцентрали со 
поединечна инсталирана моќност помала од 10 MW и со вкупна инсталирана 
моќност 106,32 MW, односно со учество од 5,12% во вкупната инсталирана 
моќност во државата. Од нив, во 2018 година беа изградени и почнаа со работа 
4 нови мали хидроелектроцентрали со вкупна инсталирана моќност 4,74 MW. 

Од вкупниот број на мали хидроелектроцентрали со поединечна 
инсталирана моќност помала од 10 MW, 17 се без статус на повластен 
производител и нивната вкупна инсталирана моќност изнесува 34 MW. Од нив, 
девет се во сопственост на ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје со вкупна 
инсталирана моќност 29,31 MW, четири се во сопственост на ЈП Стрежево 
Битола со вкупна инсталирана моќност 3,37 MW, додека преостанатите четири 
се во сопственост на МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци со вкупна инсталирана 
моќност 1,32 MW. 
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ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје има вкупно 11 
хидроелектроцентрали, со вкупна инсталирана моќност 58,56 MW. 

Останатите 79 мали хидроелектроцентрали имаат статус на повластен 
производител и нивната вкупна инсталирана моќност изнесува 72,32 MW. 

Во 2018 година активно работеа 118 фотонапонски електроцентрали, со 
вкупна инсталирана моќност 18,49 MW, односно 0,89% од вкупната инсталирана 
моќност во државата. Споредено со 2017 година, минатата година беа изградени 
и почнаа со работа пет нови фотонапонски електроцентрали со вкупна 
инсталирана моќност 0,97 MW. Од сите вкупно 118 фотонапонски 
електроцентрали, 102 се со статус на повластени производители и имаат вкупна 
инсталирана моќност 16,72 MW, додека останатите 16 немаат таков статус и ја 
продаваат електричната енергија на слободниот пазар. Сите изградени 
фотонапонски електроцентрали се во приватна сопственост. 

Вкупната инсталирана моќност на ветерните електроцентрали изнесува 
36,8 MW, односно 1,77% од вкупната инсталирана моќност во државата. 
Ветерните централи имаат статус на повластени производители. 

Вкупната инсталираната моќност на термоелектроцентралите на биогас 
изнесува 6,99 MW, при што нивното процентуално учество во вкупната 
инсталирана моќност во државата изнесува 0,34%. Исто така и овие 
термоелектроцентрали на биогас имаат статус на повластени производители. 

 

 
 

Учество на производните постројки во Република Северна Македонија според 
инсталираната моќност во MW 

 
 
 
 

ТЕЦ
1034,00 MW; 

49,80%

ТЕТО
286,99 MW; 

13,82%

ХЕЦ
586,65 MW; 

28,26%

МХЕЦ
106,32 MW; 5,12%

ФЕЦ 18,49 MW; 
0,89%

ВЕЦ 36,80 MW; 
1,77%

ТЕЦ-БГ
7,00 MW; 0,34%

ТЕЦ ТЕТО ХЕЦ МХЕЦ ФЕЦ ВЕЦ ТЕЦ-БГ
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II.1.2. Систем за пренос на електрична енергија 
 

Оператор на електропреносниот систем на Република Северна 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје  (во 
овој извештај се користи и поранешниот назив АД МЕПСО Скопје) е акционерско 
друштво во државна сопственост кое врши дејност пренос на електрична 
енергија, управува со електропреносниот систем во Република Северна 
Македонија и е одговорно за сигурна и стабилна работа на системот, неговото 
одржување, развојот и поврзувањето со електроенергетските системи на 
соседните држави.  

Електропреносниот систем ги поврзува поголемите производни 
капацитети на Република Северна Македонија и двата електродистрибутивни 
системи во државата чии оператори се Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и АД 
ЕСМ – Подружница Енергетика. Електропреносната мрежа функционира на 400 
kV и 110 kV напонско ниво.  

Главен темел на електропреносната мрежа се 400 kV далекуводи. Тие 
формираат 400 kV прстен кој ги поврзува северниот дел од државата каде е 
лоциран најголемиот број на потрошувачи на електрична енергија со јужниот дел 
каде бројот на потрошувачи е значително помал, но каде се лоцирани 
најголемите производни објекти. Воедно, 400 kV далеководи служат и за 
интерконекција со соседните електроенергетски системи.  

Електропреносниот систем на Република Северна Македонија е поврзан 
со сите електропреносни системи на соседните земји, освен со Република 
Албанија, преку пет 400 kV интерконекции и тоа со: 

- Косово преку 400 kV далекувод ТС Скопје 5 - ТС Феризај 2 (Урошевац); 
- Србија преку 400 kV далекувод ТС Штип – ТС Врање 4;  
- Бугарија преку 400 kV далекувод ТС Штип – ТС Могила; 
- Грција преку два 400 kV далеководи ТС Битола 2 – ТС Мелити и ТС 

Дуброво – ТС Солун. 
За поврзување на нашиот електропреносен систем со електропреносниот 

систем на Република Албанија, од страна на Енергетската заедница е усвоен 
проект за изградба на 400 kV далекувод Битола – Елбасан, кој е од особено 
значење за Република Северна Македонија. Со овој проект ќе се заврши 
изградбата на коридорот осум со што ќе се поврзат Северна Македонија, 
Бугарија, Албанија, Црна Гора и Италија. Овој проект се очекува да биде 
реализиран до 2023 година.  

Електропреносната 110 kV мрежа е најразгранета и најразвиена и таа ги 
поврзува големите хидро и термо електроцентрали, електродистрибутивните 
системи, како и сите поголеми индустриските центри приклучени на 
електропреносно напонско ниво. Врската помеѓу 400 kV и 110 kV преносна мрежа 
се остварува преку петте трансформаторски станици: ТС Скопје 4, ТС Скопје 5, 
ТС Битола 2, ТС Дуброво и ТС Штип.  

Преку електропреносниот систем на 110 kV ниво се снабдуваат со 
електрична енергија мал број на директни потрошувачи кои директно се 
приклучени на системот, додека пак електродистрибутивните системи ги 
поврзуваат помалите производствени капацитети, како и потрошувачите кои се 
приклучени на електродистрибутивниот систем. 
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Во 2018 година АД МЕПСО Скопје има лиценца за вршење на дејноста 
пренос на електрична енергија и лиценца за вршење на дејноста организирање 
и управување со пазарот на електрична енергија. 

 

Енергетска мапа на електропреносниот систем во Република Северна Македонија  
 

Табела II.5. Должина на електропреносната мрежа по напонски нивоа 

Напонско ниво 
(kV) 400 kV 220 kV 150 kV 110 kV 35 kV 

Должина (km) 577 38 23 1.601 7,8 

 
 

Табела II.6. Број на трансформаторски станици и разводни постројки 

Напонско 
ниво (kV) 

ТС 
400/110 
kV/kV 

ТС 
220/110 
kV/kV 

ТС 
110/35 
kV/kV 

ТС 
110/35/(20)10 

kV/kV/kV 

ТС 
110/(20)10 
kV/kV/kV 

ТС 
110/6 
kV/kV 

РП 
110 kV 

Број  5 1 5 30 17 1 49 

 

II.1.3. Систем за дистрибуција на електрична енергија 
 

Во Република Северна Македонија постојат два одвоени 
електродистрибутивни системи, од кои едниот е во сопственост на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, додека другиот систем е во сопственост на 
АД ЕСМ Скопје - Подружница Енергетика.  
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Операторот на електродистрибутивниот систем ЕВН Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје кон крајот на 2018 година изврши промена на називот во 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

Вкупната должина на електродистрибутивната мрежа изнесува 28.288 km, 
од кои 28.128 km (99,43%) е сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, 
додека 170 km (0,57%) е во сопственост на АД ЕСМ Скопје, Подружница 
Енергетика.  

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2018 година има изградено вкупно 
240 km нова електродистрибутивна мрежа, и тоа: на 35 kV напонско ниво - 16 km, 
на 10 kV напонско ниво - 39 km, на 0,4 kV напонско ниво - 185 km. 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2018 година има изградено и 45 нови 
трансформаторски станици ТС 10/0.4 kV/kV.  

 

Табела II.7. Број на трансформаторски станици во сопственост  
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Напонско 
ниво (kV) 

110/xx kV/kV 
(заедничка 

сопственост со АД 
МЕПСО) 

110/xx kV/kV 35/(20)10 kV/kV 10/0,4 kV/kV 

Број на ТС 45 13 76 7.295 

 
Табела II.8. Должина на електродистрибутивна мрежа по напонски нивоа  

во сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Напонско 
ниво (kV) 

110 kV 
надземна 

35kV 
надземна 

35kV 
кабелска 

20(10) kV 
надземна 

20(10) kV 
кабелска 

0,4 kV 
надземна 

0,4 kV 
кабелска 

Должина 
(km) 188 916 141 7.594 2.933 12.211 4.145 

 

Табела II.9. Процентуална застапеност на надземна и кабелска мрежа по напонски 
нивоа во сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Напонско 
ниво (kV) 

110kV 
надземна 

35 kV 
надземна  

35 kV 
кабелска  

20(10) kV 
надземна  

20(10) kV 
кабелска  

0,4 kV 
надземна  

0,4 kV 
кабелска  

% 100 86,67 13,33 72,14 27,86 75,54 24,46 

 
Табела II.10. Мерни места приклучени на електродистрибутивниот систем 

управуван од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје  

Вкупно 
мерни 
места 

Големи 
потрошувачи - 

квалификувани 

Мали 
потрошувачи - 

квалификувани 

Мали 
потрошувачи - 

тарифни 
Домаќинства - 

тарифни 

741.867 8.784 12.714 61.682 658.687 

 

Вкупниот број на приклучени мерни места на електродистрибутивната 
мрежа управувана од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, заклучно со 
31.12.2018 година, изнесува 741.867. Од нив, 21.498 се мерни места на 
квалификувани потрошувачи кои го имаат искористено своето право да купуваат 
електрична енергија за своите потреби на слободен пазар, додека 720.369 мерни 
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места се на домаќинства и мали потрошувачи кои во 2018 година се снабдувале 
со електрична енергија од ЕВН Македонија АД Скопје по регулирани цени. 

Согласно новиот Закон за енергетика, од почетокот на 2019 година 
пазарот на електрична енергија е целосно либерализиран, со што сите 
потрошувачи на електрична енергија се стекнаа со право да изберат снабдувач 
на електрична енергија на слободниот пазар.  

 

II.2. СОСТОЈБА НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Пазарот на електрична енергија e организиран начин на купување и 
продавање на електрична енергија врз основа на понудата и побарувачката, со 
примена на услови пропишани врз основа на Законот за енергетика. Пазарот на 
електрична енергија се состои од два сегменти, регулиран и нерегулиран пазар 
на електрична енергија.  

Во 2018 година на регулираниот пазар на електрична енергија, 
купопродажбата на електрична енергија и моќност се вршеше по цени и услови 
одобрени од Регулаторната комисија за енергетика.  

Учесници на регулираниот пазар на електрична енергија во 2018 година 
се: 

− производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е 
утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, АД ЕСМ Скопје (оваа 
функција ќе ја извршува заклучно со 30 јуни 2019 година), 

− повластените производители на електрична енергија, 

− снабдувач во краен случај со електрична енергија, 

− снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи, ЕВН 
Македонија АД Скопје (оваа функција ќе ја извршува заклучно со 30 јуни 
2019 година), 

− операторот на електропреносниот систем за обезбедување на 
системски услуги, оперативна резерва и енергија за урамнотежување, 
АД МЕПСО Скопје и 

− операторот на пазарот на електрична енергија за купување и 
продавање на произведената електрична енергија од повластените 
производители на електрична енергија, АД МЕПСО Скопје, 
Подружница ОПЕЕ. 

На нерегулираниот пазар на електрична енергија купопродажбата на 
електрична енергија и моќност се врши по цени и услови кои се слободно 
договорени помеѓу купувачот и продавачот, по сопствен избор, ризик и трошок.  

Учесници на нерегулираниот пазар на електрична енергија можат да 
бидат:  

− производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е 
утврдена обврска за јавна услуга, во услови на продажба на вишоци на 
електрична енергија согласно правилата за продажба на вишоци, 

− производители на електрична енергија, 

− снабдувачи со електрична енергија, 

− трговци со електрична енергија, 
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− операторот на електропреносниот систем во услови на набавка на 
електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот 
систем по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин, 

− операторот на електропреносниот систем во услови на набавка на 
системски услуги и соодветна оперативна резерва, по пазарни услови, 
на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин, 

− операторот на електродистрибутивниот систем во услови на набавка 
на електрична енергија за покривање на загубите во дистрибутивната 
мрежа по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин, и 

− квалификуваните потрошувачи на електрична енергија. 

Во продолжение е даден преглед на податоци и индикатори за 2018 година 
кои се однесуваат на производството и набавката на електрична енергија, 
потрошувачката на електрична енергија, набавката на електрична енергија за 
покривање на мрежните загуби, набавката и цените на електрична енергија за 
тарифните и малите потрошувачи, како и движењата на слободниот пазар на 
електрична енергија.  

 

 

II.2.1    Производство, продажба и набавка на електрична енергија 
 

Потребните количини на електрична енергија за задоволување на 
вкупните потреби од електрична енергија во државата за 2018 година се 
обезбедени од АД ЕСМ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, ЕВН Електрани ДООЕЛ Скопје, 
како и од останатите мали хидроелектроцентрали, фотонапонски 
електроцентрали и термоелектроцентрали на биогас приклучени на 
електродистрибутивниот систем, како и од увоз. 

 

Производство на електрична енергија 
 
Во следната табела е даден преглед на домашното производство на 

електрична енергија во периодот од 2016 до 2018 година. Во 2018 година има 
пораст на вкупното домашно производство на електрична енергија за 1,29% во 
однос на 2017 година, односно за 1,17% во однос на 2016 година.  

 

Табела II.14. Домашно производство на електрична енергија во  

2016, 2017 и 2018 година 

Производство (MWh) 2016 2017 2018 
2018/2016 

% 
разлика 

2018/2017 
% 

разлика 

1. АД ЕСМ Скопје 4.382.207 4.228.861 4.273.897 -2,47 1,06 
1.1 Производство од ТЕЦ 2.777.217 3.289.985 2.703.379 -2,66 -17,83 

  
ТЕЦ Битола 1 594.256 958.037 951.037 60,04 -0,73 

ТЕЦ Битола 2 922.624 1.230.990 762.055 -17,40 -38,09 
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ТЕЦ Битола 3 1.229.176 1.026.650 890.506 -27,55 -13,26 

ТЕЦ Осломеј 31.161 74.308 99.781 220,21 34,28 

1.2 Производство од ХЕЦ 1.494.279 820.003 1.460.297 -2,27 78,08 

  

ХЕЦ Глобочица 233.234 97.422 232.065 -0,50 138,21 

ХЕЦ Козјак 143.253 71.313 157.805 10,16 121,28 

ХЕЦ СВЕТИ ПЕТКА 63.114 34.465 67.253 6,56 95,13 

ХЕЦ Равен 53.304 39.814 40.567 -23,89 1,89 

ХЕЦ Шпиље 354.308 158.369 379.250 7,04 139,47 

ХЕЦ Тиквеш 145.593 63.505 153.504 5,43 141,72 

ХЕЦ Врбен 54.512 29.477 39.507 -27,53 34,02 

ХЕЦ Вруток 446.961 325.638 390.346 -12,67 19,87 

1.3 Производство од ТЕТО 1.228 8.393 12.882 949,09 53,50 

  

TETO Енергетика 1.228 8.393 12.882 949,09 53,50 

ТЕТО КОГЕЛ (од 2018 
год. во сопственост на 
АД ЕСМ Скопје) 

3.697 7.003 0 -100,00 -100,00 

1.4 Производство од ВЕЦ 109.483 110.480 97.338 -11,09 -11,90 
  ВЕЦ Богданци 109.483 110.480 97.338 -11,09 -11,90 

2. ТЕТО АД Скопје 550.119 794.654 716.579 30,26 -9,83 
  TETO Скопје 550.119 794.654 716.579 30,26 -9,83 

3. ЕВН Електрани Скопје 184.902 119.826 164.917 -10,81 37,63 

  

ХЕЦ БАБУНА 1.308 996 1.379 5,43 38,50 

ХЕЦ БЕЛИЦА 620 297 560 -9,58 88,49 

ХЕЦ ДОШНИЦА 21.697 21.458 22.317 2,86 4,00 

ХЕЦ КАЛИМАНЦИ 42.049 14.342 31.665 -24,69 120,79 

ХЕЦ МАТКА 35.879 21.782 36.721 2,35 68,58 

ХЕЦ ПЕНА 15.621 11.394 14.520 -7,05 27,43 

ХЕЦ ПЕСОЧАНИ 17.538 11.378 13.362 -23,81 17,44 

ХЕЦ ПОПОВА ШАПКА 28.271 22.204 23.777 -15,90 7,08 

ХЕЦ САПУНЧИЦА 13.736 10.822 13.017 -5,24 20,28 

ХЕЦ ТУРИЈА 1.122 640 817 -27,17 27,60 

ХЕЦ ЗРНОВЦИ 7.061 4.512 6.782 -3,95 50,31 

4. Останати МХЕЦ 203.470 151.937 214.281 5,31 41,03 
5. ФЕЦ 23.717 23.921 23.333 -1,62 -2,46 
6. ТЕЦ Биогас 36.033 51.551 54.050 50,00 4,85 
7. ВКУПНО 5.384.146 5.377.754 5.447.057 1,17 1,29 

 

Најголемиот домашен производител АД ЕСМ во 2018 година бележи 
пораст на производството за 1,06% во однос на претходната 2017 година, додека 
пак во однос на 2016 година се забележува пад за 2,47%. 

Генерална карактеристика за севкупното производство на електрична 
енергија во 2018 година споредено со сушната 2017 година, е значајниот пораст 
на произведена електричната енергија од хидроелектроцентралите, додека кај 
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производството од термоелектроцентралите на јаглен и кај комбинираното 
когенеративно производство има намалување споредено со 2017 и 2016 година.  

Кај производството на електрична енергија од обновливи извори, се 
бележи пад кај ветерните електроцентрали во 2018 година споредено со 2017 и 
2016 година, додека пак производството на електрична енергија од 
фотонапонски електроцентрали е стабилно во изминатите три години. Пораст се 
забележува кај производството на електрична енергија добиено од 
термоелектроцентрали од биогас и кај малите хидроелектроцентрали.  

 

 
Структура на домашни производители на електрична енергија во 2018 година      

(во MWh и % учество) 

 

Во структурата на домашни производители на електрична енергија во 2018 
година, јасно се гледа дека АД ЕСМ Скопје е доминантен домашен производител 
на електрична енергија со удел во домашното производство од 78,46%, потоа 
следи ТЕТО АД Скопје со 13,16%, ЕВН Електрани ДООЕЛ Скопје со 3,03%, 
преостанатите мали хидроелектроцентрали со 3,93%, термоелектроцентралите 
на биогас со 0,99% и фотонапонските електроцентрали со 0,43%.  

 
 
 
 
 
 
 

АД ЕСМ Скопје; 
4.273.896,91 MWh; 

78,46%

ТЕТО АД Скопје; 
716.578,790 MWh; 

13,16%

ЕВН Електрани 
Скопје; 164.916,608 

MWh; 3,03%

Останати МХЕЦ; 
214.281,281 MWh; 

3,93%

ФЕЦ; 
23.333,333 MWh; 

0,43%

ТЕЦ Биогас; 
54.049,728 MWh; 

0,99%

АД ЕСМ Скопје ТЕТО АД Скопје ЕВН Електрани Скопје Останати МХЕЦ ФЕЦ ТЕЦ Биогас
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Продажба и набавка на електрична енергија  
 

Табела II.15. Продажба и набавка на електрична енергија во  

2016, 2017 и 2018 година (во MWh) 
 

Р.бр. Опис 2016 2017 2018 
2018/2016 

% 
разлика 

2018/2017  
%  

разлика 

1. (2+3) 

Вкупна продажба 
од домашни 
производители 
(домашен пазар и 
извоз) 

5.384.146 5.377.754 5.447.057 1,17 1,29 

1.1 АД ЕСМ Скопје 4.382.207 4.228.861 4.273.897 -2,47 1,06 

1.2 ТЕТО АД Скопје 550.119 794.654 716.579 30,26 -9,83 

1.3 ЕВН Електрани 
Скопје 184.902 119.826 164.917 -10,81 37,63 

1.4 Останати МХЕЦ 203.470 151.937 214.281 5,31 41,03 

1.5 Фотонапонски 23.717 23.921 23.333 -1,62 -2,46 

1.6 ТЕЦ Биогас 36.033 51.551 54.050 50,00 4,85 

2. 

Продажба од 
домашни 
производители 
на домашен 
пазар 

5.224.293 5.066.728 5.117.840 -2,04 1,01 

2.1 АД ЕСМ Скопје 4.374.807 4.225.051 3.920.577 -10,38 -7,21 

2.2 ТЕТО АД Скопје 401.364 494.442 740.682 84,54 49,80 

2.3 ЕВН Електрани 
Скопје 184.902 119.826 164.917 -10,81 37,63 

2.4 Останати МХЕЦ 203.470 151.937 214.281 5,31 41,03 

2.5 Фотонапонски 23.717 23.921 23.333 -1,62 -2,46 

2.6 ТЕЦ Биогас 36.033 51.551 54.050 50,00 4,85 

3. 
Извоз од 
домашно 
производство 

159.853 311.026 377.423 136,11 21,35 

4. Деклариран увоз 2.190.606 2.293.571 2.297.169 4,86 0,16 

5. (2+4) 

Вкупно 
продадена 
електрична 
енергија на 
регулиран и 
слободен пазар 

7.414.899 7.360.299 7.415.009 0,00 0,74 

6. % учество на 
увоз 29,54 31,16 30,98 - - 

 

Значајно е да се истакне дека во 2018 година има пораст на извозот на 
електрична енергија од домашно производство за 21,35% споредено со 2017 
година и пораст за дури 136,11% во однос на 2016 година.  
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Домашното производство во 2018 година учествува со 69,02% во 
задоволувањето на вкупните потреби на електрична енергија во државата, 
додека од увоз се набавуваат 30,98% од потребните количини.  

 

 
 
Графички приказ на структурата на расположливи количини на електрична енергија 
за задоволување на потребите на потрошувачите во Северна Македонија во 2018 

година (во MWh и % учество) 

 

Во вкупната расположлива количина на електрична енергија за потребите 
на потрошувачите во Република Северна Македонија за 2018 година: 

− АД ЕСМ Скопје учествува со 52,87%, 

− ТЕ-ТО АД Скопје со 9,99%, 

− ЕВН Електрани ДООЕЛ Скопје со 2,23% 

− останатите мали хидроелектроцентрали со 2,89% 

− фотонапонските електроцентрали со 0,31% 

− термоелектроцентралите на биогас со 0,73% и  

− увозот со 30,98%. 

 

АД ЕСМ Скопје; 
3.920.577 MWh; 

52,87%

ТЕТО АД Скопје; 
740.682 MWh; 

9,99%

ЕВН Електрани Скопје; 
164.917 MWh; 2,22%

Останати МХЕЦ; 
214.281 MWh; 

2,89%

ФЕЦ; 23.333 MWH; 
0,31%

ТЕЦ Биогас; 54.050
MWh; 0,73%

Деклариран увоз; 
2.297.169 MWh; 

30,98%

АД ЕСМ Скопје ТЕТО АД Скопје ЕВН Електрани Скопје

Останати МХЕЦ ФЕЦ ТЕЦ Биогас

Деклариран увоз
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II.2.2    Потрошувачка на електрична енергија 
 

Вкупната потрошувачка на електрична енергија во Република Северна 
Македонија во 2018 година изнесува 6.365.196 MWh што претставува 
намалување од 0,19% во однос на потрошувачката во 2017 година.  

 

Табела II.16. Потрошувачка на електрична енергија за различни категории на 
потрошувачи во 2016, 2017 и 2018 година 

Р. бр. Потрошувачи 
2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017 

(МWh)  (МWh)  (МWh) (%) (%) 

1. 
Приклучени на 
преносната мрежа 
(110kV) 

 
 

1.327.568 

 
 

1.127.163 

 
 

1.158.327 

 
 

-12,75 

 
 

2,76 

1.1 Југохром Фероалојс 226.969 2.156 1.631 -99,28 -24,35 

1.2 
ЦЕМЕНТАРНИЦА 
УСЈЕ АД 

 
97.432 

 
99.840 

 
102.630 

 
5,33 

 
2,79 

1.3 
МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ТРАНСПОРТ 

 
12.599 

 
12.240 

 
12.500 

 
-0,79 

 
2,12 

1.4 
ТЕ-ТО Скопје 
(сопствена 
потрошувачка) 

 
2.749 

 
2.207 

 
2.814 

 
2,34 

 
27,50 

1.5 Бучим 119.088 116.246 112.771 -5,30 -2,99 

1.6 Фени Индустри 425.735 304.895 374.805 -11,96 22,93 

1.7 Окта 6.337 6.076 5.040 -20,47 -17,05 

1.8 
Комплекс 
Енергетика 

215.045 291.404 285.140 32,60 -2,15 

1.9 

АД ЕСМ Скопје 
(рудници и 
сопствена 
потрошувачка) 

 
217.517 

 
287.973 

 
257.490 

18,38 -10,59 

1.10 
ВЕЦ Богданци 
(сопствена 
потрошувачка) 

295 317 367 24,46 15,77 

1.11 
ТЕЦ Неготино 
(сопствена 
потрошувачка) 

3.801 3.810 3.140 -17,38 -17,58 

2. Загуби во 
преносната мрежа 116.080 111.058 125.269 7,92 12,80 

3. Приклучени на 
дистр. Систем 5.127.643 5.250.091 5.206.869 1,55 -0,82 

3.1 MV1 145.756 193.204 210.435 44,37 8,92 

3.2 MV2 715.720 709.081 762.055 6,47 7,47 

3.3 LV1.1 101.209 97.300 98.550 -2,63 1,28 

3.4 LV1.2 462.455 419.917 415.371 -10,18 -1,08 

3.5 LV2 3.702.504 3.830.590 3.720.457 0,48 -2,88 

3.5.1 LV2 (останати) 645.049 734.010 731.449 13,39 -0,35 
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3.5.2 LV2 (домаќинства) 3.057.454 3.096.580 2.989.008 -2,24 -3,47 

4. 
Загуби во 
дистрибутивниот 
систем 

889.582 893.360 868.549 -2,36 -2,78 

5. 
Вкупна 
потрошувачка на 
електрична 
енергија (1+3) 

6.455.211 6.377.254 6.365.196 -1,39 -0,19 

 

 

Структура на категориите на потрошувачи во вкупната потрошувачка на 
електрична енергија во 2018 година (во MWh и % учество) 

 

Во однос на промените во потрошувачката на електрична енергија во 2018 
година во однос на 2017 година, кај потрошувачите приклучени на преносната 
мрежа (110kV) има зголемување на потрошувачката за 2,76%, додека кај 
потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
има одредено мало намалување на потрошувачката на електрична енергија за 
0,82%. 

Количините на електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа во 2018 година споредено со 2017 година се 
зголемени за 12,8% заради зголемените транзитирани количини, додека кај 
количините на електрична енергија за покривање на загубите во 
електродистрибутивната мрежа има намалување од 2,78%.  

Процентот на загуби во електропреносната мрежа во 2018 година 
изнесува 1,8%, и е далеку понизок од максимално дозволените 3%. Процентот 
на загуби во електродистрибутивната мрежа во 2018 година изнесува 14,2 % и е 
повисок од максимално одобрените 13,4%. 

 

Приклучени на преносна мрежа 
(110kV); 1.158.326 MWh; 

18,20%

MV1; 210.435 MWh; 
3,31%

MV2; 762.055 MWh; 
11,97%

LV1.1; 98.550 MWh; 
1,55%

LV1.2; 415.371 MWh; 
6,53%LV2 (останати); 

731.449 MWh; 11,49%

LV2 (домаќинства); 
2.989.008 MWh; 

46,96%

Приклучени на преносна мрежа (110kV) MV1

MV2 LV1.1

LV1.2 LV2 (останати)

LV2 (домаќинства)
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II.2.3   Набавка на електрична енергија за покривање на мрежни загуби  
 

АД МЕПСО Скопје како вршител на енергетската дејност пренос на 
електрична енергија, количините на електрична енергија за покривање на 
загубите на електрична енергија во електропреносниот систем во 2018 година ги 
обезбеди на слободниот пазар на електрична енергија од следните учесници на 
пазарот, и по следните цени: 

 

Табела II.17. Реализирана набавка на електрична енергија за покривање на загубите 
на електрична енергија во преносниот систем во 2018 година од АД МЕПСО Скопје  

Р. 
бр. Име на трговец/производител Количина 

(MWh) 
Цена 

(€/MWh) 
Вредност 

(€) 

1 
ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ 
Скопје 

10.075 49,69 500.627 

2 ЕДС ДОО Скопје  16.296 50,43 821.807 

3 
ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

95.986 49,97 4.796.420 

4 ВКУПНО 122.357 50,01 6.118.854 

 

Во 2018 година АД МЕПСО Скопје не набави хавариска енергија. 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје како вршител на енергетската дејност 
дистрибуција на електрична енергија, во 2018 година, количините на електрична 
енергија за покривање на загубите на електрична енергија во 
електродистрибутивниот систем ги обезбеди на слободниот пазар на електрична 
енергија од трговци и дистрибуирани производители, наведени во следната 
табела, и тоа по следните цени: 

 
Табела II.18. Реализирана набавка на електрична енергија за покривање на загубите 

на електрична енергија во дистрибутивниот систем во 2018 година од 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Р. бр. Име на трговец/производител Количина 
(MWh) 

Цена 
(€/MWh) Вредност (€) 

1. АД ЕСМ Скопје 14.712 52,84 777.435 

2. АЛПИК ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 109.024 49,44 5.389.626 

3. 
ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ 
Скопје 

79.792 52,30 4.173.461 

4. 
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ 
ДООЕЛ Скопје 

98.452 59,57 5.865.170 

5. ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица 9.280 45,22 419.631 

6. 
ГЕН-И ПРОДАЖБА НА 
ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 

325.912 57,49 18.736.148 

7. 
ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ 
ДООЕЛ Скопје 

3.720 59,80 222.438 
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8. 
ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје 

42.052 47,65 2.003.919 

9. 
ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

22.080 65,54 1.447.130 

10. МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје 2.240 53,14 119.037 

11. 
ПЕТРОЛ - ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ 
Скопје 

3.744 47,92 179.408 

12. 
ТЕТРА ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ 
Скопје 

9.164 50,79 465.452 

13. 
ЕВН Mакедонија Електрани 
ДООЕЛ Скопје 

164.917 56,38 9.298.432 

14. 
Останати мали дистрибуирани 
производители    

11.978 49,30 590.541 

15. ВКУПНО 897.066 55,39 49.687.826 

 
Од вкупната набавена електрична енергија од страна на 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2018 година, 868.549 MWh беа 
искористени за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа, 
додека остатокот од 28.517 MWh беа продадени на ЕВН Македонија АД Скопје 
за задоволување на потребите на тарифните и мали потрошувачи на 
регулираниот пазар.  
 
 
II.2.4    Набавка и цени на електрична енергија за тарифни и мали       
            потрошувачи  
 

ЕВН Македонија АД Скопје во својство на снабдувач со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи и снабдувач со електрична енергија во краен 
случај, согласно обврските утврдени со Законот за енергетика, потребната 
електрична енергија во 2018 година во најголем дел ја набави од АД ЕСМ Скопје. 
Остатокот од потребната енергија беше набавен од повластените 
производители на електрична енергија од обновливи извори, одреден мал дел 
од неискористената електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
набавена од трговци и дистрибуирани производители на слободниот пазар за 
покривање на загубите, како и од повеќе трговци со електрична енергија на 
слободниот пазар со електрична енергија. 

 

Табела II.19. Реализирана набавка на електрична енергија за потребите на 
тарифните и мали потрошувачи на електрична енергија во 2018 година од ЕВН 

Македонија АД Скопје 

Р.бр Производител/Оператор/Трговец Количина 
(MWh) 

Цена 
(€/MWh) Вредност (€) 

1. АД ЕСМ Скопје  3.484.704 40,37 140.693.035 

2. ОПЕЕ - повластени производители 241.730 100,14 24.207.120 

3. 
Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје 

28.517 55,71 1.588.724 
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4. АЛПИК ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 7.776 62,41 485.336 

5. 
ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ 
Скопје 

15.360 50,46 775.129 

6. 
ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ 
ДООЕЛ Скопје 

13.808 70,33 971.140 

7. 
ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

45.008 71,46 3.216.246 

8. 
ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ 
Скопје 

1.680 43,69 73.401 

9. ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 7.776 62,43 485.450 

10. 
ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

24.912 61,66 1.536.090 

11. ВКУПНО 3.871.270 44,95 174.031.672 

 

Од вкупната набавена електрична енергија за потребите на тарифните и 
малите потрошувачи во 2018 година, 90% е обезбедена од АД ЕСМ Скопје, 6,24% 
е од повластените производители на електрична енергија од обновливи извори, 
0,74% од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, додека остатокот од 3,02% ЕВН 
Македонија АД Скопје ја има набавено на слободниот пазар на електрична 
енергија. 

Вкупната набавена електрична енергија на слободниот пазар за потребите 
на тарифните и малите потрошувачи во 2018 година од страна на ЕВН 
Македонија АД Скопје изнесува 116.320 МWh во вредност од 7.542.792 €, по 
просечна цена од 64,85 €/MWh која е пониска за 9,4% во однос на 2017 година 
кога изнесувала 71,58 €/MWh.  

АД ЕСМ Скопје во текот на 2018 година реализираше продажба на вишоци 
на електрична енергија во земјата и странство, што е презентирано во следната 
табела: 

 

Табела II.20. Продажба на вишоци на електрична енергија на АД ЕСМ Скопје во 2018 
година  

Р. бр. Име на претпријатие Количина 
(MWh) 

Цена 
(€/MWh) Вредност (€) 

1. 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(за загуби) 

14.712 54,60 803.323 

2. 
АД ЕСМ Скопје, Подружница 
Енергетика (за загуби) 

996 40,62 40.437 

3. 
Останати купувачи на слободен 
пазар 

3.140 40,48 127.094 

4. Извоз 353.320 59,58 21.050.398 

5. ВКУПНО 372.168 59,17 22.021.646 

 

Во 2018 година ЕВН Македонија АД Скопје во својство на снабдувач со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи и снабдувач со електрична 
енергија во краен случај, согласно обврските утврдени со Законот за енергетика, 
откупи 241.730 MWh електрична енергија од повластените производители на 
електрична енергија од обновливи извори во вредност од 24.207.120 €, по 
просечна цена од 100,14 €/MWh.  
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Набавените количини на електрична енергија од повластените 
производители од страна на ЕВН Македонија АД Скопје во 2018 година се 
зголемени за 8,49% во однос на 2017 година, кога изнесувале 222.804 MWh, 
додека трошокот за откуп на електрична енергија од повластените 
производители на електрична енергија во 2018 година е зголемен за 1,67% во 
однос на 2017 година кога изнесувал 23.810.682 €.  

Во текот на 2018 година, ЕВН Македонија АД Скопје ја реализираше 
продажбата на електрична енергија на тарифните и малите потрошувачи според 
просечни цени презентирани во следната табела.  

Табела II.21. Просечни остварени цени на категориите на тарифни и мали 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем на Електродистрибуција во  

2016, 2017 и 2018 година 

Категории на 
тарифни и мали 
потрошувачи  

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017 

ден/kWh ден/kWh ден/kWh % % 

35 kV 5,53 6,30 5,12 -7,47 -18,71 

10(20) kV 5,19 6,12 6,05 16,47 -1,15 

I степен 6,02 6,59 6,93 15,10 5,07 

II степен 8,74 8,70 8,68 -0,75 -0,26 

Домаќинства 4,27 4,23 4,08 -4,45 -3,55 

Јавно осветлување 5,58 5,58 5,56 -0,43 -0,33 

Просечна цена 5,00 4,93 4,72 -5,64 -4,18 
 

Просечната остварена цена на електрична енергија за сите категории на 
тарифни и мали потрошувачи во 2018 година е пониска за 4,18% споредено со 
2017 година, односно пониска за 5,64% споредено со 2016 година.  

 

II.2.5   Движења на слободниот пазар на електрична енергија  

 

Процесот на либерализација на пазарот на електрична енергија во 2018 
година се одвиваше согласно динамиката предвидена во претходниот Закон за 
енергетика.  

Имено, Операторот на пазарот на електрична енергија (АД МЕПСО Скопје) 
на својата веб страна на 18.04.2018 година ја објави листата на потрошувачи кои 
ќе учествуваат на пазарот на електрична енергија, врз основа на податоци 
доставени од Централен регистар на Република Северна Македонија за 2017 
година, со што вкупно 301 потрошувачи кои имаат повеќе од 50 вработени и 
вкупен годишен приход или вкупна актива поголема од 10 милиони евра во 
денарска противвредност, своите потреби од електрична енергија ги 
обезбедуваат на пазарот на електрична енергија со нерегулирани билатерални 
договори, од снабдувачи со електрична енергија по меѓусебно договорени 
(нерегулирани) цени. Истите, согласно важечката регулатива во 2018 година, 
немаа право да бидат снабдувани од снабдувачот со електрична енергија во 
краен случај и од снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи.  

Исто така, Операторот на пазарот на електрична енергија во соработка со 
Операторот на електропреносниот систем (АД МЕПСО – Скопје) и операторот на 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

- 30 - 

 

електродистрибутивниот систем (Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје) на 
18.04.2018 година на својата веб страна ја објави листата на мали потрошувачи 
со потрошувачка на електрична енергија во 2017 година над 100 MWh, со што 
дополнителни 1226 потрошувачи се стекнаа со правото своите потреби од 
електрична енергија да ги обезбедуваат на слободниот пазар. 

 Процентот на реална либерализација на пазарот на електрична енергија 
во 2018 година изнесуваше 47,26%, имајќи во предвид дека загубите на 
електрична енергија операторите на мрежите ги набавуваат на отворениот пазар 
на електрична енергија уште од 01.01.2012 година. Процентот на либерализација 
на пазарот на електрична енергија во 2018 година во однос на 2017 година 
(39,75%) е зголемен заради зголемувањето на потрошувачката на 
потрошувачите приклучени на преносната мрежа, како и намалување на 
потрошувачката кај тарифните потрошувачи како резултат на излегување на 
значителна група мали потрошувачи на слободниот пазар со електрична 
енергија. 

 Во 2018 година извршени се промени на снабдувач за 4344 мерни места, 
што претставува 20,13% од вкупниот број на мерни места на потрошувачите кои 
што се снабдувани на слободниот пазар на електрична енергија и е зголемување 
за 31,68% споредено со промените на мерни места во 2017 година (3299).  

 Овие индикатори претставуваат потврда на континуираниот тренд на 
развој и функционалност на слободниот сегмент од пазарот на електрична 
енергија во Република Северна Македонија, особено ако се спореди со 
останатите договорни страни на Енергетската заедница. 

Потрошувачите на електрична енергија кои се снабдуваат на слободниот 
пазар, во текот на 2018 година беа снабдувани од 18 активни снабдувачи и 
трговци со електрична енергија и нивното пазарно учество е презентирано во 
следниот графички приказ и табела.  
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Графички приказ за пазарно учество на снабдувачи и трговци на слободниот пазар 
со електрична енергија во 2018 година 

 

Табела II.22. Пазарно учество во продажбата на слободниот пазар (големи и мали 
потрошувачи) на електрична енергија во 2018 година  

Р. Бр. Снабдувач/Трговец Продадени 
количини (MWh) 

Процентуално 
учество (%) 

1. ЕДС Скопје 1.286.535 49,77 

2. ЕВН Снабдување Скопје 732.010 28,32 

3. АЛПИК ЕНЕРГИЈА Скопје 109.024 4,22 

4. ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ Скопје 98.452 3,81 

5. ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 90.572 3,50 

6. ДАНСКЕ КОМОДИТИС Скопје 89.867 3,48 

7. СОЛАРПРО ХОЛДИНГ  63.969 2,47 

8. МИСТ ЕНЕРЏИ Скопје 28.529 1,10 

9. ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА Скопје 22.080 0,85 

10. ЕЛНОР Скопје 13.015 0,50 

49,77%

28,32%

4,22%

3,81%

3,50%

3,48%

2,47%
1,10% 0,85% 0,50% 0,48%0,44% 0,36%0,35% 0,14% 0,14% 0,04%

0,01%

ЕДС Скопје

ЕВН Снабдување Скопје

АЛПИК ЕНЕРГИЈА Скопје

ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ Скопје

ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ 
Скопје
ДАНСКЕ КОМОДИТИС Скопје

СОЛАРПРО ХОЛДИНГ 

МИСТ ЕНЕРЏИ Скопје

ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА Скопје

ЕЛНОР Скопје

У ПОВЕР

ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА 
ГРУПАЦИЈА Скопје
ЕНЕРЏИ УИНД

ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ

ПЕТРОЛ ЕНЕРГЕТИКА Скопје

ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ Скопје

ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје
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11. У ПОВЕР 12.320 0,48 

12. 
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПАЦИЈА 
Скопје 

11.445 0,44 

13. ЕНЕРЏИ УИНД 9.280 0,36 

14. ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ 9.164 0,35 

15. ПЕТРОЛ ЕНЕРГЕТИКА Скопје 3.744 0,14 

16. ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ Скопје 3.720 0,14 

17. ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 996 0,04 

18. ОКТА Скопје 133 0,01 

19. ВКУПНО 2.584.854 100,00 

 

Просечната цена по која што снабдувачите, односно трговците со 
електрична енергија ги снабдувале потрошувачите на слободниот пазар на 
електрична енергија во 2018 година изнесува 3,46 ден/kWh, односно 56,73 €/MWh 
и истата е за 14.57% повисока од просечната цена во 2017 година (3,02 ден/kWh, 
односно 49,07 €/MWh). 

Притоа, во 2018 година големите потрошувачи биле снабдувани по 
просечна цена од 3,53 ден/kWh, односно 57,36 €/MWh, која е за 12,42% повисока 
од просечната цена во 2017 година (3,14 ден/kWh, односно 51,10 €/MWh). 

Од друга страна малите потрошувачи во 2018 година биле снабдувани по 
просечна цена од 3,42 ден/kWh, односно 55,55 €/MWh и таа цена е за 23,91% 
повисока од просечната цена по која биле снабдувани во 2017 година (2,76 
ден/kWh, односно 44,92 €/MWh).  

Треба да се напомене дека во овие цени не се вклучени тарифите за 
пренос и дистрибуција на електрична енергија и нив потрошувачите ги плаќаат 
одвоено. 

Дополнителни аспекти на функционалноста и конкурентноста на пазарот 
на мало со електрична енергија можат да се анализираат преку корелациите на 
просечните продажни цени со просечните набавни цени по кои снабдувачите и 
трговците активни на пазарот на мало, набавиле електрична енергија во 2016, 
2017 и 2018 година.  

Од прикажаното во следниот график може да се увиди дека ако во 2016 
година продажната маржа изнесувала 3,11 €/MWh, во 2017 година имаме 
приближно обратна ситуација, каде што просечната продажна цена е за 3,65 
€/MWh пониска од просечната набавна цена на електрична енергија, за да во 
2018 година снабдувачите и трговците повторно се вратат во позитивната зона 
со просечна продажна маржа од 2,89 €/MWh.  

Анализата укажува на тоа дека пазарните сили во 2018 година, и покрај 
силната конкуренција на слободниот пазар на мало со електрична енергија во 
државата, го стабилизираа пазарот споредено со 2017 година, што е значајно за 
значително намалување на ризиците од банкрот на активните снабдувачи и 
трговци со електрична енергија, а со тоа и овозможување поголема сигурност во 
снабдувањето на самите потрошувачи.  
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Графички приказ на корелацијата на просечните набавни и продажни цени на 

електрична енергија (во €/MWh) 

 

На пазарот на големо со електрична енергија во 2018 година беа активни 
24 трговци со електрична енергија, коишто имаа порамномерно пазарно учество 
споредено со 2017 година. Истргуваните количини на електрична енергија во 
2018 година се зголемени за 49,6% во однос на 2017 година, што е индикатор за 
зголемена ликвидност и конкуренција на слободниот пазар на електрична 
енергија.  

 

Табела II.23. Пазарно учество во продажбата на слободниот пазар на големо на 
електрична енергија во 2018 година 

Р. 
бр. Снабдувач/Трговец Истргувани 

количини (MWh) 
Процентуално 

учество (%) 

1. ГЕН-И Продажба Скопје 1.043.498 32,31 

2. ЕВН ТРЕЈДИНГ Скопје 682.366 21,13 

3. ТЕТО Скопје 446.083 13,81 

4. ПАН ИНТЕРТРЕЈД Скопје 419.579 12,99 

5. ЕНЕРЏИ УИНД 208.140 6,45 

6. АЛПИК ЕНЕРГИЈА Скопје 78.635 2,44 

7. ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ Скопје  49.830 1,54 

8. ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА Скопје 48.387 1,50 

9. ЕДС Скопје 46.599 1,44 

10. ДАНСКЕ КОМОДИТИС Скопје 34.694 1,07 
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11. ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ Скопје 33.990 1,05 

12. ПЕТРОЛ ЕНЕРГЕТИКА Скопје 28.939 0,90 

13. ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ 19.362 0,60 

14. ЕНЕКОД Скопје  18.906 0,59 

15. ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ Скопје 13.865 0,43 

16. 
ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПАЦИЈА 
Скопје 

13.779 0,43 

17. СОЛАРПРО ХОЛДИНГ  10.607 0,33 

18. ПАУЕР ЕНЕРЏИ СИСТЕМИ Скопје 10.205 0,32 

19. МИСТ ЕНЕРЏИ Скопје 9.489 0,29 

20. ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ М Скопје 8.647 0,27 

21. МВМ ПАРТНЕР Скопје 2.240 0,07 

22. ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 1.126 0,03 

23. ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 170 0,01 

24. ЕЗПАДА Скопје 50 ~ 0,00 

25. ВКУПНО 3.229.185 100% 

Трендот на пораст на цените се забележува и кај пазарот на големо со 
електрична енергија, каде што просечната продажна цена во 2018 година 
изнесува 3,35 ден/kWh, односно 54,41 €/MWh и истата е за 13,95% повисока од 
споредбената просечна продажна цена остварена во 2017 година (2,94 ден/kWh, 
односно 47,75 €/MWh).  

 
II.2.6   Квалитет на електрична енергија 
 
 Квалитетот на електрична енергија се состои од квалитет на напонот, 
континуитет во снабдувањето и комерцијален квалитет. 

Квалитетот на напонот е пропишан со македонскиот стандард EN 
50160:2010, кој е целосно имплементиран во Мрежните правила за пренос, како 
и во Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, кои се одобрени 
од Регулаторната комисија за енергетика. 

Регулаторната комисија за енергетика го следи квалитетот на 
електричната енергија преку системот за маркет мониторинг, при што 
операторите на електродистрибутивните системи се обврзани да доставуваат 
месечни извештаи за прекините по напонски нивоа, по категорија планирани и 
непланирани прекини, брзи и бавни отстапувања на напонот, несиметрија на 
напонот, фликери, дисторзии на напонот, како и параметрите за континуитет во 
снабдувањето SAIDI (System Average Interruption Duration Index – Индекс за 
просечно времетраење на прекини во системот по потрошувач) и SAIFI (System 
Average Interruption Frequency Index - Индекс за просечен број на прекини во 
системот по потрошувач). Во 2018 година се доставуваа податоци само за 
прекините по напонски нивоа, и по категорија планирани и непланирани прекини.  
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Во 2018 година во електропреносниот систем направени се 548 
исклучувања со вкупно времетраење од 13.949 часа, од кои 529 се поради 
дефекти или одредени пречки во електропреносниот систем, додека останатите 
19 се планирани исклучувања поради редовни инспекции или одржување. 

Вкупниот број на прекини во електродистрибутивниот систем на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2018 година изнесува 41.194, со вкупно 
времетраење од 84.199 часа. Споредено со 2017 година, бројот на прекините е 
зголемен за 11,61%, додека пак времетраењето на прекините е намалено за 
27,76%. Просечното времетраење на прекин изнесува 122 минути односно 
приближно 2 часа. 

Кај електродистрибутивниот систем на АД ЕСМ Скопје Подружница 
Енергетика во 2018 година имало само еден дефект на средно напонско ниво со 
времетраење од 14.400 минути. 

Табела II.24. Планирани исклучувања во електропреносниот систем  

на АД МЕПСО Скопје во 2018 година 

Р.бр. 
Планирани 

исклучувања 
Un (kV) Број на 

исклучувања 
Време на застој 

(h) 

1. 

Далеководи 

400 1 1 

2. 110 17 30 

3. спојно поле / / 

4. мерно поле / / 

5. Трансформатори  400/110 1 18 

6.      ВКУПНО 19 49 

 

Табела II.25. Непланирани исклучувања во електропреносниот систем  

на АД МЕПСО Скопје во 2018 година 

Р.бр. 
 Непланирани 
исклучувања 

Un (kV) Број на 
исклучувања 

Време на застој 
(h) 

1. 

Далеководи 

400 57 13.073 

2. 110 447 1.956 

3. спојно поле / / 

4. мерно поле / / 

5. Трансформатори  400/110 25 13.900 

6.      ВКУПНО 529 28.929 

 

Табела II.26. Прекини во електродистрибутивниот систем на  
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје во 2018 година 

Р. бр. Настан 
35 kV 

напонско 
ниво 

20,10 и  
6 kV 

напонско 
ниво 

0,4 kV 
напонско 

ниво 
Вкупно 

1. 
Вкупен број на планирани 
прекини 

106 3.225 - 3.331 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

- 36 - 

 

2. 
Вкупно времетраење на 
планирани прекини (min) 

24.187 682.188 - 706.375 

3. 
Вкупен број на непланирани 
прекини 

589 10.577 26.697 37.863 

4. 
Вкупно времетраење на 
непланирани прекини (min) 

54.623 1.532.722 5.051.916 6.639.261 

5. Вкупен број на прекини 695 13.802 26.697 41.194 

6. Вкупно времетраење на 
прекини (min) 78.810 2.214.910 5.051.916 7.345.636 

 

Табела II.27. Прекини во електродистрибутивниот систем  

на АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика во 2018 година 

Р. 
бр. Настан 

35 kV и 6 kV 
напонско 

ниво 

0,4 kV 
напонско 

ниво 
Вкупно 

1. Вкупен број на планирани прекини 1 - 1 

2. 
Вкупно времетраење на планирани 
прекини (min) 

14.400 - 14.400 

3. Вкупен број на непланирани прекини -  - 

4. 
Вкупно времетраење на непланирани 
прекини (min) 

-  - 

5. Вкупен број на прекини 1  1 

6. Вкупно времетраење на прекини 
(min) 14.400  14.400 

 

Вкупниот број на телефонски јавувања во Центарот за односи со 
корисници на ЕВН Македонија АД Скопје во 2018 година изнесува 539.288 што 
споредено со 2017 година (624.614 телефонски јавувања), има намалување од 
13,66%. Слична корелација се гледа и кај бројот на пристигнати поплаки по 
електронска пошта, каде што во 2018 година овој број изнесува 52.107, што 
споредено со 2017 година (55.570 поплаки по електронска пошта) претставува 
намалување од 6,23%. 

Во 2018 година направени се 269.877 посети на корисници во Центарот за 
односи со корисници по разни основи. 

Бројот на исклучени потрошувачи поради неплатени фактури за 
потрошена електрична енергија во 2018 година изнесува 73.727, што споредено 
со 2017 година, кога бројот на вакви исклучувања изнесувал 77.909, претставува 
намалување од 5,37%.  

Во однос на приговорите за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи во 2018 година, пристигнати се вкупно 34.040, од кои 
одобрени се 27.352 приговори, додека 6.822 се одбиени. Просечно време на 
одговор по приговор во 2018 година изнесува 48 дена. 
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II.2.7   Промена на категорија на приклучок 
 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на 
електродистрибутивниот систем во текот на 2018 година достави до 
Регулаторната комисија за енергетика 10 барања за промена на приклучок. 
Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по барањата донесе 10 
решенија за одобрување на промена на категорија на приклучок, за кои што е 
даден преглед во следната табела. 

 

Табела II.28. Преглед на одобрени промени на категорија на приклучок 

број на вкупно поднесени 
барања 

од LV 2 
во LV 1.2 

од LV 2 
во LV 1.1 

од LV 1.2 
во МV 2 

од МV 2 во 
LV 1.2 

побарани/ 
одобрени 

побарани/ 
одобрени 

побарани/ 
одобрени 

побарани/ 
одобрени 

10 6 2 1 1 

 

II.2.8   Развојни и инвестициски планови 
 
Регулаторната комисија за енергетика со одлуките кои што се однесуваат 

на цените на електрична енергија за 2018 година, одобри инвестиции за АД ЕСМ 
Скопје, АД МЕПСО Скопје и Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, прикажани во 
следните табели:  

 
Табела II.28. Одобрени инвестиции на АД ЕСМ Скопје (во денари) 

Р. бр. АД ЕСМ Скопје 2018 2017 

1. Хидроелектроцентрали 453.794.181 153.927.152 

2. Вкупно РЕК Битола 3.109.969.437 2.955.263.064 

2.1 ТЕ Битола 1.071.469.437 638.034.064 

2.2 Рудници Битола 2.038.500.000 2.317.229.000 

3. Вкупно РЕК Осломеј 737.748.114 52.819.865 

3.1 ТЕ Осломеј 737.748.114 52.819.865 

3.2 Рудник Осломеј 0 0 

4. ВКУПНО 4.301.511.732 3.162.010.081 

 

Табела II.29. Одобрени инвестиции на АД МЕПСО Скопје (во денари) 

Р. бр. АД МЕПСО Скопје 2018 2019 2020 

1. 
За дејност пренос на 
електрична енергија 

2.223.857.319 2.416.521.322 1.491.975.432 

2. 
За дејност организирање и 
управување со пазарот на 
електрична енергија 

61.500.000 - - 
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Табела II.30. Одобрени инвестиции на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје            
(во денари) 

 
Развојниот план на АД МЕПСО Скопје за периодот од 2019 до 2029 година 

е презентиран во следната табела:  
 

Табела II.31. Развоен план на АД МЕПСО за период 2019 - 2029 година 

Р. 
бр. Проекти 

Средства за реализација ( мил. денари) 
Вкупна 

вредност 
(мил. 

денари)  2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Интерконективни врски  166,05 647,60 607,62 381,30 - 1.802,57 

2 
Нови далеководи и 
трансформаторски станици 

104,55 530,75 423,12 258,30 79,95 1.396,67 

3 
Ревитализација/реконструкција на 
110 kV далеководи 

638,06 598,09 215,25 67,65 18,45 1.537,50 

4 
Ревитализација/реконструкција на 
трансформаторски станици 

87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 436,65 

5 Ревитализација на ТС Скопје 4  71,96 82,41 123,00 - - 277,37 

6 Ревитализација на ТС Дуброво 85,49 13,53 - - - 99,02 

7 Ревитализација на ТС Битола 2 160,52 18,45 25,83 - - 204,80 

8 Ревитализација на ТС Валандово 16,61 26,45 - - - 43,05 

9 
Ревитализација на ТС во ТЕЦ 
Осломеј 

14,76 20,30 - - - 35,06 

10 Ревитализација на ТС во ХЕЦ Тиквеш 4,31 2,46 - - - 6,77 

11 Ревитализација на ТС во ХЕЦ Вруток 7,38 6,77 - - - 14,15 

12 
Ревитализација на ТС во ХЕЦ 
Глобочица 

4,31 2,46 - - - 6,77 

13 Ревитализација на ТС во ХЕЦ Шпиље 4,31 2,46 - - - 6,77 

14 Ревитализација на ТС Прилеп 1  40,59 27,68 - - - 68,27 

Р. бр. Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје 2018 2019 2020 

1 
За дејност дистрибуција на 
електрична енергија 

2.159.308.155 2.246.772.726 2.221.392.749 
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15 Ревитализација на ТС Штип 1 1,23 0,00 - - - 1,23 

16 Ревитализација на ТС Кавадарци 1 5,54 6,15 - - - 11,69 

17 
Ревитализација на ТС Велес (Башино 
Село)  

8,00 12,30 - - - 20,30 

18 
Инсталација на опрема за DC 
напојување и развод 

1,23 0,00 - - - 1,23 

19 
Модернизација на електропреносниот 
систем 

150,06 142,68 75,03 37,52 9,23 414,51 

20 
Истражување на електропреносниот 
систем 

50,55 6,15 3,69 - - 60,39 

 21 ВКУПНО 1.622,80 2.233,99 1.560,87 832,10 194,96 6.444,71 

 

Согласно Инвестицискиот план на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 
периодот од 2019 до 2023 година се планираат следните инвестиции во 
електродистрибутивниот систем:  

Табела II.32. Инвестициски план на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје за 
периодот од 2019 до 2023 година 

Р. бр. Опис 

План 
2019 

План 
2020 

План 
2021 

План 
2022 

План 
2023 

План 
 2019 - 
2023 

(000) денари (000) 
денари 

(000) 
денари 

(000) 
денари 

(000) 
денари 

(000) 
денари 

1. 
Високонапонски 
постројки и 
трансформатори 

480.509 524.911 563.287 539.388 499.338 2.607.434 

2. 
Проекти од област на 
ИТ и телекомуникации 

100.954 171.827 228.085 151.571 127.632 780.070 

3. Мерење и броила 456.849 533.662 508.063 509.790 503.191 2.511.556 

4. 
Инфраструктура - 
згради и возила 

121.833 76.924 60.353 91.720 89.488 440.319 

5. 
Заштита при работа и 
заштита на животна 
средина 

27.838 18.161 9.680 25.841 9.696 91.216 

6. 
Инвестиции за 
легализации на мрежа 

0 0 0 0 0 0 

7. 
Средно напонска 
мрежа 

151.515 123.922 123.922 123.922 123.922 647.205 

8. Средно напонски ТС 19.985 12.300 12.300 12.300 21.525 78.410 

9. Нисконапонска мрежа 23.443 12.300 12.300 12.300 24.600 84.943 

10. Дислокација на броила 157.536 218.325 218.325 218.325 218.325 1.030.836 

11. 
Проекти за нови 
корисници 

498.000 430.500 430.500 430.500 442.800 2.232.300 

12. Инвестиции по барање 
на клиенти 

101.317 39.975 39.975 39.975 39.975 261.217 

13. Непланирани проекти 61.500 61.500 61.500 61.500 86.100 332.100 

14. ВКУПНО 2.201.279 2.224.808 2.268.291 2.217.134 2.186.594 11.097.606 
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Одобрувањето на овие инвестиции ќе доведе до значително подобрување 
на оперативната сигурност на целокупниот електроенергетски систем на 
Република Северна Македонија. 

 

II.3. Прописи 
 

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2018 година донесе и 
одобри 10 акти од областа на електричната енергија. Процесот на нивна 
подготовка се спроведе преку соработка со Секретаријатот на Енергетската 
заедница и истиот беше поддржан со техничка помош овозможена од УСАИД. 
 
II.3.1  Тарифен систем за продажба на електрична енергија на                                

потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и      
снабдувачот во краен случај  

 

На 3 септември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги 
снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 164/18). Со овој Тарифен систем, се 
уредува начинот на пресметка на цените за испорачаната електрична енергија 
на малите  потрошувачи и домаќинства што избрале да бидат снабдувани од 
универзалниот снабдувач, како и начинот на пресметка на цената за 
испорачаната електрична енергија на потрошувачите коишто ги снабдува 
снабдувачот во краен случај.  

 

II.3.2. Правила за набавка на електрична енергија за универзалниот   
снабдувач  

 

На 7 септември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Правила за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/18). Со овие Правила се 
уредуваат начинот, условите и постапката под кои се набавува електричната 
енергија наменета за снабдување на потрошувачите од категориите домаќинства 
и мали потрошувачи, коишто ги снабдува избраниот, односно назначениот 
универзален снабдувач.  

 

II.3.3. Правила за снабдување со електрична енергија  
 

На 7 септември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Правила за снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 172/18). Со овие Правила се уредуваат општите услови и 
начинот на снабдување со електрична енергија, како и меѓусебните права, 
обврски и одговорности на снабдувачите, универзалниот снабдувач и 
снабдувачот во краен случај, потрошувачите на електрична енергија, операторот 
на електропреносниот систем, операторите на електродистрибутивните системи 
и операторите на затворените системи за дистрибуција.  
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II.3.4. Правила за пазар на електрична енергија  
На 11 септември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика 

донесе Правила за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 173/18 и 222/18).  

Целта на Правилата за пазар на електрична енергија е да се обезбеди 
транспарентен и недискриминаторен начин на организацијата и управувањето со 
пазарот заради обезбедување ефикасен, конкурентен и одржлив пазар. 
Правилата за пазар на електрична енергија ги применуваат сите учесници на 
пазарот, како и сите субјекти кои учествуваат во постапки и преземаат дејствија. 

Регулаторната комисија за енергетика ги изработи Правилата за пазар на 
електрична енергија со помош на УСАИД и во соработка со Секретаријатот на 
Енергетската заедница. 

Примената на овие правила за пазар ќе започне од денот на примената на 
Правилата за балансирање, кои ги донесува операторот на електропреносниот 
систем по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика. 
Правилата за балансирање се во последна фаза на усогласување и се очекува 
да бидат одобрени до крај на мај 2019 година. До донесување на Правилата за 
балансирање ќе се применуваат Правилата за пазар на електрична енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 
190/16, 80/17, 172/17, 197/17, 115/18 и 241/18), во кои Регулаторната комисија за 
енергетика во 2018 година во два наврати направи измени.  

 

II.3.5. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите    
во дистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Регулаторната комисија за енергетика на 3 октомври 2018 година ги 

одобри Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите 
во електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. Со 
овие Правила се овозможува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и понатаму да 
набавува електрична енергија за покривање на загубите во 
електродистрибутивната мрежа преку електронски аукции.  

 

II.3.6. Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети 
Регулаторната комисија за енергетика на 8 ноември 2018 година ги одобри 

Правилата за алокација на прекуграничните преносни капацитети на граница 
Македонија - Србија за 2019 година и Правилата за алокација на прекугранични 
преносни капацитети на граница Македонија - Бугарија за 2019 година. 

 

II.3.7. Програма за усогласеност на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје  
Регулаторната комисија за енергетика на 16 ноември 2018 година ја 

одобри Програмата за усогласеност на активностите на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје за обезбедување на објективност и транспарентност и 
спречување на дискриминаторно однесување при вршење на дејност 
дистрибуција на електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика на 
11 декември 2018 година го одобри назначувањето на службеникот за 
усогласеност на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје кој има надлежност да ја 
следи усогласеноста на работењето на операторот на електродистрибутивниот 
систем со Програмата. 
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II.3.8. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите  
во електропреносниот систем  
Регулаторната комисија за енергетика на 23 ноември 2018 година ги 

одобри Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите 
во електропреносниот систем. Со овие Правила се регулираат условите, начинот 
и постапката за набавка на електрична енергија од страна на АД МЕПСО-Скопје 
за покривање на загубите во електропреносната мрежа со цел да се обезбеди 
сигурно и доверливо функционирање на електропреносниот систем, по пазарни 
услови, на транспарентен и недискриминаторен начин, во согласност со 
одредбите од Законот за енергетика. 

 

II.3.9. Правила за определување на надоместок на штета причинета на  
производителите и потрошувачите на електрична енергија 
На 11 декември 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 

Правила за определување на надоместок на штета причинета на 
производителите и потрошувачите на електрична енергија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 231/18). Со овие Правила се уредуваат начинот, 
условите и постапката за определување на надоместок на штета што им е 
причинета на производителите и потрошувачите приклучени на 
електропреносниот и електродистрибутивниот систем, од страна на операторот 
на соодветниот систем.  

 

II.4. Сертификација на оператор на електропреносен систем 
 

Законот за енергетика предвидува сопственичко раздвојување на 
операторот на електропреносниот систем, како и негова сертификација во 
согласност со Третиот пакет на законодавство за внатрешен пазар на енергија 
на Европската унија.  

На 1 август 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 
Правилник за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор 
на систем за пренос на природен гас („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 146/18). Со Правилникот за сертификација се уредуваат 
документи, информации и податоци што се поднесуваат во постапката и начинот 
и формата на нивно поднесување и постапката за утврдување на усогласеноста 
на работата на операторот на електропреносниот систем и операторот на 
системот за пренос на природен гас со барањата утврдени во Законот за 
енергетика. 

За да се исполнат одредбите од Законот за енергетика кои се однесуваат 
на сопственичко раздвојување на вршителите на енергетски дејности, се 
спроведе постапка за пренос на сопственоста на акциите на АД МЕПСО Скопје. 
Согласно член 237 став (1) од Законот за енергетика, Владата како единствен 
сопственик на акциите на АД МЕПСО Скопје и АД ЕСМ Скопје, на 24 јули 2018 
година донесе Одлука бр.44-6841/1 за пренос на акциите на АД МЕПСО Скопје 
од сопственост на Владата во сопственост на Министерството за транспорт и 
врски, согласно која се изврши сопственичко раздвојување на АД МЕПСО Скопје 
како оператор на електропреносниот систем, односно Владата престана да биде 
единствен сопственик на друштво кое врши дејност производство, снабдување и 
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трговија со електрична енергија и на друштво кое врши пренос на електрична 
енергија. Од 1 август 2018 година сопственик на АД МЕПСО Скопје е 
Министерството за транспорт и врски. 

Согласно член 74, став (5) од Законот за енергетика, Регулаторната 
комисија за енергетика ги одобрува условите со кои се уредува мандатот и 
условите за вработување на службеникот за усогласеност, вклучувајќи го и 
времетраењето на неговиот мандат или вработување, со цел да се обезбедат 
независноста, како и сите потребни услови за остварување на неговите 
овластувања и извршување на неговите должности. Регулаторната комисија за 
енергетика на 31 август 2018 година донесе Решение за одобрување на условите 
со кои се уредува мандатот и условите за вработување на службеникот за 
усогласеност на АД МЕПСО Скопје. Регулаторната комисија за енергетика на 17 
декември 2018 година го одобри назначувањето на службеникот на усогласеност 
на АД МЕПСО Скопје. 

Вршителот на дејноста пренос на електрична енергија мора да биде 
сертифициран како оператор на електропреносниот систем. Поради тоа, на 27 
ноември 2018 година, врз основа на член 75 од Законот за енергетика и член 3 
од Правилникот за сертификација, АД МЕПСО Скопје до Регулаторната комисија 
за енергетика поднесе Барање за сертификација на операторот на 
електропреносниот систем.  

Во рок од 4 месеци од денот на доставување на Барањето за 
сертификација, Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог одлука 
за сертификација на операторот на електропреносниот систем и веднаш ја 
доставува до Секретаријатот на Енергетската заедница со сите информации и 
податоци. Во рок од 60 дена Секретаријатот на Енергетската заедница доставува 
мислење по предлог одлуката, а во рок од 60 дена по добивање на мислењето 
од Секретаријатот на Енергетската заедница, Регулаторната комисија за 
енергетика донесува одлука за сертификација. 

Регулаторната комисија за енергетика на 27 март 2019 година достави 
предлог одлука за сертификација до Секретаријатот на Енергетска заедница. 

Согласно Законот за енергетика, АД МЕПСО Скопје како носител на 
лиценца за пренос на електрична енергија не може да има лиценци и да биде 
вклучено во вршење на дејностите производство, дистрибуција, трговија и 
снабдување со електрична енергија, како и не може да има лиценца за 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија. Со цел 
исполнување на оваа законска одредба, а имајќи во предвид дека АД МЕПСО 
Скопје е носител на лиценца за организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија, на 8 октомври 2018 година АД МЕПСО Скопје основа и е 
сопственик на Друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје кое треба да биде носител на 
лиценца за оператор на пазар на електрична енергија.  

На 2 ноември 2018 година АД МЕПСО Скопје донесе Статутарна одлука 
за изменување и дополнување на Статутот на АД МЕПСО Скопје во која е 
наведено дека по издавањето на лиценца од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика за вршење дејност организирање и управување со пазар на 
електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје, од статутот на АД МЕПСО од 
предмет на работење ќе се избрише дејноста организирање и управување со 
пазар на електрична енергија. Воедно, Регулаторната комисија за енергетика, по 
службена должност ќе донесе Одлука за престанување на лиценцата на АД 
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МЕПСО Скопје за вршење на дејност организирање и управување со пазарот на 
електрична енергија. 

 

II.5. Лиценци 
 

Во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности, Регулаторната комисија за енергетика врши 
издавање, менување, продолжување, пренесување, суспендирање и одземање 
на лиценци, како и следење на извршувањето на обврските на носителите на 
лиценци.  

Согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, бр. 78/13, бр. 33/15 и 
207/16), во периодот од 01.01.2018 до 05.06.2018 година Регулаторната комисија 
за енергетика донесе вкупно 31 одлука за лиценци од областа на електричната 
енергија. Дел од одлуките се однесуваат за издавање, менување и 
продолжување на рокот за вршење на енергетски дејности од областа на 
електричната енергија и тоа: 

− 2 одлуки за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност 
трговија со електрична енергија, 

− 3 одлуки за менување на лиценци за вршење на енергетска дејност 
трговија со електрична енергија, 

− 1 одлука за продолжување на рокот и за менување на лиценцата за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, 

− 2 одлуки за издавање на лиценци за вршење со енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија, 

− 2 одлуки за менување на лиценци за вршење со енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија, 

− 17 одлуки за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија (од 
кои 3 одлуки со употребна дозвола и 14 одлуки без употребна дозвола по 
член 39 став 1 од Законот за енергетика),  

− 3 одлуки за менување на лиценци за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија. 

− 1 одлука за издавање на времени лиценци за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија за пробна работа и без употребна дозвола според член 40 од 
Законот за енергетика) и 

− 1 одлука за продолжување на рокот на времени лиценци за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија за пробна работа и без употребна дозвола според член 
40 од стариот Закон за енергетика). 

Регулаторната комисија за енергетика во периодот од 05.06.2018 година до 
31.12.2018 година донесе вкупно 23 одлуки за издавање, менување и 
продолжување на рокот за вршење на енергетски дејности од областа на 
електричната енергија и тоа: 
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− 2 одлуки за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност 
трговија со електрична енергија, 

− 1 одлука за издавање на лиценци за вршење со енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија, 

− 11 одлуки за издавање на привремени лиценци за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија  

− 8 одлуки за лиценци за објекти кои поседуваат употребна дозвола и 

− 1 одлука за менување на лиценци за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. 

 

Графички приказ на одлуки за лиценци за вршење на енергетска дејност од областа 
на електрична енергија донесени во 2018 година 

 

Во периодот од 2004 година до 31 декември 2018 година, Регулаторната 
комисија за енергетика од областа на електрична енергија има издадено вкупно 
268 лиценци, и тоа: 

− 171 лиценци за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, 

− 2 лиценци за вршење на енергетската дејност комбинирано производство 
на електрична и топлинска енергија со употребна дозвола, 

− 1 лиценца за вршење на енергетската дејност пренос на електрична 
енергија, 

− 1 лиценца за вршење на енергетската дејност организирање и управување 
на пазар со електрична енергија, 

− 2 лиценци за вршење на енергетската дејност дистрибуција на електрична 
енергија и управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија, 

− 2 лиценци за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија на тарифни потрошувачи, 

4
3

1

3

2

36

4
1 1

издавање л-ца за трговија 
со ЕЕ

менување л-ца за трговија 
со ЕЕ

продолжување л-ца за 
трговија со ЕЕ

издавање л-ца за 
снабдување со ЕЕ

менување л-ца за 
снабдување со ЕЕ

издавање л-ца за 
производство на ЕЕ

менување л-ца за 
производство на ЕЕ

продолжување на времени 
л-ца за производство на ЕЕ 

издавање на времени л-ца 
за производство на ЕЕ 
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− 2 лиценци за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија во краен случај, 

− 26 лиценци за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија, и 

− 61 лиценци за вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија. 

 

II.6. Одобрување на цени на електрична енергија 
 

Цени за електрична енергија донесени со Одлуки од 29.06.2018, 
односно 30.07.2018 година, а со примена од 01.07.2018, односно 01.08.2018 
година 

Во мај 2018 година претпријатијата АД ЕЛЕМ Скопје, АД МЕПСО Скопје, 
ЕВН Македонија АД Скопје, ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, АД ЕЛЕМ 
Скопје, Подружница Енергетика и АД ТЕЦ Неготино - Неготино поднесоа барања 
за одобрување на регулирани максимални приходи, цени и тарифи за електрична 
енергија. На 29.06.2018 година, Регулаторната комисија за енергетика донесе 6 
одлуки по барањата на претпријатијата и ги објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 120/18.  

Табела II.33. Преглед на цените и тарифите за електрична енергија за периодите 
од 01.07.2016, 01.07.2017 и 01.07.2018 година 

Опис 

 
цена од 

01.07.2016 
(ден/kWh) 

  

цена од 
01.07.2017 
(ден/kWh) 

цена од 
01.07.2018 
(ден/kWh) 

2018/2016 2018/2017 

(%) (%) 
1 2 3 (4=3/1) (5=3/2) 

Цена за производство на    
АД ЕЛЕМ - Скопје 

2,5239 2,5251 2,4396 -3,34 -3,39 

Тарифа за пренос на АД 
МЕПСО - Скопје 

0,2315 0,2169 0,2053 -11,32 -5,35 

Тарифа за организирање 
и управување со пазарот 
на електрична енергија на 
АД МЕПСО - Скопје 

0,0089 0,0018 0,0018 -79,78 0,00 

Тарифа за дистрибуција 
на ЕВН 
Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје 

1,4589 1,3729 1,4084 -3,46 2,59 

Просечна цена за 
снабдување на тарифни и 
мали потрошувачи (ЕВН 
Македонија АД - Скопје) 

4,9777 4,9828 4,8771 -2,02 -2,12 

Тарифа за дистрибуција 
на АД ЕЛЕМ 
ЕНЕРГЕТИКА 

0,3331 0,3332 0,2258 -32,21 -32,23 

Просечна цена за 
снабдување на мали 
потрошувачи (АД ЕЛЕМ 
ЕНЕРГЕТИКА) 

5,5277 5,6917 5,7672 4,33 1,33 

 

Цените на пресметковните елементи за снабдување со електрична 
енергија на тарифните потрошувачи, односно малите потрошувачи приклучени 
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на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
за 2018 година во просек се намалија за 2,12% во однос на 2017 година.  

Одлуките кои што се однесуваат на АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница 
Енергетика, Регулаторната комисија за енергетика ги донесе на 30 јули 2018 
година и ги објави во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 142/18. Со 
нив просечната цена за снабдување со електрична енергија на малите 
потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа на АД ЕЛЕМ - Скопје за 2018 
година се зголеми за 1,33% во однос на 2017 година. 



 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

2018 

ПРИРОДЕН  
ГАС 
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III ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
III.1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СЕКТОРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС  
 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 
 

Енергетската инфраструктура во секторот за природен гас во Република 
Северна Македонија овозможува: 

− увоз на природен гас; 

− пренос и управување со системот за пренос на природен гас; 

− дистрибуција на природен гас и 

− снабдување на природен гас. 

Република Северна Македонија нема сопствени наоѓалишта на 
природен гас и поврзана е само со еден главен гасовод. Целокупната 
количина на природен гас се увезува од Русија преку Меѓународниот коридор 
8 кој поминува низ Украина, Молдавија, Романија и Бугарија. Магистралниот 
гасовод влегува во Северна Македонија кај Деве Баир на границата со 
Бугарија и се протега преку Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје, во 
должина од 98,197 km. Гасоводната мрежа од магистралниот вод до градовите 
Крива Паланка, Кратово, Куманово, Технолошко индустриската развојна зона 
– Скопје (Бунарџик) и градот Скопје е со должина од 32 km. Градската 
гасоводна мрежа е со должина од 50,93 km (во Крива Паланка, Кратово, 
Куманово и Скопје). Преносниот систем се состои и од ГМС (главна мерна 
станица) на влез во Република Северна Македонија, од шест ГМРС (главни 
мерно регулациски станици) поставени на влез во градовите Крива Паланка, 
Кратово, Куманово, две во Скопје и тоа Скопје Север и Скопје Југ и една во 
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Технолошко индустриската развојна зона Скопје, 52 МРС (мерно регулациски 
станици) и 3 МС (мерни станици). 

Вкупниот капацитет на системот за пренос на природен гас изнесува 800 
милиони nm3/годишно, со работен притисок од 54 бари и дијаметар на 
магистралниот вод од 530 mm. Капацитетот може да се зголеми на 1.200 
милиони nm3/годишно со изградба на компресорската станица на првиот дел 
на магистралниот гасовод. Максималниот проток на магистралниот гасовод 
изнесува 180.000 nm3/час. 

Во Република Северна Македонија изградени се следните системи за 
дистрибуција на природен гас: 

− во технолошко-индустриска развојна зона ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2 кај 
с. Бунарџик со должина на дистрибутивната мрежа 5.200 m,  

− во градот Куманово со должина на дистрибутивната мрежа 13.140 m, и 

− во градот Струмица со должина на дистрибутивната мрежа 28.500 m.  

На горенаведените системи за дистрибуција на природен гас се врши 
испорака на природен гас за потребите на индустријата, комерцијалните 
потрошувачи, јавните установи и домаќинствата. 

 

 

III.2 СОСТОЈБА НА ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

Пазарот на природен гас во Република Северна Македонија е целосно 
либерализиран започнувајќи од 01.01.2015 година, и заклучно со 2018 година 
се навршуваат 4 години од неговата целосна либерализација,  при што не се 
забележани нарушувања на пазарот со природен гас. 

  
Графички приказ на пазарот на природен гас во Република Северна Македонија 
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Во текот на 2018 година во набавката на природниот гас од увоз 
самостојно настапуваа следните учесници на пазарот со природен гас: 

− трговци и  

− производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани 
постројки. 

Системите за дистрибуција на природен гас се во постојан развој и 
подем, така што се забележува ширење на дистрибутивната гасоводна мрежа, 
како и приклучувања и користење на природниот гас во индивидуални објекти 
(домаќинства). 

Регулаторната комисија за енергетика ги регулира дејностите: 

− пренос на природен гас, 

− дистрибуција на природен гас, и 

− снабдување со природен гас во краен случај. 

Од податоците доставени од страна на АД ГА-МА Скопје како носител 
на лиценците за пренос и управување со системот за пренос на природен гас, 
вкупните пренесени количини на природен гас во Република Северна 
Македонија до потрошувачите на природен гас во текот на 2018 година 
изнесуваат 253.628.089 nm3.  

Во 2018 година има за 7,79 % помалку пренесени количини на природен 
гас споредено со 2017 година, која се смета за досега рекордна година во 
потрошувачката на природен гас во државата, кога, споредено со 2016 година, 
е остварен пораст на пренесените количини на природен гас за 18,84 %. 

 

Табела III.1. Преглед на пренесени количини на природен гас  
за 2016, 2017 и 2018 година 

Месец 2016 2017 2018 2018/2016 
(%) 

2018/2017 
(%) 

Јануари 33.877.675 54.094.284 39,135,873 15.52 -27.65 

Февруари 13.233.198 37.899.734 41,263,024 211.81 8.87 

Март 12.222.533 
13.495.158 26,141,728 113.88 93.71 

Април 4.748.604 8.058.045 6,152,732 29.57 -23.64 

Мај 3.220.104 4.109.473 4,082,727 26.79 -0.65 

Јуни 3.713.956 
3.564.617 4,097,401 10.32 14.95 

Јули 11.752.002 20.283.288 4,127,965 -64.87 -79.65 

Август 7.500.905 22.129.804 19,344,371 157.89 -12.59 

Септември 18.265.539 13.319.169 21,802,853 19.37 63.70 

Октомври 25.083.296 23.718.588 24,577,370 -2.02 3.62 

Ноември 33.268.371 36.415.314 28,925,564 -13.05 -20.57 

Декември 46.553.335 37.985.185 33,976,481 -27.02 -10.55 

ВКУПНО 213.439.518 275.072.659 253,628,089 18.84 -7.79 
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Графички приказ на месечната динамика на пренесени количини на 
природен гас во Република Северна Македонија во 2016, 2017 и 2018 година  

 
Најголемата потрошувачка на природен гас е во зимските месеци, што 

е и за очекување имајќи предвид дека природниот гас најмногу се користи за 
производство на топлинска енергија. Силно влијание на профилот на 
потрошувачка има гасната електрана ТЕ-ТО. Од графиконот може да се 
забележи дека во летните месеци јули и август има скок во потрошувачката, 
што се должи на работењето на ТЕ-ТО во овие месеци. Потоа во зимскиот 
период работат топланите и когенеративните постројки. Индустриските 
потрошувачи кои што користат природен гас за своите процеси и работат во 
текот на целата година ја дефинираат минималната потрошувачка во летниот 
период.  

 
 

Потрошувачка на природен гас во Република Северна Македонија во 
периодот 2004 – 2018 година 
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Од графиконот може да се констатира дека во изминатите години има 
значителен пораст во потрошувачката на природен гас во Република Северна 
Македонија. Годишната потрошувачка до пред десет години е под 100 
милиони nm3, додека во 2017 година го достигнува максимумот со 275 
милиони nm3. Изминатата 2018 година исто така е со висока потрошувачка на 
природен гас од 253,628,089 милиони nm3. 

Преносната гасоводна мрежа има номинален капацитет од 800.000.000 
nm3 годишно при работен притисок од 40 bar. Имајќи ја во предвид разликата 
во динамиката на потрошувачката на природен гас помеѓу зимските и летните 
месеци искористеноста на системот варира во текот на годината, со тоа што 
во летните месеци е многу мала и се движи во рамките од 5% до 15%, додека 
во зимските месеци, кога практично е сезона на висока потрошувачка на 
природен гас, е значително поголема и се движи во опсег од 50% до 80% 
искористеност на системот за пренос на природен гас на дневно ниво. 

 

 
 

 
Графички приказ на процентуално учество во потрошувачката на природен гас 

по вид на потрошувачка во 2018 година 

 
 Во потрошувачката на природниот гас во Република Северна 
Македонија доминираат производителите на електрична и топлинска енергија, 
односно комбинираните постројки за производство на електрична и топлинска 
енергија и топланите. Нивното учество во крајната потрошувачка на 
природниот гас за 2018 година изнесува 79%.  

По нив следат индустриските потрошувачи, каде што доминантна улога 
има металната индустрија. На крај се дистрибутивните компании со учество 
во крајната потрошувачка на природен гас од 2%. 

Во продолжение е дадено пазарното учеството на трговците и 
снабдувачите на пазарот на големо со природен гас. 

Природен гас за 
производство на 

ТЕ и ЕЕ
79%

Природен гас за 
индустриски 
потрошувачи

19%

Природен гас 
за 

дистрибутивни 
компании
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Пазарно учество на трговците и снабдувачите на пазарот на големо со 
природен гас во 2018 година 

 

Доминантно учество на пазарот на големо со природен гас во 2018 
година има ТЕ-ТО АД Скопје со 43% пазарно учество, потоа нивната компанија 
– ќерка ТЕ-ТО Гас Трејд со 30% пазарно учество, следени од Макпетрол АД 
Скопје со 25% пазарно учество, додека најмало пазарно учество од само 2 % 
има Когел Стил ДОО. Набавените количини на природен гас преку ТЕ-ТО АД 
Скопје и ТЕ-ТО Гас Трејд се наменети  за комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија, како и за производство само на топлинска 
енергија. 

 

 

 

Графички приказ на пазарното учество на снабдувачите на пазарот на 
мало со природен гас во 2018 година 
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Доминантно пазарно учество на пазарот на мало со природен гас во 
2018 година има Макпетрол Промгас ДООЕЛ Скопје со 81%, потоа ДТИРЗ 
Скопје со 15% и Струмица гас и Куманово гас со по 2%.  

Макпетрол Промгас врши снабдување со природен гас на потрошувачи 
кои што се приклучени на преносниот гасоводен систем, додека ДТИРЗ Скопје, 
Куманово гас и Струмица гас снабдуваат потрошувачи на природен гас на 
ниво на дистрибутивен гасоводен систем. ДТИРЗ Скопје и Куманово гас вршат 
набавка на природен гас од Макпетрол Промгас. 

Во однос на системите за дистрибуција на природен гас подолу е даден 
табеларен преглед со дистрибуирани количини на природен гас за истите. 

 
Табела III.3. Дистрибуирани количини на природен гас во 2016, 2017 и 2018 година 
во дистрибутивните мрежи на ЈП Куманово Гас, ЈПЕД Струмица Гас и Дирекција 

за технолошко индустриски развојни зони Скопје (ДТИРЗ) 

Р. 
бр. 

Дистрибутивна 
мрежа 2016 (nm³) 2017 (nm³) 2018 (nm³) 2018/2016 

(%) 
2018/2017 

(%) 

1. 
Дирекција за тех. 
инд. развојни зони 
Скопје 

3.547.077 4.207.423 4,715,736 32.95% 12.08% 

2. 
ЈП Струмица Гас-
Струмица 

386.212 504.108 590,737 52.96% 17.18% 

3. 
ЈП Куманово Гас-
Куманово 

373.684 492.748 505,043 35.15% 2.50% 

 
 Дистрибутивните системи за природен гас се сеуште во развој. 
Дистрибуираните количини на природен гас во нивните системи се мали, но 
се забележува постојан раст со текот на годините. Најголеми пренесени 
количини има во ДТИРЗ каде што има индустриски потрошувачи кои што го 
користат природниот гас во производствените процеси и за греење.  
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Од графиконот може да се констатира дека количините на природен гас 
во дистрибутивните гасоводни системи се во постојан пораст.  

 
Во продолжение дадени се податоци за структурата и бројот на 

потрошувачи во дистрибутивните гасоводни мрежи. 

 

Табела III.4. Број на потрошувачи по категорија на потрошувачи во 2018 година 
во дистрибутивните мрежи на ЈП Куманово Гас, ЈПЕД Струмица Гас и 
Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони Скопје (ДТИРЗ) 

 Дистрибутивна мрежа Домаќинства Останати Вкупно 

ДТИРЗ Скопје  0 10 10 

КУМАНОВО-ГАС Куманово 42 27 69 

СТРУМИЦА ГАС Струмица 230 33 263 

Вкупно 272 106 382 

 
Најголем број на потрошувачи има Струмица Гас со вкупно 263 

потрошувачи од коишто 230 се домаќинства, а потоа следи Куманово Гас со 
вкупно 69 потрошувачи, додека со само 10 индустриски потрошувачи е ДТИРЗ 
Скопје.  

 

III.2.1 Развојни и инвестициски планови 
  

Развојните и инвестициските планови треба да обезбедат сигурен и 
континуиран пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас, зголемена 
ефикасност на системите со соодветно планирање, изградба и одржување на 
гасоводот, на мерно-регулационите станици и другата опрема со грижливо 
управување и вршење надзор на преносната мрежа и контрола на сите зафати 
во заштитниот појас на гасоводот. 

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Македонски 
енергетски ресурси Скопје во државна сопственост (АД МЕР), во 2018 година 
продолжи со изградбата на магистралните гасоводи од фаза 1 во правец на: 

- Штип – Неготино – Битола и  

- Скопје – Тетово – Гостивар (со рок на реализација во 2020 година). 

Со одлука на Владата на Република Северна Македонија од 19 март 
2019 година, новиот назив на АД МЕР Скопје гласи: Акционерско друштво за 
вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во 
државна сопственост (АД НЕР Скопје), и во овој извештај ќе се користи тој 
назив. 

Проекти кои АД НЕР Скопје планира да ги реализира во рамките на 
фаза 2 се: 

− Магистрален гасовод, делница Гостивар – Кичево (со рок на 
реализација во 2022 година), 

− Магистрален гасовод, делница Кичево– Охрид (со рок на реализација 
во 2025 година). 
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Во Република Северна Македонија актуелна е иницијативата за 

изградба на два интерконективни гасоводи со кои Република Северна 
Македонија ќе се поврзе со Грција и Бугарија.  

Делницата „Штип-Хамзали-Стојаково“ – Интерконекција со Грција 
претставува интерконективен вод за пренос на природен гас за поврзување на 
Република Северна Македонија со Република Грција со што ќе се овозможи 
обезбедување на дополнителни количини на природен гас од друг извор на 
снабдување во Северна Македонија, диверзификација, сигурност во 
снабдувањето и можност за намалување на увозната цена на природниот гас, 
бидејќи ќе се обезбеди достапност на природен гас од повеќе различни 
производители и снабдувачи. Реализацијата на проектот, за кој е изготвена 
физибилити студија, е во надлежност на АД НЕР Скопје. 

Вториот интерконективен гасовод е за поврзување на Република 
Северна Македонија со Република Бугарија и за него Министерството за 
енергетика на Бугарија и Министерството за економија на Северна Македонија 
имаат потпишано Меморандум за разбирање и соработка во областа на 
природниот гас, а потпишан е и договор помеѓу АД НЕР Скопје и 
"Булгартрансгаз ЕАД" за спроведување на физибилити студија. 

Исто така, планирани се и интерконективни гасоводи помеѓу: 

− Република Северна Македонија и Република Србија (Меморандумот за 
соработка е во фаза на изготвување), 

− Република Северна Македонија и Република Косово (Меморандумот за 
соработка е во фаза на изготвување), 

− Република Северна Македонија и Република Албанија (Меморандумот 
за соработка е веќе потпишан). 

 
План за развој и проширување на системот за пренос на природен гас во 
периодот 2019-2023 година 
 

Со цел да се обезбеди развој и обнова на системот за пренос на 
природен гас, како и за развој и проширување на преносната гасоводна мрежа, 
во периодот 2019-2023 година планирани се следниве главни активности: 

− проширување на градската гасоводна мрежа во Скопје со цел да се 
изврши приклучување на нови потрошувачи,  

− затворање на гасоводниот прстен во Скопје со разводни гасоводи за 
приклучување на заинтересираните потрошувачи со цел да се зголеми 
потрошувачка на природен гас и да се намали емисијата на штетни 
гасови во градот Скопје, 

− изградба на нов приклучок кон магистралниот гасовод за потребата на 
ТЕ-ТО АД Скопје со цел да се зголеми ефикасноста на работата на 
комбинираниот производител, 

− имплементација на систем за следење и откривање на истекување на 
гас од гасоводната мрежа со цел да се намалат загубите во преносниот 
гасоводен систем, преку инсталација на 3 станици за пренос на 
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податоци во централна единица во Скопје и инсталирање на соодветен 
софтвер за откривање и дојава на загуби и за балансирање на системот, 

− имплементација на телеметриски систем и SCADA систем со цел 
реализација на далечински мерења и управување со Главната мерна 
станица Жидилово, сите Главни мерно-регулациони станици и дел од 
мерно-регулационите станици преку единствен централен диспечерски 
центар.  

 
                Развоен и инвестициски план на АД ГА-МА Скопје 

Инвестиции 2019 2020 2021 2022 2023 

денари 275.000.000 197.000.000 159.000.000 106.000.000 131.000.000 

 

Во текот на 2019 година Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони (ДТИРЗ) планира изведбата во ТИРЗ Скопје 1 на крак од главната 
внатрешна гасоводна мрежа, како и приклучоци за два нови 
корисници/потрошувачи, како и продолжување на крак до нова градежна 
парцела и поставување на приклучок.  

Во текот на 2019 година ДТИРЗ планира изведбата на крак во ТИРЗ 
Скопје 2 од главната внатрешна гасоводна мрежа, како и приклучоци за нови 
корисници/потрошувачи.  

Развојот на дистрибутивниот гасоводен систем зависи пред се од бројот 
на корисниците во зоната и нивните потреби. ДТИРЗ е подготвена да одговори 
на потребите на сите сегашни и идни корисници на ТИРЗ Скопје.  

 

    Развоен и инвестициски план на ДТИРЗ за ТИРЗ Скопје (денари) 

Опис 2019 2020 2021 2022 2023 

Набавка на опрема 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Изградба на крак за 
приклучок на нови 
корисници во ТИРЗ 
“Скопје1” 

 
10.000.000 

/ / / / 

Изградба на крак за 
приклучок на нови 
корисници во ТИРЗ 
“Скопје 2” 

 
25.000.000 

/ / / / 

 

Потребните средства за инвестиции ДТИРЗ планира да ги обезбеди од 
Буџетот на Република Северна Македонија како и со средства од 
самофинансирачки активности на Дирекцијата. 

Развојот на дистрибутивниот гасоводен систем на ЈП Куманово Гас-
Куманово во наредните пет години предвидува изградба на секундарен 
гасовод во должина од 30 km кој може да снабдува приближно 3.000 корисници 
од кои 5% претпријатија и установи и 95% домаќинства. Се очекува бројот на 
приклучоци до 2021 година да изнесува околу 1.500.  

Дистрибутивниот систем на ЈП Струмица Гас-Струмица не е поврзан со 
системот за пренос на природен гас на Република Северна Македонија, а 
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природниот гас се презема од декомпресорска станица. Овој дистрибутивен 
систем претставува таканаречен виртуелен гасоводен систем, односно систем 
за компресија на природниот гас во модули за транспорт, боци со притисок од 
200 до 250 бари, транспорт на модулите, како и декомпресија на природниот 
гас на притисок од 4 бари, соодветен за користење во дистрибутивната мрежа.  

Во текот на 2018 година изградени се 2,43 km нова дистрибутивна 
гасоводна мрежа и 52 приклучоци во категоријата домаќинства и три 
приклучоци во категоријата индустрија. За 2019 година се планира изградба 
на нови 7 km секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа, додека за 
наредните пет години се планира изградба на секундарна дистрибутивна 
гасоводна мрежа со должина од 45 km. Вредноста на планираните инвестиции 
во текот на 2019 година изнесуваат околу 80.000.000 денари. 

 

III.3 ПРОПИСИ 
 

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2018 година донесе  
4 акти од областа на природниот гас. Процесот на нивна подготовка се 
спроведе преку соработка со Секретаријатот на Енергетската заедница. 

 

III.3.1 Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начин 
и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со 
системот за пренос и дистрибуција на природен гас 

 

Регулаторната комисија за енергетика на 31 јули 2018 година донесе 
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начин и услови 
за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.142/18). 

Со овој Правилник им се овозможи на носителите на лиценци за 
комбинирано производство на електрична и топлинска енергија за 
потрошените количини во периодот од 1 август 2018 година до 15 октомври 
2018 година, операторот на системот за пренос на природен гас да може да ги 
намали тарифите за вршење на дејностите пренос на природен гас и 
управување со системот за пренос на природен гас до 50% од определените 
со соодветната Одлука за 2018 година. 

 

III.3.2 Правилник за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, 
организирање и управување со пазарот на природен гас и 
дистрибуција на природен гас 
Регулаторната комисија за енергетика на 24 декември 2018 година 

донесе Правилник за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и 
управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.245/18). 

Со овој Правилник се уредува начинот и условите за формирање, 
одобрување и контрола на тарифите со кои се остварува регулиран 
максимален приход потребен за вршење на следните регулирани дејности: 
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1) пренос на природен гас, 

2) организирање и управување со пазарот на природен гас, и 

3) дистрибуција на природен гас. 

Одредбите од Правилникот се однесуваат на правните лица кои ги 
вршат регулираните дејности врз основа на лиценци издадени од 
Регулаторната комисија за енергетика. 

 

III.3.3 Тарифен систем за пренос на природен гас и организирање и 
управување со пазарот на природен гас 

 

Регулаторната комисија за енергетика на 24 декември 2018 година 
донесе Тарифен систем за пренос на природен гас и организирање и 
управување со пазарот на природен гас („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.245/18). 

Со овој Тарифен систем се уредува начинот на пресметка на 
надоместоците што потрошувачите треба да ги платат за користење на 
системот за пренос на природен гас, како и начинот и условите за пресметка 
и утврдување на тарифите за организирање и управување со пазарот на 
природен гас.  

Тарифата за пренос на природен гас се пресметува со примена на 
Методологијата содржана во Прилог I на Тарифниот систем. Со Тарифниот 
систем се воведуваат наплата по капацитет и концептот на влез/излез. 
Предвиден е период на транзиција од наплата по количини кон наплата по 
капацитет започнувајќи од 2020 година. 

 

III.3.4 Тарифен систем за дистрибуција на природен гас 
 

Регулаторната комисија за енергетика на 24 декември 2018 година 
донесе Тарифен систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.245/18). 

Со Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас се уредува 
начинот на формирање на тарифите што потрошувачите треба да ги платат 
за користење на системот за дистрибуција на природен гас. 

 

 

III.4 ЛИЦЕНЦИ 
 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе вкупно 4 
одлуки за лиценци од областа на природниот гас: 

− 1 одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност 
снабдување со природен гас и 

− 3 одлуки за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија со природен гас. 
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Со новиот Закон за енергетика од 2018 година, повеќе не постои 
енергетската дејност управување со системот за пренос на природен гас. 

Во периодот од 2004 година до 31 декември 2018 година, Регулаторната 
комисија за енергетика има издадено вкупно 41 лиценца од областа на 
природниот гас, од кои активни се 32 и тоа: 

 

 
 

III.5 ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ПРИРОДЕН ГАС 
 

III.5.1 Тарифи за вршење на енергетски дејности пренос на природен гас 
и управување со системот за пренос на природен гас за 2019 
година на АД ГА-МА Скопје 
АД ГА-МА Скопје, согласно Правилникот за начин и услови за 

регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и 
дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за пренос на природен гас 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 244/18) до Регулаторната 
комисија за енергетика на 23 ноември 2018 година поднесе Барање за 
одобрување на регулиран приход и тарифи за дејноста пренос на природен 
гас за 2019 година. Регулаторната комисија за енергетика на 28 декември 2018 
година донесе Одлука со која се одобрува тарифа од 1,2783 ден/nm³ за 
вршење на дејноста пренос со природен гас. Тарифата за категоријата на 
потрошувачи производители на топлинска и електрична енергија од 
комбинирани постројки во кои едновремено и во еден процес се произведува 
електрична и топлинска енергија и/или механичка енергија изнесува 1,2268 
ден/nm³ природен гас, за категоријата на потрошувачи производители на 
топлинска енергија и индустриски потрошувачи изнесува 1,3495 ден/nm³ 
природен гас и за категоријата на потрошувачи останати потрошувачи со 
потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000 nm³ 
изнесува 1,4108 ден/nm³ природен гас. 

 

III.5.2 Тарифа за вршење на енергетска дејност дистрибуција на 
природен гас за 2019 година на Дирекцијата за технолошко - 
индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) 

  Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони-Скопје до 
Регулаторната комисија за енергетика на 26 ноември 2018 година достави 
Барање за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2019 година, за 
услугата дистрибуција на природен гас. Регулаторната комисија за енергетика 
на 28 декември 2018 година донесе Одлука со која се одобрува тарифа за 
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услугата дистрибуција на природен гас за 2018 година во износ од 2,7127 
ден/nm³ природен гас. 

 

III.5.3 Тарифа за вршење на енергетска дејност дистрибуција на 
природен гас за 2019 година на ЈП „КУМАНОВО ГАС“ - Куманово 

  ЈП „КУМАНОВО ГАС“ - Куманово до Регулаторната комисија за 
енергетика на 7 декември 2018 година достави Барање за одобрување на 
регулиран приход и тарифи за услугата дистрибуција на природен гас. 
Регулаторната комисија за енергетика на 28 декември 2018 година донесе 
Одлука со која се одобрува тарифа за услугата дистрибуција на природен гас 
за 2019 година во износ од 3,00 ден/nm³. 

 

III.5.4 Тарифа за вршење на енергетска дејност дистрибуција на 
природен гас за 2019 година на ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица 

  ЈПЕД „СТРУМИЦА ГАС“ - Струмица до Регулаторната комисија за 
енергетика на 30 ноември 2018 година достави Барање за одобрување на 
регулиран приход и тарифи за услугата дистрибуција на природен гас. 
Регулаторната комисија за енергетика на 28 декември 2018 година донесе 
Одлука со која се одобрува тарифа за услугата дистрибуција на природен гас 
за 2019 година во износ од 2,87 ден/nm³. 

 

Табела III.5. Просечни тарифи за природен гас за 2017, 2018 и 2019 година 

Опис 2017 
година 

2018 
година 

2019 
година 

2019/2017 
(%) 

2019/2018 
(%) 

Тарифа за услугата пренос и 
управување со системот за 
пренос на природен гас на АД 
ГА- МА (ден/nm3 ) 

1,5359 1,4530 1,2783 -16,77 -12,02 

Тарифа за услугата 
дистрибуција на природен гас 
во ТИРЗ (ден/nm3) 

2,8418 2,7957 2,7127 -4,54 -2,97 

Тарифа за услугата 
дистрибуција на природен гас 
на ЈП Куманово Гас-Куманово 
(ден/nm3) 

3,0000 3,0000 3,0000 0,00 0,00 

Тарифа за услугата 
дистрибуција на природен гас 
на ЈП Струмица Гас-Струмица 
(ден/nm3) 

2,8700 2,8700 2,8700 0,00 0,00 

 
*започнувајќи од 2019 година тарифата за управување со системот за пренос на природен 

гас е составен дел на тарифата за пренос на природен гас  

 

Тарифата за пренос на природен гас во периодот 2017-2019 година 
бележи тенденција на опаѓање. Во 2019 година во однос на 2018 година се 
намалува за 12,02 %, додека пак во однос на 2017 година се намалува за 
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16,77%, што во најголем дел се должи на зголемените пренесени количини на 
природен гас. 

Тарифата за дистрибуција кај операторот ДТИРЗ во 2019 година се 
намалува за 2,97% во однос на 2018 година, додека во однос на 2017 година 
се намалува за 4,54%. Тарифите за дистрибуција кај операторите ЈП Куманово 
Гас - Куманово и ЈП Струмица Гас - Струмица во периодот 2017-2019 година 
остануваат на исто ниво.  

 

Табела III.6. Тарифи за пренос на природен гас по категорија на потрошувачи за 
2019 година 

Категорија на потрошувач 2019 
 година 

Производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани 
постројки во кои едновремено и во еден процес се произведува 
електрична и топлинска енергија и/или механичка енергија (ден/nm³) 

1,2268 

Производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи 
(ден/nm³) 

1,3495 

Останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во 
претходната година помала од 150.000 nm³ (ден/nm³) 

3,0000 

 

 

III.5.5 Просечни месечни продажни цени на природен гас во 2018 година  
 

Со либерализацијата на пазарот на природен гас во Република Северна 
Македонија во 2015 година, цените на природниот гас се формираат слободно 
од страна на учесниците на пазарот. Сепак, пазарот на природен гас останува 
сеуште недоволно развиен, со мала потрошувачка на природен гас и со мал 
број на активни трговци и снабдувачи со природен гас.  

Во 2018 година има 4 субјекти коишто увезуваат природен гас, и тоа 
Макпетрол АД Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, Когел Стил ДОО Скопје и ТЕ-ТО Гас 
Трејд, со тоа што ТЕ-ТО АД Скопје врши увоз на природен гас и за сопствени 
потреби. 

Во 2018 година трговецот со природен гас Макпетрол АД Скопје продава 
на најголем број на снабдувачи и поголеми потрошувачи, додека пак најголеми 
количини има истргувано ТЕ-ТО Гас Трејд.  

Доминантен снабдувач во 2018 година е Макпетрол Пром-гас, кој што ги 
снабдува потрошувачите приклучени на системот за пренос на природен гас 
во Скопје, додека потрошувачите приклучени на дистрибутивните системи кои 
ги управуваат ЈП Куманово Гас, ДТИРЗ и ЈПЕД Струмица Гас, се снабдувани 
од страна на овие субјекти, кои согласно законот поседуваат и лиценца за 
снабдување со природен гас. 

Во продолжение се дадени просечните месечни цени на трговците и 
просечните малопродажни цени на ниво на преносен систем и просечните 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

 

- 64 - 

 

малопродажни цени на ниво на системи за дистрибуција на природен гас во 
2018 година.  

Просечните малопродажни цени се изразени без ДДВ и во нив се 
вклучени тарифите за пренос и дистрибуција соодветно. 

 

Табела III.7. Просечни месечни цени за трговија на природен гас, снабдување на 
потрошувачи приклучени на пренос и снабдување на потрошувачите приклучени 

на дистрибуција во 2018 година 

Месец 
 Просечна цена 
за трговија на 
природен гас 

(ден/nm3)  

 Просечна цена на 
природен гас за 
снабдување на 
потрошувачите  
приклучени на 

системот за пренос 
(ден/nm3) 

 Просечна цена на 
природен гас за 
снабдување на 
потрошувачите 
приклучени на 
системите за 
дистрибуција 

(ден/nm3) 

Јануари 14,7825 17,2035 21,5655 

Февруари 14,3383 16,6205 21,1932 

Март 14,4203 16,7334 21,0662 

Април 15,1044 17,5630 21,1764 

Мај 15,5861 17,9881 21,2050 

Јуни 15,8935 18,3652 21,5510 

Јули 17,7350 20,2785 23,4949 

Август 17,7376 20,1233 23,4539 

Септември 17,7987 20,2984 23,5681 

Октомври 17,7710 21,2443 24,7550 

Ноември 19,4040 21,8282 25,4621 

Декември 19,5871 21,9030 26,7163 

 

Од прикажаните податоци може да се забележи дека потрошувачите 
приклучени на системите за дистрибуција на природен гас плаќаат највисока 
просечна цена на природен гас од причина што покрај тарифата за пренос во 
нивната цена е вклучена и тарифата за дистрибуција на природен гас. Воедно, 
имајќи во предвид дека системите за дистрибуција на природен гас 
опслужуваат мал број на потрошувачи, природниот гас кој што 
операторите/снабдувачи на системите за дистрибуција го набавуваат е со 
повисока цена, бидејќи не вршат увоз, туку потребните количини ги набавуваат 
од трговци и снабдувачи на домашниот пазар.  
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Графички приказ на просечни месечни цени на природниот гас во 2018 година  

 

Во продолжение е даден преглед на просечните месечни цени на 
природен гас за периодот од 2016 до 2018 година, остварени на пазарот на 
мало за потрошувачите на природен гас што се приклучени директно на 
системот за пренос. Во овој сегмент доминантен снабдувач со природен гас е 
Макпетрол Промгас. 

 

Табела III.7. Просечни месечни цени на природен гас на пазарот на мало за 
потрошувачите приклучени директно на системот за пренос за периодот 2016, 

2017 и 2018 година  

Месец 
Единица 

мерка 
2016 2017 2018 

2018/2016 
(%) 

2018/2017 
(%) 

Јануари ден/nm3 16,6758 16,1102 17,2035 3,16 6,79 

Февруари ден/nm3 
16,8391 15,8692 16,6205 -1,30 4,73 

Март ден/nm3 
16,7232 16,0483 16,7334 0,06 4,27 

Април ден/nm3 13,7949 17,1774 17,5630 27,32 2,24 

Мај ден/nm3 13,7533 17,0836 17,9881 30,79 5,29 

Јуни ден/nm3 
13,7939 16,8351 18,3652 33,14 9,09 

Јули ден/nm3 13,2041 17,3874 20,2785 53,58 16,63 

Август ден/nm3 
13,2757 16,8635 20,1233 51,58 19,33 
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Септември ден/nm3 
13,0487 16,7533 20,2984 55,56 21,16 

Октомври ден/nm3 13,5681 16,8917 21,2443 56,58 25,77 

Ноември ден/nm3 
13,8452 16,8688 21,8282 57,66 29,40 

Декември ден/nm3 14,1006 16,7872 21,9030 55,33 30,47 

 

Просечните малопродажни цени се изразени без ДДВ и се со вклучена 
тарифа за пренос.  

Малопродажната цена на ниво на преносен систем во текот на 2018 
година изнесува 17,8607 ден/nm3 и споредена со 2017 година, кога цената 
изнесувала 16,6057 ден/nm3, бележи пораст за 7,56%. 

Просечната малопродажна цена на природниот гас за потрошувачите 
приклучени директно на системот за пренос во 2018 година, споредено со 2016 
година кога цената изнесувала 16,6057 ден/nm3, бележи зголемување за 
21,59%. 

Во продолжение е даден графички приказ за движењето на 
малопродажната цена на природниот гас на ниво на преносен систем во 
периодот од 2016 до 2018 година.  

 

 
Графички приказ на просечни месечни цени на природен гас на пазарот на мало за 
потрошувачите приклучени директно на системот за пренос за периодот 2016, 
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IV.  ПАЗАР НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
IV.1  ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СЕКТОРОТ НА ТОПЛИНСКАТА ЕНЕРГИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
  

Во Република Северна Македонија активни системи за топлинска 
енергија има само на територијата на Град Скопје, на чие што подрачје 
функционираат три вакви системи. 

Најголем систем за топлинска енергија е системот со кој управува 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје на кој во текот на 2018 година беа 
приклучени 51.357 потрошувачи со вкупна ангажирана моќност 471 MW, 
додека на системот на АД ЕСМ, Подружница Енергетика беа приклучени 3.725 
потрошувачи со вкупна ангажирана моќност 50 MW, а на системот на Скопје 
Север АД Скопје беа приклучени 471 потрошувач со 8 MW. 

Капацитетите за производство на топлинска енергија на Производство на 
топлина БЕ ДООЕЛ Скопје се: 

− Топлана Исток со инсталирана топлинска моќност 279 MW, лоцирана во 
источната индустриска зона на градот, 

− Топлана Запад, со инсталирана топлинска моќност 171 MW, лоцирана во 
населба Тафталиџе и 

− Топлана 11-ти Октомври, со инсталирана топлинска моќност 28 MW, 
лоцирана во населба Кисела Вода. 

Вкупната инсталирана топлинска моќност на топланите со кои управува 
Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје е 478 MW, при што за 
производство на топлинска енергија се користи природен гас. 

На дистрибутивната мрежа на Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ 
Скопје е приклучен и комбинираниот производител на топлинска и електрична 
енергија ТЕ-ТО АД Скопје со инсталирана топлинска моќност 160 MW, како 
нерегулиран производител на топлинска енергија. 

АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика располага со вкупна 
инсталирана топлинска моќност 96 MW. АД ЕСМ Скопје е сопственик на 
најголем дел од дистрибутивната мрежа, со која управува и ја користи АД ЕСМ 
Скопје, Подружница Енергетика. Во 2018 година АД ЕСМ стана сопственик на 
комбинираната постројка на топлинска и електрична енергија која што 
претходно беше во сопственост на КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје, со инсталирана 
топлинска моќност 13,5 MW. 

 Скопје Север АД Скопје го врши производството на топлинска енергија 
преку 2 котли од по 23 MW или има вкупна инсталирана топлинска моќност 46 
MW. Дистрибутивната мрежа во Скопје Север АД - Скопје е изградена од 
страна на Топлификација АД Скопје како инвеститор.  
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Вкупната инсталирана топлинска моќност на топланите и 
когенеративните постројки во Град Скопје изнесува 793,5 MW.  

Во продолжение се дадени основните податоци за трите системи на 
топлинска енергија во Град Скопје. 

 

Табела IV.1. Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на 
топлинска енергија за БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје во 2016, 2017 и 2018 г. 

Р. 
бр. Опис 2016 2017 2018 2018/2016 

(%) 
2018/2017 

(%) 

1. 
Инсталирана производна моќност 
(МW) 

478 478 478 0,00 0,00 

2. 
Ангажирана моќност кај 
потрошувачите (MW) 

443  456  472  6,54 3,50 

3. Вкупен број на активни потрошувачи 47.250 49.202 51.357 8,69 4,38 

3.1. Број на домаќинства 46.116 48.085 50.248 8,96 4,49 

4. 
Одобрени технички загуби во 
дистрибутивната мрежа (%) 

12 12 11.5 0,00 -4,17 

 

Од презентираните податоци може да се заклучи дека продолжува 
трендот на пораст на приклучените потрошувачи на системот за топлинска 
енергија кој го управува БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, при што кај 
вкупниот број на активни потрошувачи во 2018 година се бележи пораст од 
4,38% во однос на 2017 година, додека споредено со 2016 година порастот е 
8,69%.  

Согласно ГИС евиденцијата, вкупната должината на дистрибутивната 
мрежа и приклучоците мерени до топлинските станици во објектите, односно 
вклучувајќи го и делот од приклучоците кој поминува низ објектите, заклучно 
со 31.12.2018 година, изнесува 226,34 km. 
 

Табела IV.2. Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на 
топлинска енергија во 2016, 2017 и 2018 година за АД Скопје Север 

Р. 
бр. Опис 2016 2017 2018 2018/2016 

(%) 
2018/2017 

(%) 

1. 
Инсталирана производна 
моќност (МW) 

46 46 46 0,00 0,00 

2. 
Ангажирана моќност кај 
потрошувачите MW) 

7.6 7.6 7.7 1,3 1,3 

3. Број на домаќинства 468 454 455 0,2 - 

4. 
Должина на дистрибутивната 
мрежа (km) 

10,4 10,4 10,4 0,00 0,00 

5. 
Одобрени технички загуби во 
дистрибутивната мрежа (%) 

7 12 12 71,43 0,00 
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Табела IV.3. Основни податоци за производство, дистрибуција и снабдување на 
топлинска енергија во 2016, 2017 и 2018 година за  

АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика 

Р. 
бр. Опис 2016 2017 2018 18/16 

(%) 
18/17 
(%) 

1. 
Инсталирана производна 
моќност (МW) 

96 96 96 0,00 0,00 

2. Број на домаќинства 3.577 3.613 3.641 1,79 0,77 

3. Гориво 
природен 

гас 
природен 

гас 
природен 

гас 
- - 

4. 
Должина на дистрибутивната 
мрежа (km) 

38 38 38 00,0 0,00 

5. 
Одобрени технички загуби во 
дистрибутивната мрежа (%) 

7 12 12 71,43 - 

 
 
IV.2 СОСТОЈБА НА ПАЗАРОТ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

На пазарот на топлинска енергија во 2018 година вршители на 
регулираните енергетски дејности во Град Скопје се: 

- БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје 

- Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 

- Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 

- Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, 

- АД ЕСМ, Подружница Енергетика, 

- Скопје Север АД Скопје 

 

Согласно Законот за енергетика за системите со инсталирана моќност 
на потрошувачите над 80 MW, носители на лиценци за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија не може да биде едно 
правно лице. Поради ова за системот на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје за 
секоја дејност постои посебен правен субјект, додека за системот на АД ЕСМ, 
Подружница Енергетика кај кого ангажираната моќност на потрошувачите е 
под 80 MW сите три лиценци за производство, дистрибуција и снабдување се 
доделени на едно друштво. 

Претпријатијата на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје во 2018 година го 
управуваат најголемиот систем за топлинска енергија во Република Северна 
Македонија. Производството на топлинска енергија се врши со основни 
средства кои со договор за закуп се преземени од Топлификација АД Скопје. 
Дистрибуцијата на топлинската енергија се врши со основни средства кои што 
со договор се закупени од АД за изградба и стопанисување со станбен простор 
и со деловен простор.  

Од податоците доставени од страна на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД 
Скопје, АД ЕСМ Подружница Енергетика и Скопје Север АД Скопје вкупните  
произведени и испорачани количини на топлинска енергија за 2016, 2017 и 
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2018 година се прикажани во табелите IV.4, IV.5 и IV.6. Надоместокот за 
греење се плаќа врз основа на измерената испорачана топлинска енергија на 
мерно место на влез на објектот. Регулацијата и отчитувањето на 
испорачаната топлинска енергија во објектите се врши од диспечерскиот 
центар. 

 Во Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната 
топлинска енергија е утврдена постапката за проверка на квалитетот на 
испорачаната топлинска енергија, односно задоволување на условите за 
квалитет определени во Правилата за условите за снабдување со топлинска 
енергија. 

 

Табела IV.4. Преглед на произведени и преземени количини на топлинска енергија 
во 2016, 2017 и 2018 година 

Р. бр. Опис 2016 2017 2018 18/16 
(%) 

18/17 
(%) 

1. Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје  

1.1 
Потрошена количина на 
природен гас (nm³) 

32.653.025 31.374.668 27.814.823 -14,82 -11,35 

1.2 
Произведена количина 
на топлинска енергија 
(kWh) 

318.946.600 299.456.700 264.211.300 -17,16 -11,77 

2. Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје  

2.1 

Преземени количини на 
топлинска енергија од 
регулиран производител 
ПТБЕ (kWh) 

318.946.600 299.456.700 264.211.300 -17,16 -11,77 

2.2 

Преземени количини на 
топлинска енергија од 
нерегулиран 
производител ТЕ-ТО АД 
Скопје (kWh) 

205.576.800 263.291.900 259.128.700 26,05 -2,72 

2.3 
Вкупно преземени 
количини на произведена 
топлинска енергија (kWh) 

524.523.400 562.748.600 523.340.000 0,22 7,0 

2.4 
Испорачана количина на 
топлинска енергија (kWh) 

452.073.361 487.645.707 458.185.976 1,35 6,04 
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Испорачани количини на топлинска енергија по компании во 2018 година 

 

Од прикажаниот график може да се забележи дека Снабдување со 
топлина БЕ ДООЕЛ Скопје има најголемо учество во вкупно испорачаните 
количини на топлинска енергија со 89,3%. Потоа следува системот на АД ЕСМ 
Подружница Енергетика, со учество од 9,3%, и на крај Скопје Север со учество 
од 1,3% во вкупно испорачаните количини на топлинска енергија. 

 

 

Испорачани количини на топлинска енергија по категории на потрошувачи во 
2018 година 

 
Во однос на испорачаните количини на топлинска енергија по категорија 

на потрошувачи најголемиот удел го имаат домаќинствата, со вкупно 76,2%, 
потоа категоријата на потрошувачи останати со 19,0% и на крај категоријата 
на потрошувачи образование со 4,8%. 
  

Снабдување со 
топлина БЕ ДООЕЛ 

Скопје; 89,3%

АД ЕСМ, 9,3%

Скопје Север АД 
Скопје; 1,3%

Домаќинства; 
76,2%

Останати; 19,0%

Образование; 
4,8%
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Испорачаната топлинска енергија по месеци и компании за 2018 година  

 

Најголеми количини на топлинска енергија се испорачуваат во декември 
и јануари, што е разбирливо, бидејќи во овие месеци и температурите се 
најниски. Во овие два месеци се испорачани вкупно 46% од вкупно 
испорачаните количини на топлинска енергија за 2018 година. 

 

 
 

Планирани и реализирани просечни месечни температури во грејна сезона за 
2018 година 

 
 Најниска месечна температура во измината година е остварена во 
декември, при што ова е приближна температура на прогнозираната за тој 
месец од 3°C. За сите останати месеци остварената температура е повисока 
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од прогнозираната. Вообичаеното најладниот месец јануари, е со значително 
повисока реализирана температура 4,2°C од прогнозираната 2°C. 
 

 

 

Остварени просечни температури за грејна сезона по години 
 

Во 2018 година е остварена просечна температура за грејна сезона од 
7,82°C. Ова е повисока температура од просечно прогнозираната температура 
од 6,23°C. Во изминатите години во континуитет се остваруваат просечни 
температури по грејна сезона со над 7°C. Последна година кога е остварена 
просечна температура во грејна сезона под 7°C е 2012 година. 

 
 

 
Испорачана топлинска енергија по години и компании 
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Од графиконот на реализираните температури и испорачани количини 
на топлинска енергија може да се констатира дека количините на топлинска 
енергија се во директна зависност од температурата. Најголема испорака на 
топлинска енергија има во годините со пониски температури. Во изминатите 
години се испорачуваат просечно околу 500 милиони kWh топлинска енергија. 
Минатата година се испорачани 512,9 милиони kWh топлинска енергија. 
Најмногу топлинска енергија е испорачана во 2012, кога е реализирана и 
најниска температура од 6,16°C, додека најмалку топлинска енергија е 
испорачана во 2014 година, кога е реализирана и највисока температура од 
8,48°C. 

 

IV.2.1 Развојни и инвестициски планови 
 

Целта на развојните и инвестициските планови е да се обезбеди 
сигурно и континуирано производство, дистрибуција и снабдување на 
топлинска енергија, како и зголемена ефикасноста на системите и персоналот.  

Реализација на развојните и инвестициските планови ќе доведе и до 
намалување на трошоците за функционирањето на системите. 

Развојните планови се насочени кон сигурност при работата на 
елементите во системот, мониторинг и далечинска контрола на параметрите.  

 

1. Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје 
 

Производство на топлина Балкан Енерџи, согласно стратегијата за 
развој, планира во наредниот петгодишен период да инвестира околу 
3.000.000 евра во следните области: 

− Модернизација и автоматизација на производниот процес со крајна цел 

управување и надзор од централизиран SCADA систем, 

− Реконструкција, модернизација и автоматизација на пумпните станици 

и замена на пумпните агрегати и пропратната опрема, 

− Реконструкција и модернизација на електро-постројките и опремата во 

топланите, 

− Реконструкција, надградба и модернизација на безбедносните системи 

за заштита на персоналот и постројките во топланите. 

 
Целта на предвидените инвестиции е да се обезбеди сигурно, безбедно, 

континуирано и квалитетно производство на топлинска енергија и зголемена 
ефикасност на целокупниот процес. Со реализацијата на предвидените 
инвестиции и модернизации на постројките во топланите, ќе се продолжи 
векот на топланите за 20-тина години. Се очекува да се зголеми сигурната и 
безбедна работа на топланите до степен кој ќе овозможи ефикасно 
производство на топлинска енергија во секое време од грејната сезона. 
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2. Дистрибуција на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје  
 

Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ во следните 5 
години планира да го развива дистрибутивниот систем преку следните 
инвестициски активности:  

− Оптимизација на дистрибутивниот систем преку интеграција на 

дистрибутивната мрежа со цел исполнување на критериумот за 

ефикасно централно греење, согласно европската директива за 

енергетска ефикасност и предлог законот за енергетска ефикасност, 

како и зголемување на доверливоста, 

− Зголемување на капацитетот на постојната мрежа и изградба на нови 

водови согласно развојот на градот и усвојувањето на новите ДУП-ови, 

− Модернизација (замена) на постоечкиот, застарен SCADA систем во 

топлинските станици, 

− Инвестиции во топлински станици и пропратна опрема со цел 

обезбедување на сигурна, безбедна и континуирана испорака на 

топлинска енергија. 

 
 

3. Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје  
 

Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје во следниот петгодишен 
период планира да ги инвестира средствата од амортизација за набавка на 
сервери и мрежна опрема за висока достапност и backup на системите за 
наплата, континуирано обновување на IT опремата со која располага, 
приклучување на исклучените потрошувачи, како и приклучување на нови 
потрошувачи.   

 
4. АД ЕСМ, Подружница Енергетика 

 
АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика во периодот од 2019 до 2023 

година планира инвестирање во основните средства за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија со цел обезбедување на 
сигурно, безбедно и континуирано снабдување со топлинска енергија и 
зголемување на ефикасноста на производниот процес и тоа: 

− Набавка и монтажа на гасна термоелектрана – топлана (160 MWel и 80 

MWte), 

− набавка и монтажа на енергетски котли (2x40t), 

− ревитализација на мерно-регулационата опрема, 

− поставување на калориметри кај корисниците на топлинска енергија, 

− набавка и монтажа на ладилна кула (100 MW), 

− зголемување на енергетската ефикасност на постројките со 
подобрување на технолошкиот процес, 
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− развој и проширување на дистрибутивната мрежа, 
− изведба на второстепена регулација. 

 

Од суштинско значење за Скопје Север ДООЕЛ Скопје и АД ЕСМ Скопје, 
Подружница Енергетика е во иднина да остварат зголемувањето на бројот на 
потрошувачи на топлинска енергија, како и да ги намалат загубите на 
топлинска енергија.  

 

 

IV.3 ПРОПИСИ  
 

Во новиот Закон за енергетика од 2018 година предвидено е да се 
донесат и нови подзаконски акти од областа на топлинската енергија. 
Регулаторната комисија за енергетика формираше работна група за 
изготвување на новите подзаконски акти во која што беа вклучени и 
претставници од граѓански организации, како и претставници од стручната 
јавност. До крајот на годината се одржаа бројни состаноци и се остварија 
активности што овозможија изработка на предлог текстови на подзаконските 
акти. Поради вклученоста на пошироката јавност работниот процес продолжи 
и во првиот квартал од 2019 година кога се донесоа Правилата за снабдување 
со топлинска енергија и Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија, 
додека Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски 
услуги е во завршна фаза на изработка.  

 

 

IV.4 ЛИЦЕНЦИ 
 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 2 одлуки 
за лиценци од областа на топлинската енергија, и тоа: 

- 1 одлука за менување на лиценца за вршење енергетска дејност 
производство на топлинска енергија и 

- 1 одлука за одземање на лиценца за вршење енергетска дејност 
производство на топлинска и електрична енергија во постројки за 
комбинирано производство на топлинска и електрична енергија. 

 

Во периодот од 2004 година до 31 декември 2018 година, Регулаторната 
комисија за енергетика има издадено вкупно 17 лиценци од областа на 
топлинска енергија, од кои активни се 7 и тоа: 

Енергетска  
дејност 

Производство 
на топлинска 

енергија 

Комбинирано 
производство 
на топлинска 
и електрична 

енергија 

Дистрибуција 
на топлинска 

енергија 

Снабдување 
со топлинска 

енергија 

Вкупно 

Број на 
активни 
лиценци 

2 1 2 2 7 
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IV.5 ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
IV.5.1 Цени за топлинска енергија донесени со Одлуки од 30.07.2018 

година, а со примена од 01.08.2018 година 
Согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и системски 

услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.28/13, 32/15, 126/15 
и 112/16) Производство на топлина БЕ ДООЕЛ Скопје, Дистрибуција на 
топлина БЕ ДООЕЛ Скопје и Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје на ден 
31.05.2018 година поднесоа редовни барања за определување на регулиран 
максимален приход за 2018 година. Исто така, барања поднесоа и Скопје 
Север АД Скопје и АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика.  

На 31.07.2017 година Регулаторната комисија за енергетика донесе 5 
одлуки по барањата. 

Со овие одлуки, вкупниот годишен надоместок за топлинска енергија за 
потрошувачите од Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје се корегираше 
за -3,1%, за потрошувачите на АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика имаше 
корекција од 0,55%, додека кај потрошувачите снабдувани од Скопје Север АД 
Скопје се изврши корекција во износ од -0,76%. 

Во продолжение се дадени податоци за тарифите за одделните 
тарифни елементи и компании. 

Табела IV.9. Преглед на цени за топлинска енергија 
и ангажирана моќност на ниво на мерно место кои се однесуваат 

за Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ Скопје за 2016, 2017 и 2018 година 

 
Категорија на 
потрошувач един. мерка Цени од 

01.08.2016 
Цени од 

01.08.2017 
Цени од 

01.08.2018 

 
18/16 
(%) 

 
18/17  
(%) 

Цена за 
енергија 

Домаќинства ден/kWh 1,9245 1,8498 1,8394 -4,42% -0,56% 

Образование ден/kWh 1,9245 1,8498 1,8394 -4,42% -0,56% 

Останати ден/kWh 2,6943 2,5898 2,5752 -4,42% -0,56% 

Цена за 
ангажир. 
моќност 

Домаќинства ден/kW/год 1.020,9793 1.019,1181 931,1257 -8,80% -8,63% 

Образование ден/kW/год 1.020,9793 1.019,1181 931,1257 -8,80% -8,63% 

Останати ден/kW/год 1.429,3710 1.426,7653 1.303,5760 -8,80% -8,63% 

 
Табела IV.10. Преглед на цени за топлинска енергија  

и ангажирана моќност на ниво на мерно место кои се однесуваат  
за АД ЕСМ Скопје, Подружница Енергетика за 2016, 2017 и 2018 година 

 
Категорија на 
потрошувач един. мерка Цени од 

01.08.2016 
Цени од 

01.08.2017 
Цени од 

01.08.2018 
18/16 
(%) 

18/17 
(%) 

Цена за 
енергија 

домаќинства ден/kWh 1,9525 1,7633 1,7241 -11,70% -2,22% 

Училишта ден/kWh 2,5382 2,2923 2,2414 -11,69% -2,22% 

дел.субјекти ден/kWh 3,3192 2,9976 2,9310 -11,70% -2,22% 
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Цена за 
ангажиран
а моќност 

домаќинства ден/kW/год 882,9941 1.106,6306 1.171,2301 32,64% 5,84% 

Училишта ден/kW/год 1.147,8923 1.438,6198 1.452,3991 26,53% 0,96% 

дел.субјекти ден/kW/год 1.501,0899 1.881,2720 1.899,2912 26,53% 0,96% 

 

 

Табела IV.11. Преглед на цените за топлинска енергија  
и ангажирана моќност на ниво на мерно место кои се однесуваат  

за Скопје Север АД Скопје за 2016, 2017 и 2018 година 

 
Категорија на 
потрошувач 

един. 
Мерка 

Цени од 
01.08.2016 

Цени од 
01.08.2017 

Цени од 
01.08.2018 

18/16 
(%) 

18/17 
(%) 

Цена за 
енергија 

домаќинства ден/kWh 2,2246 2,2148 2,2270 0.11% 0.55% 

останати ден/kWh 4,2384 4,2196 4,2428 0.10% 0.55% 

Цена за 
ангажирана 
моќност 

домаќинства ден/kW/год 1.052,6123 1.001,60 959,1400 -8.88% -4.24% 

останати ден/kW/год 2.005,4370 1.908,26 1827.3535 -8.88% -4.24% 

 

За поедноставно прикажување на надоместокот на топлинска енергија 
и неговата промена се користи модел на стандарден стан со грејна површина 
од 50m2, просечна годишна потрошувачка на топлинска енергија од 7.500 kWh 
и ангажирана моќност 6,25 kW. 

 

Табела IV.12. Преглед на просечен надоместок за топлинска енергија за 
категорија домаќинства за Снабдување со топлина БЕ ДООЕЛ, АД ЕСМ Скопје, 
Подружница Енергетика и Скопје Север АД Скопје за 2016, 2017 и 2018 година 

  един. 
мерка 2016 год. 2017 год. 2018 год. 18/16 

(%) 
18/17 
(%) 

Снабдување со 
топлина БЕ ДООЕЛ ден. 20.815 20.243 19,615 -5.76% -3.10% 

ЕСМ Енергетика  ден. 20.162 20.141 20,251 0.44% 0.55% 

Скопје Север ден. 23.264 22.871 22,697 -2.44% -0.76% 
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Графички приказ на промената на вкупниот просечен надоместок за 

топлинската енергија за период декември 2012-август 2018 година за 
Снабдување БЕ ДООЕЛ 

 

Во периодот од 2012 до 2018 година за потрошувачите на најголемиот 
систем Снабдување БЕ ДООЕЛ, надоместокот за топлинска енергија за 
категоријата домаќинства, за модел на стандарден стан, е намален за вкупно 
33,45%. Во истиот период кај категоријата образование надоместокот е  
намален за 66,72%, додека за категоријата останати намалувањето е 53,41%.  

Ова покажува дека во подолг временски период надоместокот за 
топлинска енергија бележи константно намалување, со што се придонесува за 
зголемување на бројот на приклучени потрошувачи и се овозможува стабилна 
и безбедна работа на овој систем.   
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V.      ПАЗАР НА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ 

 

 

V.1  ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА НАФТЕНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 

Енергетската инфраструктура во нафтениот сектор во Република 
Северна Македонија овозможува увоз, извоз и транспорт на сурова нафта и 
нафтени деривати, преработка на суровата нафта, производство на 
биогориво, дистрибуција, транспорт и продажба на нафтените деривати. 

Рафинеријата ОКТА е изградена во 1980 година, а со работа започна во 
1982 година. Дизајнирана е како хидроскиминг рафинерија со проектиран 
капацитет од 2,5 милиони тони годишно, односно 5480 bbl/дневно. 
Максимален капацитет од 1,36 милиони тони е постигнат во текот на 1988 
година. 

Во својот технолошки состав има повеќе процесни постројки, и тоа: 
атмосферска дестилација, хидродесулфуризација на примарен бензин, 
каталитички реформинг, високотемпературна изомеризација, 
хидродесулфуризација на керозин, хидродесулфуризација на средни 
дестилати и рекуперација на течен нафтен гас. 

Од 1999 година ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје е акционерско 
друштво со приватен мнозински пакет на акции од стратешкиот инвеститор 
ЕЛ.П.ЕТ Балканика, Р. Грција. 

ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје има капацитет да произведува: 
безоловен моторен бензин со 95 октани - Еуро V, безоловен моторен бензин 
со 98 октани - Еуро V, дизелно гориво со 10 ppm сулфур - Еуро V, гориво за 
млазни мотори - ЈЕТ А-1, течен нафтен гас (ТНГ) - смеша пропан-бутан гас и 
комерцијален бутан. Од маслата за горење застапени се: мазутот со содржина 
на сулфур до 2% и екстра лесно масло за домаќинство со 1000 ppm сулфур. 

Во 2002 година со работа започна нафтоводот Солун – Скопје, со 
должина од околу 213,5 km, 16 инчи NPS, со носивост на транспорт од 2,5 
милиони тони нафта годишно. Транспортот на суровата нафта се одвива од 
терминалот ХЕЛП.ПЕ.-ТИК (Хеленик Петролеум, Индустриски Комплекс-
Солун) до терминалот во ОКТА. Трасата на нафтоводот е континуирана 
помеѓу терминалите на ХЕЛП.ПЕ.-ТИК и ОКТА, со 15 блок вентилски станици 
(3 лоцирани во Република Грција и 12 лоцирани во Република Северна 
Македонија) за обезбедување на дискретни секции на нафтоводот.  

Контролата и мониторингот на работата на нафтоводот е реализирана 
преку SCADA-Систем. Со нафтоводот стопанисува заедничко македонско-
грчко претпријатие VARDAX со седиште во Солун и канцеларија во Скопје. 
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Рафинеријата за производство на биодизел гориво е во сопственост на 

приватното акционерско друштво Макпетрол АД Скопје. Оваа рафинерија 
започна со производство во 2007 година и е со капацитет од 30 илјади тони 
годишно. За производство на биодизел горивото се користи нерафинирано 
масло од семе од маслодајна репка, кое се набавува од увоз. 

Во Македонија тековно работат околу 330 бензински пумпни станици. И 
покрај фактот што денес значително е променета сопственичката структура во 
малопродажниот сектор, сепак Макпетрол АД Скопје е сè уште доминантна 
компанија во делот на малопродажбата со 127 бензински станици. Потоа 
следат Лукоил Македонија ДООЕЛ Скопје со 30 бензински станици, ОКТА 
Бренд со 26 бензински станици, додека преостанатите околу 147 бензински 
станици се во приватна сопственост на повеќе домашни мали претпријатија. 

Дел од претпријатијата кои поседуваат бензински станици, покрај 
основната дејност да продаваат горива на своите бензински станици, се 
јавуваат и како трговци на големо, односно дел од набавените течни горива 
не ги продаваат преку бензинските станици туку директно до крајните 
потрошувачи.  

Вкупниот капацитет на резервоарите за нафта и нафтени производи во 
Република Северна Македонија е околу 382 илјади m3.  

Резервоарските капацитети во Република Северна Македонија се 
доволни за 90 дена тековна просечна потрошувачка од секој вид на нафтени 
продукти.  

ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје, Макпетрол АД Скопје, Лукоил 
Македонија ДООЕЛ Скопје, Државните стокови резерви на Република Северна 
Македонија, како и други помали приватни и државни акционерски друштва, 
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имаат свои резервоарски складишни простори, и сите тие заедно ги 
сочинуваат резервоарските капацитети во Република Северна Македонија.  

Формирањето, чувањето, обновувањето и користењето на 
задолжителните резерви на нафта и нафтени продукти се уредени согласно 
со Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени продукти и 
директивите на Европската унија.  

 
V.2 СОСТОЈБА НА ПАЗАРОТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

Пазарот со нафта и нафтени деривати во Република Северна 
Македонија, покрај тоа што е уреден со Законот за енергетика, е уреден и со 
следните закони: Законот за трговија, Законот за заштита на конкуренцијата, 
Законот за царините, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за 
акцизите, и Законот за пазарна инспекција. Покрај овие закони, пазарот со 
нафта и нафтени деривати е уреден и со Правилникот за квалитет на течните 
горива, Техничките прописи (складирање и транспорт на нафтените деривати, 
стандарди и сл.), како и со ратификуваните меѓународни договори: Договорот 
за стабилизација и асоцијација со ЕУ, Договорот за енергетска повелба и 
Договорот за основање на Енергетска заедница. Исто така, врз односите во 
овој пазар влијае и пристапувањето на нашата земја во Светската трговска 
организација. 

 

V.2.1 Учесници на пазарот 
 

Согласно Законот за енергетика, дејности од областа на суровата 
нафта, нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт, се: 

− преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати; 

− производство на биогорива; 

− производство на горива наменети за транспорт со намешување на 
фосилни и биогорива; 

− транспорт на сурова нафта преку нафтоводи,  

− транспорт на нафтени деривати преку продуктоводи и 

− трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт. 
 
Наведените дејности можат да ги вршат домашни и странски лица врз 

основа на издадени лиценци од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Во рамките на овој сектор се врши увоз и извоз на сурова нафта и 
нафтени продукти, транспорт на сурова нафта низ нафтовод, преработка на 
суровата нафта, производство на биогориво, дистрибуција и продажба на 
нафтените продукти.  

Релациите помеѓу учесниците на пазарот се прикажани на следната 
слика. 
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Графички приказ на пазарот на нафта и нафтени деривати во државата 
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V.2.2  Производство, набавка и продажба на нафтени деривати 
  

Пазарот со сурова нафта и нафтени деривати, односно снабдувањето и 
продажбата на истите во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија 
за енергетика редовно го следи преку месечните и годишните извештаи, кои 
лиценцираните субјекти ги доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика, 
согласно издадените лиценци. 

Во 2018 година не е направен увоз на сурова нафта во Република Северна 
Македонија од страна на ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје, и од тие причини во 
текот на 2018 година на домашниот пазар не е извршена преработка на сурова 
нафта и производство на нафтени деривати. 

Вкупно увезени количини на нафтени деривати во Република Северна 
Македонија во 2018 година изнесуваат 987.662 тони, што е за 0,68 % повеќе во однос 
на увезените количини на нафтени деривати во 2017 година (980.956 тони). Најголем 
увозник и оваа година е ОКТА Рафинерија на нафта АД Скопје која учествува со 
76,69%, потоа следи Лукоил Македонија ДООЕЛ - Скопје со 10,70%, ОМ Петрол 
Скопје со 3,61% и останатите трговци со 9% учество во вкупниот увоз на нафтени 
деривати во 2018 година.  

 

Графички приказ на увоз на нафтени деривати во РМ за 2016, 2017 и 2018 година 

(тони/годишно)  

 

Во 2018 година најмногу е увезено дизел гориво, односно 66% од вкупниот 
увоз, потоа следат моторните бензини со 11,45%, пропан-бутанот (ТНГ) со 7,39%, 
мазутот со 6,65%, екстра лесното гориво (ЕЛ-1) со 4,45%, млазното гориво со 3,98% 
и мал процент на увоз од биогориво.  
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Во текот на 2018 година, трговците на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, увозот на нафтените деривати во 
Република Северна Македонија, го вршеле од 18 држави, при што најмногу нафтени 
деривати биле увезени од соседните држави, и тоа: Грција со 80,31%, потоа следи 
Бугарија со 11,80%, Србија со 3,46%, Албанија со 1,43%. 
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Увоз на одделни нафтени деривати по земји во 2018 година  

Бензин (t) 113.042 Дизел (t) 652.083 ЕЛ-Масло (t) 43.907

Мазут (t) 65.583 Млазно гориво (t) 39.306 ТНГ (t) 72.946
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Набавката и продажбата на нафтените деривати во Република Северна 
Македонија, во текот на 2018 година, активно ја вршеле 32 правни субјекти 
лиценцирани за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт. На дијаграмот подолу е прикажано нивното учество во 
вкупната набавка на нафтени деривати во нашата држава. 

 

 

 -  200.000  400.000  600.000  800.000

АЛОВ Скопје

АВТО-СЕЛ Кочани

БАШИНО-ГАС Велес

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ Кавадарци

ДАДИ ОИЛ Виница

ДЕТОИЛ Куманово

ЕНЕРГОУСЛУГИ Скопје

ЕУРОАКТИВА Скопје

ЕУРОПЕТРОЛ МТ Радовиш

ЕВРОТИМ ГДС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

ГПОИЛ Скопје

ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ Скопје

ЈАВОР ШПЕД ОИЛ Струмица

ЛОГИСТИКС ОИЛ Тетово

ЛУКОИЛ Скопје

МАКПЕТРОЛ Скопје

МАРИЈА ТРЕИД Велес

МИНКА ОИЛ Струмица

МИТОИЛ Ресен

МОБИ ПЕТРОЛ Охрид

НАС МБД Скопје

ОКТА Скопје

ОМПЕТРОЛ ОИЛ Петровец

ПЕРТИНАКС Скопје

ПУЦКО ПЕТРОЛ Македонски Брод

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК Скопје

САН ПЕТРОЛЕУМ Скопје

ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ Гевгелија

СУПЕРТРЕЈД Скопје

ТОП-ТРАДЕ

ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ

УНИОН-ГАС ИВЕЛ

Вкупна набавка на нафтени деривати во земјата по трговци во 2018 

Увоз (тони) Набавка од трговци (тони)
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Извозот на нафтените деривати во 2018 година изнесува 140.445 тони, и 
истиот во однос на 2017 година (117.434 тони) е зголемен за 19,59%. Најголем 
извозник на нафтени деривати во 2018 година е ОКТА Рафинерија на нафта АД 
Скопје со 76,36%, Макпетрол АД – Скопје со 15,92%, ОМ Петрол Скопје со 6,9% и 
останатиот извоз од 0,82% е реализиран од страна на останатите трговци.  

Продажбата на нафтени деривати на домашниот пазар во 2018 година 
изнесува 851.770 тони, што претставува намалување за 1,84% во однос на 
продажбата на нафтените деривати во 2017 година (867.771 тони). 

 
Графички приказ на продажба на нафтени деривати на домашен пазар во 2016, 2017 и 

2018 година (тони/годишно) 
 
 Во потрошувачката на нафтените деривати на домашниот пазар во 2018 

година доминираат дизел горивата со 67,15%, безоловните бензини со учество од 
11,83%, течниот нафтен гас со 8,44% и мазутот со 7,07%. Потоа следат екстра 
лесното масло (ЕЛ-1) со 5,23%, биогоривото со 0,2% и млазното гориво со 0,07%.  
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Одделното учество на трговците на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт во продажбата на големо и мало со 
нафтени деривати во нашата држава, вклучувајќи го и извозот на истите, во текот на 
2018 година е прикажан на следниот дијаграм.  

 

 -  200.000  400.000  600.000  800.000

АЛОВ Скопје

АВТО-СЕЛ Кочани

БАШИНО-ГАС Велес

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ Кавадарци

ДАДИ ОИЛ Виница

ДЕТОИЛ Куманово

ЕНЕРГОУСЛУГИ Скопје

ЕУРОАКТИВА Скопје

ЕУРОПЕТРОЛ МТ Радовиш

ЕВРОТИМ ГДС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

ГПОИЛ Скопје

ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ Скопје

ЈАВОР ШПЕД ОИЛ Струмица

ЛОГИСТИКС ОИЛ Тетово

ЛУКОИЛ Скопје

МАКПЕТРОЛ Скопје

МАРИЈА ТРЕИД Велес

МИНКА ОИЛ Струмица

МИТОИЛ Ресен

МОБИ ПЕТРОЛ Охрид

НАС МБД Скопје

ОКТА Скопје

ОМПЕТРОЛ ОИЛ Петровец

ПЕРТИНАКС Скопје

ПУЦКО ПЕТРОЛ Македонски Брод

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК Скопје

САН ПЕТРОЛЕУМ Скопје

ШИМОВ ТРАНСПОРТ И КОМПАНИ …

СУПЕРТРЕЈД Скопје

ТОП-ТРАДЕ

ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ

УНИОН-ГАС ИВЕЛ

Вкупна продажба на нафтени деривати со вклучен извоз по 
трговци во 2018 година

Извоз (тони) Трговија на големо (тони) Трговија на мало (тони)
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Табела V.1. Преглед за набавка на сурова нафта, набавка и продажба на нафтени деривати во 2018 година, во тони 

  
Вид на  

нафта и  

нафтен 

дериват 

Состојба  
на залихи  

на почетокот  
на годината 

Н А Б А В К А 

  

ВКУПНО 
располо- 

живо 

П Р О Д А Ж Б А Состојба  
на залихи  
на крајот  

на годината 
во 

државата 

УВОЗ 

ВКУПНО 
набавено 

 

во државата 

  
ИЗВОЗ 

ВКУПНА 
продажба Рафинерија- 

ОКТА произв. 
Бензински 

станици 
Крајни 

купувачи 
ВКУПНО 

  
(3+4) (2+5) (7+8) 

  
(9+10)  (6-11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сурова нафта - -    - - -  -  -  -  -  - 

Моторни бензини 4.626 -  113.042 113.042 117.668 98.269 2.455 100.724 12.875 113.599 4.069 

Дизел горива 16.310  - 652.082 652.082 668.392 415.679 156.214 
 

571.893 
 

82.157 654.050 14.342 

Екстра лесно 1 
3.016 -  43.907 43.907 46.923 8.281 36.283 44.564 - 44.564 2.359 

 (ЕЛ-1) 

Мазут М1-НС 2.127  - 66.228 66.228 68.355 - 60.248 60.248 5.575 65.823 2.532 

 Пропан- 
2.697 -  72.947 72.947 75.644 57.969 13.931 71.900 1.161 73.061 2.583 

 -бутан (ТНГ) 

Млазно гориво 1.915 -  39.306 39.306 41.221 - 593 593 38.677 39.270 1.951 

Биодизел 2.106 -  - 2.106 2.106 1.700 47 1.747 - 1.748 358 

ФАМЕ 93 -  151 151 244 100 -  100 - 100 144 
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V.3 ЛИЦЕНЦИ 
 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика, согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, донесе вкупно 8 
одлуки за лиценци од областа на суровата нафта, нафтените деривати, 
биогорива и горива за транспорт, од кои: 

− 3 одлуки за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, 

− 3 одлуки за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, 

− 1 одлука за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт и 

− 1 одлука за одбивање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

Со новиот Закон за енергетика од 2018 година дејностите складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за 
транспорт и производство на биогорива повеќе не постојат и за овие дејности 
нема повеќе да се издаваат лиценци, а веќе издадените лиценци ќе бидат 
укинати во текот на 2019 година. 

Во периодот од 2004 година до 31 декември 2018 година, Регулаторната 
комисија за енергетика има издадено вкупно 62 лиценци од областа на 
суровата нафта, нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт, 
од кои во 2018 година активни беа 46, и тоа: 

 

Енергетска дејност Број на активни 
лиценци во 2018 година 

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт 

31 

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт 

7 

Преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати 

1 

Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати 
преку нафтоводи, односно продуктоводи 

1 

Производство на биогорива 4 

Производство на горива наменети за транспорт со 
намешување на фосилни и биогорива 

2 

Вкупно 46 
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V.4 ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

Цените на одделни нафтени деривати се формираат и одобруваат како 
највисоки цени согласно Методологијата пропишана со Анекс Д од Договорот 
за купопродажба на акции и за концесија на Рафинерија АД “ОКТА” - Скопје, 
потпишан меѓу Владата на Република Македонија и акционерското друштво 
„ЕЛ.П.Е.Т. – Балканики” како стратешки инвеститор. 

Елементи за формирање на рафинериските цени на нафтените 
деривати според оваа Методологија се: 

− просечната цена на суровата нафта од типот „Брент” на Лондонската 
берза, како и движењето на референтните цени на одделни нафтени 
деривати, објавена во берзанскиот извештај Platt`s Crude Oil Spot Price, 
во изминат четиринаесетдневен период, 

− вредноста на манипулативните трошоци, трошоците за транспорт, 
осигурување, царински давачки, шпедиција, банкарски провизии, 
трошоци за испитување на квалитет на суровата нафта и рафинериска 
цена за преработка на тон сурова нафта,  

− просечен курс на доларот во изминатиот четиринаесетдневен период. 

 

Составни елементи кои влегуваат во структурата на малопродажните 
цени на нафтените деривати се: 

− рафинериската цена на нафтените деривати - истата се пресметува 
согласно Методологијата пропишана со Анекс Д од Договорот за 
купопродажба на акции и за концесија на Рафинерија АД “ОКТА” – 
Скопје.  

− трошокот на промет на нафтените деривати (трговска маржа)- 
вредноста на маржата може да биде различна и тоа зависи од 
претпријатието што врши промет на нафтени деривати која група на 
малопродажни цени ќе ја избере. Заради поттикнување на 
конкуренцијата во секторот на малопродажба на нафтени деривати, од 
01.11.2004 година, Регулаторната комисија за енергетика започна со 
определување на четири нивоа на малопродажни цени на нафтените 
деривати засновани на четири различни трговски маржи, кои меѓусебно 
се разликуваат за 0,5 денари по литар. На овој начин се дава можност 
трговците да одберат и применат различни ценовни нивоа, со тоа што 
разликата помеѓу највисоката и најниската малопродажна цена за 
соодветен нафтен дериват изнесува 1,5 денари по литар. 

− трошокот за превоз - вредноста на овој трошок е упросечена и 
изнесува 0,50 ден/лит, освен за МАЗУТ М-1 НС на кој не е утврдена 
просечна вредност на овој трошок; 

− акциза за нафтените деривати - со Законот за акцизи се уредуваат 
акцизите кои се наплаќаат посредно или непосредно за потрошувачка 
на територијата на Република Северна Македонија на: минерални 
масла, алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски добра. Од енергетски 
аспект битни се минералните масла (моторен бензин, дизел гориво, 
масло за горење екстра лесно и лесно специјално, млазно гориво и 
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авионски бензин, петролеј за мотори, петролеј за осветлување, за 
авиони и мотори).  

− данокот на додадена вредност (ДДВ) - според Законот за додадена 
вредност (ДДВ), даночни стапки ДДВ се пресметуваат со примена на 
пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот 
промет на стоки и услуги и тоа според општата даночна стапка од 18% 
и се применува на сите видови енергетски производи. 

− надоместок за финансирање на активности од областа на 
животната средина - согласно Законот за животна средина овој 
надоместок го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон. 

− надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати - согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати овој надоместок го плаќаат обврзниците утврдени со 
овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати. 

Почитувајќи ги сите горе споменати елементи, како и постојните 
законски акти во државата во делот на течните горива, Регулаторната 
комисија за енергетика на секои четиринаесет дена ги утврдува цените на 
одделните нафтени деривати. 
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Табела V.2. Просечни цени на сурова нафта и просечен курс на 
денарот/доларот во 2018 година 

датум $/barel DEN/$ 
Бр. на 

„Службен 
весник на РМ“ 

1/9/2018 66.542 51.3632 3 
1/23/2018 69.564 50.6260 13 
2/6/2018 69.078 49.9767 22 
2/20/2018 64.095 50.0000 32 
3/6/2018 65.504 49.9800 40 
3/20/2018 64.633 49.8501 48 
4/3/2018 67.669 49.6850 59 
4/17/2018 68.934 50.0377 67 
5/2/2018 73.889 49.5800 77 
5/15/2018 75.134 51.3079 85 
5/29/2018 78.687 52.0600 97 
6/11/2018 74.946 52.5279 108 
6/26/2018 73.828 52.7213 116 
7/10/2018 75.883 52.6097 126 
7/24/2018 73.279 52.7660 135 
8/7/2018 73.865 52.4306 145 
8/21/2018 70.914 54.0218 154 
9/4/2018 74.550 53.6236 162 
9/18/2018 77.244 52.8665 173 
10/2/2018 80.463 52.5878 182 

10/15/2018 84.280 53.0916 189 
10/29/2018 79.457 53.5403 196 
11/12/2018 72.262 53.6549 205 
11/26/2018 63.764 54.1813 216 
12/10/2018 59.482 53.9800 225 
12/24/2018 57.216 53.9700 236 
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Табела V.3. Малопродажни цени на нафтени деривати во 2018 година 

датум БМБ БС-95 
(ден/лит) 

БМБ БС-98 
(ден/лит) 

Д-E V 
(ден/лит) 

ЕЛ-1 
(ден/лит) 

M -1 НС 
(ден/кг) 

1/9/2018 66.50 68.50 59.50 48.00 29.367 
1/23/2018 67.50 69.50 60.50 49.00 29.906 

2/6/2018 68.00 69.50 59.50 48.00 29.099 

2/20/2018 65.50 67.00 57.00 45.50 27.856 

3/6/2018 65.50 67.50 58.00 46.50 28.109 

3/20/2018 65.50 67.50 57.50 46.00 27.636 

4/3/2018 67.50 69.00 59.00 47.50 28.038 

4/17/2018 68.00 69.50 60.00 48.50 28.720 

5/2/2018 70.00 71.50 62.00 50.50 30.037 

5/15/2018 71.50 73.50 63.00 52.00 32.137 

5/29/2018 73.50 75.50 65.00 54.00 34.534 

6/11/2018 72.00 74.00 63.50 52.50 33.785 

6/26/2018 71.00 73.00 63.50 52.00 33.695 

7/10/2018 72.00 74.00 64.00 52.50 34.711 

7/24/2018 71.00 73.00 62.50 51.50 33.897 

8/7/2018 71.50 73.00 62.50 51.50 33.651 

8/21/2018 71.00 72.50 63.00 51.50 33.053 

9/4/2018 72.00 74.00 64.50 53.00 34.004 

9/18/2018 72.50 74.00 66.00 54.50 34.351 

10/2/2018 73.50 75.00 67.00 55.50 35.750 

10/15/2018 74.50 76.50 69.00 58.00 38.409 

10/29/2018 71.50 73.00 67.50 56.50 37.414 

11/12/2018 67.00 69.00 64.50 53.00 35.133 

11/26/2018 63.00 65.00 61.00 49.50 31.826 

12/10/2018 61.50 63.50 58.50 47.00 30.037 

12/24/2018 61.00 63.00 58.00 46.50 28.176 
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Споредба на движења на малопродажни цени на Д-Е V, БМБ 95, ЕЛ-1 и 
Мазут НС М-1 во 2016, 2017 и 2018 година 
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Табела V.4. Рафинериски цени на нафтени деривати во 2018 година 

датум БМБ БС-95 
(ден/лит) 

БМБ БC-
98 

(ден/лит) 
Д-E V 

(ден/лит) 
ЕЛ-1 

(ден/лит) 
M -1 НС 
(ден/кг) 

1/9/2018 29.854 31.395 31.005 30.336 23.597 
1/23/2018 30.768 32.287 31.803 31.165 24.054 

2/6/2018 30.871 32.371 31.091 30.441 23.370 

2/20/2018 28.814 30.314 28.978 28.334 22.317 

3/6/2018 29.108 30.608 29.816 29.176 22.531 

3/20/2018 29.065 30.560 29.217 28.623 22.130 

4/3/2018 30.639 32.113 30.449 29.894 22.471 

4/17/2018 31.044 32.536 31.342 30.742 23.049 

5/2/2018 32.612 34.100 33.103 32.468 24.165 

5/15/2018 34.182 35.721 34.239 33.708 25.945 

5/29/2018 35.800 37.362 35.934 35.403 27.976 

6/11/2018 34.378 35.954 34.663 34.132 27.341 

6/26/2018 33.759 35.340 34.325 33.708 27.265 

7/10/2018 34.655 36.250 34.771 34.132 28.126 

7/24/2018 33.564 35.147 33.815 33.284 27.436 

8/7/2018 33.947 35.502 33.815 33.284 27.228 

8/21/2018 33.499 35.079 34.042 33.312 26.721 

9/4/2018 34.649 36.257 35.474 34.739 27.527 

9/18/2018 34.733 36.319 36.458 35.826 27.821 

10/2/2018 35.582 37.159 37.482 36.802 29.007 

10/15/2018 36.590 38.182 39.324 38.793 31.260 

10/29/2018 33.906 35.502 38.052 37.521 30.417 

11/12/2018 30.179 31.788 35.495 34.739 28.484 

11/26/2018 27.028 28.687 32.458 31.724 25.681 

12/10/2018 25.701 27.321 30.227 29.510 24.165 

12/24/2018 25.090 26.709 29.704 29.047 22.588 
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VI. ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

VI.1 ПРОПИСИ  
  

Со новиот Закон за енергетика од 2018 година, како нова мерка за 
поддршка на производителите на електрична енергија кои користат обновливи 
извори на енергија, покрај веќе постојните повластените тарифи, се воведоа и 
премиите. 

Премијата претставува дополнителен износ на цената која ја остварил 
повластениот производител со продажбата на произведената електрична 
енергија на пазарот на електрична енергија. Повластениот производител кој 
користи премија се избира преку тендерска постапка со аукција, која ја 
спроведува Министерството за економија. 

Со новиот Закон за енергетика е утврдено во рок од 90 дена од денот 
на влегување во сила на истиот да се донесат следните подзаконски акти, кои 
се однесуваат на повластените производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија: 

- Уредба за мерки за поддршка на производството на електрична 

енергија од обновливи извори на енергија, од страна на Владата на 

Република Македонија, 

- Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените 

производители, од страна на Владата на Република Македонија, 

- Правилник за обновливи извори на енергија, од страна на 

Министерството за економија, и 

- Правилник за повластени производители коишто користат повластена 

тарифа, од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Уредбата за мерки за поддршка на производството на електрична 

енергија од обновливи извори на енергија ги утврдува видовите технологии за 
кои се доделува премија, односно повластена тарифа, посебните услови што 
треба да ги исполни електроцентралата за производителот да се стекне со 
статус на повластен производител, горната граница на инсталираната моќност 
на електроцентралата, износот и периодот на користење на повластените 
тарифи, начинот на определување на износот на премии, начинот на исплата, 
како и периодот на нивно користење, начинот на спроведување на 
тендерската постапка и аукција за доделување на премии. 

Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените 
производители ја пропишува вкупната инсталирана моќност на повластените 
производители на електрична енергија произведена од секој обновлив извор 
на енергија. 

Правилникот за обновливи извори на енергија ги пропишува видовите 
на електроцентрали за производство на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија, условите и начинот по кои вишокот од произведената 
електрична енергија од обновливи извори на енергија наменета за сопствена 
потрошувачка се предава во електродистрибутивната мрежа, начинот за 
издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерот за 
производство на електрична енергија, начинот на мерење на потенцијалот на 
ветерот, начинот на издавање, пренесување и одземање на гаранциите за 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

 

- 104 - 

 

потекло и нивната содржина, како и начинот и постапката и условите за 
признавање на гаранциите за потекло издадени во други држави.  

Правилникот за повластени производители коишто користат 
повластена тарифа ги уредува начинот и постапката за донесување на 
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител, 
решение за стекнување на статус на повластен производител и одлука за 
користење на повластена тарифа. 

Предлог - Правилникот за повластени производители коишто користат 
повластена тарифа на 13 август 2018 година беше објавен на веб страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика со цел сите заинтересирани страни 
да достават свои сугестии, забелешки и предлози. 

Регулаторната комисија за енергетика на 30 август 2018 година одржа 
подготвителна седница на која предмет на разгледување беше Предлог - 
Правилникот за повластени производители коишто користат повластена 
тарифа.  

Имајќи предвид дека одредбите од овој Правилник се тесно поврзани со 
одредбите на останатите подзаконски акти кои се однесуваат на повластените 
производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(наведени погоре), Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2019 
година ќе го донесе Правилникот за повластени производители коишто 
користат повластена тарифа по донесувањето на сите горенаведени 
подзаконски акти. 

 
VI.2 ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  
  

Постапувајќи согласно стариот Закон за енергетика и постојниот 
Правилник за повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, Регулаторната комисија за енергетика во 2018 
година донесе:  

− 2 решенија за стекнување на привремен статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од мали 

хидроелектроцентрали, 

− 28 решенија за продолжување на важноста на решенијата за 

стекнување на привремен статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од мали хидроелектроцентрали, 

− 1 решение за престанување на важноста на решението за стекнување 

на привремен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од мали хидроелектроцентрали, 

− 6 решенија за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од мали хидроелектроцентрали, 

− 6 одлуки за користење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од мали хидроелектроцентрали, 

− 13 решенија за измена на решението за стекнување на статус на 

повластен производител на електрична енергија произведена од мали 

хидроелектроцентрали,  
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− 13 одлуки за измена на одлуката за користење на повластена тарифа 

на електрична енергија произведена од мали хидроелектроцентрали;  

− 1 решение за продолжување на решението за стекнување на привремен 

статус на повластен производител на електрична енергија произведена 

од ветерна електроцентрала; 

− 3 решенија за измена на решението за стекнување на привремен статус 

на повластен производител на електрична енергија произведена од 

мали хидроелектроцентрали; 

− 1 решение за стекнување на привремен статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија за ветерна електроцентрала; 

− 1 решение за изменување и дополнување и продолжување на важноста 

на решението за стекнување на привремен статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија, за мали хидроелектроцентрали; 

− 2 решенија за стекнување на привремен статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од обновливи 

извори на енергија за термоелектроцентрали на биомаса; 

− 11 решенија за одбивање на барањето за издавање на привремено 

решение за стекнување на статус на повластен производител на 

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за 

фотонапонска електроцентрала. 

Заклучно со 31 декември 2018 година вкупната инсталирана моќност на 
185 повластени производители коишто користат повластени тарифи изнесува 
133 MW, при што: 

− вкупната инсталирана моќност на 79 повластени производители на 

електрична енергија од мали хидроелектроцентрали изнесува 72,46 

МW, а 30 мали хидроелектроцентрали со моќност 34,06 МW, за кои се 

издадени решенија за стекнување на привремен статус на повластен 

производител, се во фаза на изградба и се очекува истите да бидат 

пуштени во употреба во периодот 2019-2021 година,  

− вкупната инсталирана моќност на 102 повластени производители на 

електрична енергија од фотонапонски електроцентрали изнесува 

16,713 МW, 

− инсталираната моќност за ветерната електроцентрала „Парк на ветерни 

електрани Богданци“ изнесува 36,8 МW, а преостанатата моќност за 

истата електроцентрала од 13,2 МW е во фаза на изградба и се очекува 

да биде пуштена во употреба во 2020 година. Ветерната 

електроцентрала „Ветро парк Богословец“ со планирана моќност 36 МW 

се очекува да биде пуштена во употреба до крајот на 2020 година. 

− вкупната инсталирана моќност на 3 повластени производители на 

електрична енергија од термоелектроцентрали на биогас изнесува 

6,999 МW, и 
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− 6 термоелектроцентрали на биомаса со моќност 4,3 МW, за кои се 

издадени решенија за стекнување на привремен статус на повластен 

производител, се во фаза на изградба и се очекува да бидат пуштени 

во употреба во периодот 2019-2021 година. 

По однос на барањата за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител кои беа поднесени по 
влегувањето во сила на новиот Закон за енергетика, Регулаторната комисија 
за енергетика донесе 4 решенија за прекин на постапките. Прекинот на 
постапките ќе трае се до донесување на новиот Правилник за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа. 

Заклучно со 31 декември 2018 година операторот на пазарот на 
електрична енергија (АД МЕПСО-Скопје) има склучено вкупно 185 договори за 
откуп на електричната енергија по повластени тарифи со повластените 
производители. 

 Вкупното производството на електрична енергија од изградените 
електроцентрали кои се стекнале со статусот на повластен производител на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија за 2018 година изнесува 
377.138.378 kWh, што споредено со 2017 година, претставува пораст од 
15,34%.  

Во вкупното производство на електрична енергија од повластени 
производители во 2018 година: 

- малите хидроелектроцентрали како повластени производители се 

застапени со 53,82%,  

- ветерните електроцентрали учествуваат со 25,81%, 

- термоелектроцентралите на биогас со 14,33%, 

- фотонапонските електроцентрали со 6,04%.  

 

Според графичкиот приказ подолу во периодот 2016-2018 година нема 
големи промени во однос на процентуалната застапеност на секој обновлив 
извор во вкупното производство на електрична енергија од електроцентралите 
кои се стекнале со статусот на повластен производител.  
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Графички приказ на производството на електрична енергија од 
повластени производители изразено во kWh по години 

 

Согласно податоците за 2018 година, производството на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија во првата половина од 2018 година 
е значително поголемо споредено со количината на произведена електрична 
енергија од обновливи извори на енергија во втората половина од оваа година. 
Имено, во првата половина од годината се произведуваат повеќе од 62% од 
вкупно произведената електрична енергија од обновливи извори на енергија. 
Причина за ваквиот резултат е зголеменото производство на електрична 
енергија од малите хидроелектроцентрали во овој период од годината, 
особено во месеците март, април и мај. На графичкиот приказ подолу е 
прикажано месечното производство на електрична енергија од повластените 
производители во 2018 година согласно видот на технологија. 
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Графички приказ на месечно производството на електрична енергија од 
повластени производители изразено во MWh во 2018 година 

 

Малите хидроелектроцентрали кои се повластени производители (72,46 
МW) учествуваат со 10,53% во вкупната инсталираната моќност на 
хидроелектроцентралите, која во 2018 година изнесува 688,23 MW, додека кај 
производителите на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали 
чија вкупната инсталирана моќност изнесува 17,51 MW, со 95% доминираат 
фотонапонски електроцентрали кои се повластени производители (16,713 
МW).   
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Графички приказ на инсталирана моќност од мали хидроелектроцентрали 
и фотонапонски електроцентрали изразена во MW во 2018 година 

 
Операторот на пазарот на електрична енергија е должен да ја откупи 

електричната енергија произведена од повластените производители на 
електрична енергија кои користат повластена тарифа. Операторот на пазарот 
со електрична енергија е должен, по барање на повластениот производител, 
да склучи договор за откуп на електричната енергија за периодот на користење 
на повластената тарифа утврден со одлуката за користење на повластената 
тарифа донесена од Регулаторната комисија за енергетика.  

Во 2018 година вкупниот трошок за откуп на електричната енергија 
произведена од повластените производители кои користат повластена тарифа 
изнесува 2.384.985.534 денари за 377.138.378 kWh произведена електрична 
енергија.  

Цената по која операторот на пазарот на електрична енергија ја продава 
електричната енергија на снабдувачите и трговците се пресметува на крајот 
од месецот како просечна цена по која операторот на пазарот на електрична 
енергија ја откупил електричната енергија од повластените производители на 
електрична енергија кои користат повластена тарифа. Просечната цена на 
електричната енергија произведена од повластените производители кои 
користат повластена тарифа изнесува 6,32 ден/kWh за 2018 година, и е 
пониска во однос на 2017 година кога изнесуваше 6,72 ден/kWh, додека во 
2016 година просечната цена изнесуваше 6,12 ден/kWh.  
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Графички приказ на трошоци за откуп на електрична енергија по 
повластни тарифи изразени во денари во 2018 година 

 
Малите хидроелектроцентрали и ветерните електроцентрали 

споредено со другите две технологии кои се застапени во портфолиото на 
повластени производители претставуваат значително поевтин извор на 
електрична енергија произведена од обновливи извори. За сите три години од 
анализираниот период просечната цена за произведената електрична 
енергија од мали хидроелектроцентрали изнесува приближно 5 ден/kWh, за 
ветерни електроцентрали приближно 5,5 ден/kWh, за фотонапонски 
електроцентрали приближно 12 ден/kWh и за термоелектроцентралите на 
биогас приближно 11 ден/kWh. Во графиконот подолу детално се прикажани 
просечните цени на електрична енергија за секој обновлив извор одделно за 
секоја година од анализираниот период. 

 

Просечна цена за произведена електрична енергија од повластени 
производители изразена во денари/kWh по години 
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Операторот на пазарот на електрична енергија ја продава откупената 
електрична енергија произведена од повластените производители на 
снабдувачите и трговците со електрична енергија коишто продаваат 
електрична енергија на крајните потрошувачи. Снабдувачите и трговците 
откупуваат количина на електрична енергија произведена од повластените 
производители од Операторот на пазарот на електрична енергија секој ден, 
соодветно на учеството на најавите за потребите од електрична енергија на 
нивните потрошувачи во вкупните предвидени потреби на потрошувачите на 
електрична енергија во Република Северна Македонија. На графиконот 
подолу е прикажан откупот на електрична енергија произведена од 
повластените производители изразен во процент за секој од снабдувачите и 
трговците со електрична енергија коишто продаваат електрична енергија на 
крајните потрошувачи поединечно. 

 

 

 

 

Графички приказ на процентуално учество на откупена електрична 
енергија произведена од повластени производители по 

снабдувачи/трговци во 2018 година 
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Македонија во 2018 година учествува со 6,41%. На графиконот подолу е 
прикажано учеството на електричната енергија произведена од повластените 
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производители во вкупната потрошувачка на електрична енергија за секој 
месец поодделно.  

 

 

Графички приказ на процентуално учество на електричната 
енергија произведена од повластени производители во вкупната 
потрошувачка на електрична енергија по месеци во 2018 година 

 

Согласно обврските утврдени со закон, снабдувачите со електрична 
енергија на слободниот пазар и регулираните снабдувачи со електрична 
енергија откупуваат електрична енергија од повластените производители на 
електрична енергија од обновливи извори согласно нивното процентуално 
учество на пазарот. Влијанието на трошокот за купување на електрична 
енергија од повластени производители врз крајната цена за потрошувачите на 
регулираниот пазар изнесува 7,7%.  
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VII. МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПАЗАРИ 
 

Согласно член 25 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за 
енергетика има надлежност да го следи функционирањето на енергетските 
пазари заради обезбедување на ефикасно, конкурентно и непречено 
функционирање на енергетските пазари и сигурно снабдување со енергија и 
енергенти. Регулаторната комисија за енергетика врши мониторинг на 
енергетските пазари во државата, односно на: 

− пазарот на електрична енергија, 

− пазарот на природен гас, 

− пазарот на нафта и нафтени деривати, и 

− пазарот на топлинска енергија.  

Мониторингот на енергетските пазари е една од функциите на 
Регулаторната комисија за енергетика со цел 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. 

Истовремено, со мониторингот на енергетските пазари се врши 
проценка на влијанието од постоечката регулатива врз функционирањето на 
енергетските пазари, како и навремено информирање за потребата за 
донесување на нови или измена на постојните подзаконски акти.  

Носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности се обврзани 
да доставуваат до Регулаторната комисија за енергетика, информации и 
податоци соодветни за следење на функционирањето на енергетските пазари. 
Регулаторната комисија за енергетика, по прибирање на соодветните 
извештаи, податоци и информации од страна на носителите на лиценци за 
вршење на енергетски дејности, истите ги обработува и анализира, а потоа 
изготвува и објавува извештаи.  

 Регулаторната комисија за енергетика во првиот квартал од 2018 
година го заокружи процесот на развој и имплементација на нов систем за 
прибирање и обработка на податоци за функционирање на енергетските 
пазари во државата.  

Системот за маркет мониторинг, односно софтверскиот пакет за 
евиденција, генерирање обрасци, прибирање, проверка, обработка и анализа 
на податоци за функционирањето на енергетските пазари во државата, беше 
изработен со техничка помош од Факултетот за електротехника и 
информациски технологии при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје, 
во рамки на проектот „Поддршка на Регулаторната комисија за енергетика за 
имплементација на Третиот енергетски пакет на ЕУ“, финансиски поддржан од 
Кралството Норвешка. 

Во текот на 2018 година од вкупно 2.371 генерирани обрасци, беа 
доставени и обработени 2.043 извештаи, односно се прибраа и обработија 
податоци од сите активни носители на лиценци од областите на електрична 
енергија, природен гас, нафтени деривати и топлинска енергија.  

Споредено со 2017 година има зголемување од 7,64 % во однос на 
вкупниот број на доставени и обработени извештаи (1.898), што во најголем 
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дел е резултат на зголемување на бројот на активни носители на лиценци на 
пазарите на енергија во државата.  

Најголем дел од анализираните податоци за 2018 година се 
презентирани во рамки на овој Годишен извештај, кај секој од пазарите 
одделно. 



 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

2018 

ВОДНИ  
УСЛУГИ 
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VIII. РЕГУЛИРАЊЕ НА ВОДНИ УСЛУГИ 
 

Со Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник 
на РМ“, бр.7 од 18.01.2016) се уредува регулирањето на цените на водните 
услуги, односно утврдувањето на тарифите за водните услуги снабдување со 
сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, 
собирање и одведување на урбани отпадни води и пречистување на отпадни 
води. 

Согласно Законот за утврдување на цени на водни услуги, постапката 
за утврдување на тарифи на водни услуги ја врши Регулаторната комисија за 
енергетика.  

Регулирањето на цените на водните услуги има за цел да обезбеди 
вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде достапна 
имајќи ги предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачјето во кое се 
обезбедува водната услуга, да се обезбеди одржливо користење на 
инфраструктурата за вршење на водните услуги, со крајна цел постигнување 
на целосен поврат на трошоците, да се подобри квалитетот на водните услуги 
со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно со најдобрите 
достапни практики, да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, 
примена на начелото загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото 
трошоци на ресурсот, согласно Законот за водите и да се подобри 
ефикасноста на водните услуги, преку обезбедување на најдобри по квалитет 
водни услуги со најмалку трошоци. 

 
 
VIII.1 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ВОДНИОТ СЕКТОР  
         ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Водата е суштински природен ресурс за човековото постоење, потребен 
во секој природен и индустриски процес. Република Северна Македонија 
располага со задоволително количество на водни ресурси, но тие имаат 
нерамномерна распределба. На територијата на Република Северна 
Македонија постојат околу 35 реки, 53 природни и вештачки езера и таа е 
поделена на 8 водостопански подрачја како што е прикажано на сликата 
подолу: 
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Јавните комунални претпријатија и водостопанствата кои се опфатени со 
Законот за утврдување на цени на водни услуги ги вршат следните водни 
услуги:  

- снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на 
населението,  

- снабдување со вода за пиење или водоснабдување,  

- собирање и одведување на урбани отпадни води  и  

- прочистување на отпадни води.  

 

Покрај водните услуги, дел од јавните комунални претпријатија нудат и 
услуги за собирање и одведување отпад, услуги за зелените пазари, услуги за 
паркови и зеленило, одржување на гробишта и други јавни услуги. 

Вкупниот број на даватели на водни услуги во Република Северна 
Македонија изнесува 75, од кои 7 вршат снабдување со сурова вода наменета 
за водоснабдување на населението, 66 водоснабдување, односно 
снабдување со вода за пиење, 55 собирање и одведување на урбани отпадни 
води и 17 прочистување на отпадни води. 

 

 

75 
ДАВАТЕЛИ НА 

ВОДНИ 
УСЛУГИ

7 
снабдување со 

сурова вода

66 
водоснабдување

55
собирање и 

одведување на 
отпадни води

17 
прочистување 

на отпадни води 
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Големината на подрачјата во кои се обезбедуваат водните услуги варираат 
значително по однос на бројот на крајни корисници на водната услуга и 
нивниот број варира од подрачје со неколку илјади до повеќе од половина 
милион жители во главниот град Скопје. Она по што исто така се разликуваат 
давателите на водни услуги е тоа што повеќето ја обезбедуваат водната 
услуга само во една општина иако постојат и такви кои ја обезбедуваат 
водната услуга во повеќе од една општина. Потрошувачката на вода исто така 
се разликува помеѓу давателите на водни услуги и се движи од 60 литри до 
145 литри по жител на ден. 

Процентот на неприходувана вода и во 2018 година останува најголем 
проблем кај давателите на водни услуги и истиот се движи помеѓу 32% и 78% 
во зависност од давателот на водната услуга. Согласно последните достапни 
податоци, процентот на неприходувана вода во 2016 година изнесува 67,55%.    

 

 
 
VIII.2. ПРОПИСИ 
 
VIII.2.2 Методологија за измена на методологијата за определување на 
тарифите за водна услуга  

Согласно Законот за утврдување на цени на водни услуги, 
Регулаторната комисија за енергетика на 25 мај 2017 година ја донесе 
Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен 
весник на РМ“ бр.63/17).  

Со цел, истата да биде применлива за сите даватели на водни услуги и 
имајќи го во предвид искуството од првата фаза на утврдување на тарифи за 
водни услуги за давателите на водни услуги на подрачја поголеми од 10.000 
еквивалент жители, Регулаторната комисија за енергетика, донесе 
Методологија за измена на методологијата за определување на тарифите за 
водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.172/18). Со овие измени, во Прилог 
3 од Методологијата променети се ознаките на годините од регулираниот 
период.  
 

 

97.512.275

203.023.943

Вкупно произведена вода во системот во 2016 година
300.536.218 m³

фактурирана вода 32,45% неприходувана вода 67,55%
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VIII.3. ПРИМЕНА НА ТАРИФИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 
 
 Давателите на водни услуги на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент 
жители во 2018 година применуваа тарифи утврдени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, предложени од страна на Управните 
одбори на давателите на водни услуги и со дадена согласност од страна на 
Советите на општините во областа каде ја вршат водната услуга.  

 Процесот на давање на согласност на утврдените тарифи од страна на 
Советите на општините во текот на 2018 година се одвиваше многу бавно и 
резултираше со задоцнета примена на утврдените тарифи. Од вкупно 76 
одобрени тарифи, само 27 беа применети во јануари 2018 година, за 6 не беше 
дадена согласност во текот на 2018 година, додека останатите согласности 
беа дадени во текот на 2018 година.  

 Регулаторната комисија за енергетика во 2018 година донесе три 
регулаторни тарифи за ЈКП Пролетер од Ресен, по недавањето на согласност 
од страна на Советот на општина Ресен.  

 

VIII.3.1. Тарифи за снабдување со сурова вода наменета за 
водоснабдување на населението  

 

Водната услуга снабдување со сурова вода наменета за 
водоснабдување на населението на територијата на Република Северна 
Македонија ја даваат вкупно 7 даватели на водни услуги, покривајќи ги 
делумно или целосно потребите за вода за пиење на следните општини: 
Куманово, Свети Николе, Пробиштип, Велес, Струмица, Ново Село, Василево, 
Босилово, Битола, Долнени, Пласница, Кичево, Македонски Брод, Прилеп, 
Крушево и Берово.    

Во табелата VIII.1. дадени се тарифите за сурова вода наменета за 
водоснабдување на населението за 2017 и 2018 година. Од анализата може 
да се забележи дека освен тарифите на ЈП Стрежево Битола и ЈПХС 
Злетовица Пробиштип кои се зголемуваат во 2018 година во однос на 2017 
година, кај останатите даватели на водната услуга тарифите во 2018 година 
се намалуваат во однос на 2017 година. Најголемо намалување на тарифата 
се бележи кај АД Водостопанство Подружница Кумановско-Липковско поле, во 
висина од 49,14%. 

 

Табела VIII.1. Тарифи за снабдување со сурова вода наменета за 
водоснабдување на населението за 2017 и 2018 година 

Реден 
број 

Давател на водна услуга – 
снабдување со сурова вода 

Единица 
мерка 

2017 
година 

2018 
година 

2018/2017 
(%) 

1 ЈПВ Лисиче Велес ден/m³ 4,26 3,80 -10,80 

2 ЈП Студенчица Кичево ден/m³ 2,59 2,06 -20,34 

3 ЈП Стрежево Битола ден/m³ 4,26 5,15 21,07 

4 ЈПХС Злетовица Пробиштип ден/m³ 4,00 4,19 4,75 

5 
АД Водостопанство 
Подружница Берово ден/m³ 4,26 2,97 -30,22 
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6 

АД Водостопанство 
Подружница Струмичко поле  ден/m³ 4,38 3,60 -17,81 

7 

АД Водостопанство 
Подружница Кумановско - 
Липковско поле  ден/m³ 6,43 3,27 -49,14 

 

На графиконот подолу е даден приказ на тарифите за снабдување со 
сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2017 и 2018 
година. 

 

 

 
VIII.3.2. Тарифи за снабдување со вода за пиење 
 

Водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување во 
подрачјата со над 10.000 еквивалент жители во Република Северна 
Македонија, ја даваат вкупно 29 даватели на водни услуги, покривајќи ги 
делумно или целосно потребите за вода за пиење на следните општини: 
Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Берово, Виница, Кочани, 
Пробиштип, Штип, Дебар, Струга, Кичево, Охрид, Босилово, Гевгелија, 
Струмица, Радовиш, Битола, Долнени, Прилеп, Ресен, Брвеница, Врапчиште, 
Гостивар, Желино, Тетово, Куманово, Куманово, Скопје и Илинден.  

Во табелата VIII.2. дадени се тарифите за водоснабдување за 2017 и 
2018 година по категорија на корисник. Од анализата може да се забележи 
дека кај 18 од 28 анализирани даватели на водната услуга, во 2018 година има 
зголемување на тарифата за домаќинствата во однос на 2017 година, кај 6 од 
нив намалување, додека кај 4 нема промена. Кај категоријата останати 
корисници, кај 16 даватели на водната услуга водоснабдување во 2018 година 
има зголемување на тарифата во однос на 2017 година, кај 5 намалување на 
тарифата, додека кај 7 нема промена во тарифата за оваа категорија на 
корисници. 
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Табела VIII.2. Тарифи за водоснабдување за 2017 и 2018 година 

Ред. 
број 

Давател на водна услуга 
водоснабдување 

Единица 
мерка 

домаќинства останати 

2017 
година 

2018 
година 

2018/2017 
(%) 

2017 
година 

2018 
година 

2018/2017 
(%) 

1 ЈКП Дервен Велес ден/m³ 30,40 31,62 4,01% 60,25 63,05 4,65% 

2 
ЈКП Комуналец 
Кавадарци 

ден/m³ 
14,87 16,50 10,96% 35,51 27,61 -22,25% 

3 ЈКП Комуналец Неготино ден/m³ 18,50 20,50 10,81% 36,50 38,00 4,11% 

4 
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 

ден/m³ 
35,24 32,33 -8,26% 35,24 46,00 30,53% 

5 ЈКП Услуга Берово ден/m³ 28,00 30,78 9,93% 56,00 56,63 1,13% 

6 ЈКП Солидарност Виница ден/m³ 23,21 22,50 -3,06% 45,15 47,31 4,78% 

7 КЈП Водовод Кочани ден/m³ 35,50 39,92 12,45% 65,00 78,59 20,91% 

8 
ЈКП Никола Карев 
Пробиштип ден/m³ 29,00 31,50 8,62% 47,00 46,00 -2,13% 

9 ЈКП Исар Штип ден/m³ 35,50 33,73 -4,99% 53,00 52,23 -1,45% 

10 ЈКП Стандард Дебар ден/m³ 14,31 14,31 0,00% 30,20 30,20 0,00% 

11 МЈП Проаква Струга ден/m³ 25,50 26,51 3,96% 39,20 41,51 5,89% 

12 ЈКП Комуналец Кичево ден/m³ 21,00 24,00 14,29% 33,00 36,00 9,09% 

13 МЈП Проаква Охрид ден/m³ 25,50 25,17 -1,30% 39,20 36,08 -7,96% 

14 ЈПКД Огражден Босилово ден/m³ 19,00 19,30 1,58% 0,00 0,00 0 

15 
ЈКПД Комуналец 
Гевгелија ден/m³ 13,90 14,46 4,03% 28,80 29,21 1,42% 

16 ЈКП Комуналец Струмица ден/m³ 29,89 31,20 4,38% 43,87 43,87 0,00% 

17 ЈКП Плаваја Радовиш ден/m³ 25,01 26,34 5,32% 44,55 45,26 1,59% 

18 ЈП Водовод Битола ден/m³ 24,25 27,00 11,34% 45,00 47,80 6,22% 

19 ЈП Долнени ден/m³ 25,00 25,00 0,00% 40,00 40,00 0,00% 

20 
ЈП Водовод и 
канализација Прилеп ден/m³ 26,22 26,22 0,00% 46,90 46,90 0,00% 

21 ЈКП Пролетер Ресен ден/m³ 22,30 27,48 23,23% 37,73 45,54 20,70% 

22 ОЈП Вардар Брвеница ден/m³ 15,00 16,70 11,33% 25,00 29,82 19,28% 

23 ЈКП Врапчиште ден/m³ 10,00 9,95 -0,50% 15,00 19,90 32,67% 

24 ЈКП Комуналец Гостивар ден/m³ 18,00 18,00 0,00% 49,00 49,00 0,00% 

25 
ЈПКД Мирмбајтја 
ЖЕЛИНО ден/m³ 9,00 12,37 37,44% 0,00 12,37 / 

26 ЈКП Тетово  ден/m³ 15,08 16,08 6,63% 23,65 25,45 7,61% 

27 ЈП Водовод Куманово ден/m³ 6,55 4,33 -33,89% 9,02 5,63 -37,58% 

28 ЈКП Водовод Илинден ден/m³ 23,75 24,14 1,64% 48,00 48,00 0,00% 

 

Најголемо намалување на тарифата за водоснабдување за двете 
категории на корисници се бележи кај ЈП Водовод Куманово, во висина од 
33,89% кај категоријата домаќинства и 37,58% кај категоријата останати 
корисници. Драстичниот пад на тарифата за водоснабдување на ЈП Водовод 
Куманово пред се е резултат на намалувањето на  тарифата за сурова вода 
кај АД Водостопанство Подружница Кумановско-Липковско поле, во висина од 
49,14%, од каде ЈП Водовод Куманово ги обезбедува потребните количини за 
вода за пиење. 
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Најголемо зголемување на тарифата за водоснабдување за 
домаќинствата се бележи кај ЈПКД Мирмбајтја Желино, додека најголемо 
зголемување на тарифата за водоснабдување за останатите корисници се 
бележи кај ЈКП Врапчиште од 32,67%. 

ЈПКД Мирмбајтја Желино исто така за прв пат во 2018 година започнува 
да фактурира за услугата водоснабдување на категоријата останати 
корисници. 

На графиконите подолу е даден приказ на тарифите за водоснабдување 
за 2017 и 2018 година по региони. 

 

 
                      Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Вардарски регион 

 

     
                        Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Источен регион  
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                   Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Југоисточен регион  

 

    

 

                   Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Југозападен регион  
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                Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Пелагониски регион 

 

 

 

                     Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Полошки регион 
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                     Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Североисточен регион 

 

 

                    Графички приказ на тарифите за водоснабдување во Скопски регион 

 
VIII.3.3. Тарифи за собирање и одведување на урбани отпадни води 
 

Водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води на 
територијата на Република Северна Македонија во подрачјата со над 10.000 
еквивалент жители во Република Северна Македонија, ја даваат вкупно 27 
даватели на водни услуги, покривајќи ги делумно или целосно потребите на 
следните општини: Велес, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Берово, 
Виница, Кочани, Пробиштип, Штип, Дебар, Струга, Кичево, Охрид, Гевгелија, 
Струмица, Радовиш, Битола, Прилеп, Ресен, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, 
Желино, Тетово, Куманово, Куманово, Скопје и Илинден.  

Во табелата VIII.3. дадени се тарифите за собирање и одведување на 
урбани отпадни води за 2017 и 2018 година по категорија на корисник.  
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Табела VIII.3. Тарифи за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2017 и      

2018 година 

Ред. 
број 

Давател на водна услуга 
водоснабдување 

Единица 
мерка 

домаќинства останати 

2017 
година 

2018 
година 

2018/2017 
(%) 

2017 
година 

2018 
година 

2018/2017 
(%) 

1 ЈКП Дервен Велес ден/m³ 5,45 5,01 -8,07% 8,65 7,66 -11,45% 

2 ЈКП Комуналец Кавадарци ден/m³ 4,55 3,50 -23,08% 9,50 6,50 -31,58% 

3 ЈКП Комуналец Неготино ден/m³ 5,00 6,50 30,00% 9,30 10,50 12,90% 

4 
ЈКП Комуналец Свети 
Николе 

ден/m³ 
8,5 5 -41,18% 10,00 8,00 -20,00% 

5 ЈКП Услуга Берово ден/m³ 8,40 6,42 -23,57% 16,80 11,56 -31,19% 

6 ЈКП Солидарност Виница ден/m³ 6,00 6,26 4,33% 6,00 6,26 4,33% 

7 КЈП Водовод Кочани ден/m³ 19,00 14,57 -23,32% 30,00 22,59 -24,70% 

8 
ЈКП Никола Карев 
Пробиштип ден/m³ 3,50 4,10 17,14% 4,10 4,10 0,00% 

9 ЈКП Исар Штип ден/m³ 12,00 12,00 0,00% 23,00 23,00 0,00% 

10 ЈКП Стандард Дебар ден/m³ 2,52 2,52 0,00% 5,33 5,33 0,00% 

11 МЈП Проаква Струга ден/m³ 6,80 9,73 43,09% 11,80 18,26 54,75% 

12 ЈКП Комуналец Кичево ден/m³ 5,00 6,00 20,00% 7,00 7,00 0,00% 

13 ЈП Нискоградба Охрид ден/m³ 7,80 8,21 5,26% 13,50 14,21 5,26% 

14 ЈКПД Комуналец Гевгелија ден/m³ 5,50 3,16 -42,55% 11,50 6,43 -44,09% 

15 ЈКП Комуналец Струмица ден/m³ 9,54 9,00 -5,66% 14,31 13,00 -9,15% 

16 ЈКП Плаваја Радовиш ден/m³ 3,00 5,26 75,33% 6,00 9,46 57,67% 

17 ЈКП Нискоградба Битола ден/m³ 10,55 11,89 12,70% 15,83 17,24 8,91% 

18 
ЈП Водовод и канализација 
Прилеп ден/m³ 3,00 5,28 76,00% 3,00 5,28 76,00% 

19 ЈКП Пролетер Ресен ден/m³ 4,62 4,90 6,06% 6,25 6,54 4,64% 

20 ОЈП Вардар Брвеница ден/m³ 0,00 3,60  / 10,75 3,60 -66,50% 

21 ЈКП Врапчиште ден/m³ 0,00 10,62  / 13,01 10,62 -18,37% 

22 ЈКП Комуналец Гостивар ден/m³ 10,80 10,80 0,00% 19,60 19,60 0,00% 

23 ЈПКД Мирмбајтја Желино ден/m³ 8,00 8,21 2,63% 0,00 8,21 / 

24 ЈКП Тетово  ден/m³ 6,51 3,00 -53,94% 11,14 6,38 -42,74% 

25 ЈП Водовод Куманово ден/m³ 6,55 4,33 -33,89% 9,02 5,63 -37,58% 

26 ЈКП Водовод Илинден ден/m³ 9,52 7,86 -17,44% 20,00 16,08 -19,60% 

 

Од анализата може да се забележи дека кај 11 од 26 даватели на 
водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води во 2018 
година има зголемување на тарифата за домаќинствата во однос на 2017 
година, кај 10 има намалување, додека кај 3 нема промена во тарифата за 
домаќинствата.  

Што се однесува на категоријата останати корисници, кај 8 даватели на 
водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води во 2018 
година има зголемување на тарифата во однос на 2017 година, кај 12 има 
намалување на тарифата, додека кај 5 нема промена во тарифата за оваа 
категорија на корисници.   
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Најголемо намалување на тарифата за собирање и одведување на 
урбани отпадни води за домаќинствата се бележи кај ЈКП Тетово, во висина 
од -53,94%, додека најголемо намалување на тарифата за категоријата 
останати корисници се бележи кај ОЈП Вардар Брвеница во висина од -66,50%.  

Најголемо зголемување на тарифата за собирање и одведување на 
урбани отпадни води за двете категории на корисници се бележи кај ЈП 
Водовод и канализација Прилеп. 

ОЈП Вардар Брвеница и ЈКП Врапчиште за прв пат во 2018 година 
започнуваат да фактурираат за услугата собирање и одведување на урбани 
отпадни води на категоријата домаќинства. ЈПКД Мирмбајтја Желино за прв 
пат во 2018 година започнува да фактурира за услугата собирање и 
одведување на урбани отпадни води на категоријата останати корисници. 

На графиконите подолу е даден приказ на тарифите за собирање и 
одведување на урбани отпадни води за 2017 и 2018 година по региони. 

 

 
            Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни  

води во Вардарски регион 
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Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни води во Источен 

регион 
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Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни води во Југозападен 

регион 

 
 

 
Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни води во 
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Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни води во Полошки 

регион 

 

 
Графички приказ на тарифите за собирање и одведување на отпадни води во Североисточен 

регион 
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VIII.3.4. Тарифи за прочистување на отпадни води 
 
 На подрачјата со повеќе од 10.000 еквивалент жители, услугата 
прочистување на отпадни води во 2018 година ја даваат 10 Јавни комунални 
претпријатија. За ЈКП Комуналец Кичево, ЈКПД Комуналец Гевгелија, ЈКП 
Комуналец Струмица, ЈКП Плаваја Радовиш и ЈКП Водовод Илинден, 2018 
година е прва година на давање на водната услуга прочистување на отпадни 
води. Во табелата VIII.4. презентирани се одобрените тарифи за 
прочистување на отпадни води за 2018 година, по категорија на корисници. 

 

Табела VIII.4. Тарифи за прочистување на отпадни води за 2018 година 

Реден 
број 

Давател на водни услуга - 
прочистување на отпадни води 

Единица 
мерка 

2018 

домаќинства останати 

1 ЈКП Услуга Берово ден/m3 12,62 12,62 

2 МЈП Проаква Струга ден/m3 16,54 26,52 

3 ЈКП Комуналец Кичево ден/m3 10,00 13,00 

4 ЈКПД Комуналец Гевгелија ден/m3 13,37 27,23 

5 ЈКП Комуналец Струмица ден/m3 12,83 19,34 

6 ЈКП Плаваја Радовиш ден/m3 12,55 18,78 

7 ЈКП Нискоградба Битола ден/m3 6,41 9,30 

8 ЈКП Пролетер Ресен ден/m3 11,23 15,84 

9 ЈП Водовод Куманово ден/m3 10,48 10,48 

10 ЈКП Водовод Илинден ден/m3 6,79 13,89 

 

На графиконот подолу е даден приказ на тарифите за прочистување на 
отпадни води за 2018 година. 
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VIII.4. РЕШЕНИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 
 

Во текот на 2018 година, до Регулаторната комисија за енергетика беа 
поднесени барања за утврдување на тарифи од 35 даватели на водни услуги 
на подрачја помали од 10.000 еквивалент жители од сите 8 плански региони 
во Република Северна Македонија и беа донесени соодветни Решенија за 
определување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2019-
2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика со овие решенија утврди просечни 
тарифи за вршење на водните услуги, како и минимален и максимален опсег 
изразен во проценти во кој давателот на водната услуга може да донесе 
Одлука за утврдување на тарифи, која понатаму треба да биде дадена до 
основачот на давателот на водната услуга на согласност.  

Согласно утврдениот опсег, утврдени се максимални и минимални 
просечни тарифи. Минималните просечни тарифи ги покриваат оперативните 
трошоци, амортизацијата на сопствените основни средства и цената на 
долгорочните долгови на претпријатијата, додека пак максималните просечни 
тарифи ги покриваат оперативните трошоци, амортизацијата на сопствените 
основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените основни 
средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни 
средства. 

Утврдените тарифи од страна на Регулаторната комисија за енергетика 
се просечни тарифи согласно Методологијата. Давателите на водни услуги, во 
опсегот утврден од страна на Регулаторната комисија за енергетика, ја 
определуваат висината на тарифите по категории на корисници - домаќинства 
и останати. Советите на општините во областа каде се врши водната услуга 
даваат согласност на определените тарифи. 

Регулаторната комисија за енергетика, при утврдување на просечните 
тарифи за водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го 
надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на 
вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната 
услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, 
надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за 
водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон. 

Во продолжение следи кратка анализа на барањата на давателите на 
водни услуги и решенијата на Регулаторната комисија за енергетика за 
просечна тарифа, во однос на постојните тарифи на водните услуги, во сите 8 
плански региони во Република Северна Македонија.  

 
VIII.4.1 СКОПСКИ РЕГИОН  

 

Во Скопскиот плански регион се опфатени ЈКП Гази Баба и ЈКП 

Зелениково. Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за 

определување на тарифите за водни услуги за Скопскиот плански регион ги 

донесе следните тарифи: 
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Табела VIII.1.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и 

максимални просечни тарифи од Скопскиот регион 

 

СКОПСКИ РЕГИОН   Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  
Водна услуга домаќинства останати Просечна 

тарифа  
Минимална 
просечна 
тарифа 

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа  

ЈКП Гази Баба - 2007 водоснабдување 13,72 17,14 13,74 15,50 15,62 15,73 

ЈКП Зелениково водоснабдување 27,00 47,00 27,67 30,48 30,56 30,63 

ЈКП Зелениково 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

5,00 11,00 5,36 6,08 6,10 6,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графички преглед на тарифи од Скопскиот регион 

 
VIII.4.2 ИСТОЧЕН РЕГИОН  

 

Во Источниот плански регион се опфатени ЈП Камена Река Македонска 

Каменица, ЈПКД Брегалница Делчево, ЈКП Облешево Чешиново Облешево, 

ЈП Плачковица Карбинци, ЈКП Комуналец Пехчево и ЈКП Водна Кула Зрновци. 

Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за определување на 

тарифите за водни услуги за Источниот плански регион ги донесе следните 

тарифи: 
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Табела VIII.2.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и   

                   максимални просечни тарифи во Источен регион 

 

ИСТОЧЕН РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  
Водна услуга  домаќинства останати Просечна 

тарифа  
Минимална 
просечна 
тарифа  

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа  

ЈП Камена Река  
Македонска Каменица 

водоснабдување 22,00 58,00 26,01 26,53 27,52 28,51 

ЈП Камена Река  
Македонска Каменица 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

5,00 10,00 6,00 6,35 7,23 8,11 

ЈПКД Брегалница 
Делчево 

водоснабдување 26,00 46,87 28,02 31,11 32,38 33,65 

ЈПКД Брегалница 
Делчево 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

8,00 15,06 8,89 11,15 14,12 17,08 

ЈКП Облешево  
Чешиново Облешево 

водоснабдување 20,00 20,00 20,00 18,88 22,28 25,68 

ЈКП Облешево  
Чешиново Облешево 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

10,00 10,00 10,00 9,31 14,15 18,99 

ЈП Плачковица 
Карбинци 

водоснабдување 21,48 42,96 24,31 23,68 25,53 27,38 

ЈП Плачковица 
Карбинци 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

5,00 5,00 5,00 5,05 8,78 12,51 

ЈП Плачковица 
Карбинци 

прочистување на 
отпадни води   

0,00 0,00 0,00 0 0 0 

ЈКП Комуналец 
Пехчево 

водоснабдување 26,40 52,80 31,54 36,61 37,25 37,89 

ЈКП Комуналец 
Пехчево 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

7,92 15,84 9,46 11,46 11,51 11,56 

ЈКП Водна Кула 
Зрновци 

водоснабдување 25,00 55,00 27,23 23,62 29,47 35,32 

ЈКП Водна Кула 
Зрновци 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

6,00 15,00 6,59 5,68 7,88 10,07 
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Графички преглед на тарифи во Источен регион 

 

 

VIII.4.3 ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН  
 

Во Југоисточниот плански регион се опфатени ЈПКД Комуналец Полин 

Дојран, ЈПКД Комуна Ново Село, ЈКП Турија Василево, ЈКП Комунална 

Чистота Богданци, ЈП Комунален Сервис  Валандово и ЈПКД  Лакавица Конче. 

Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за определување на 

тарифите за водни услуги за Југоисточниот плански регион ги донесе следните 

тарифи: 
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 Табела VIII.3.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и   

                   максимални просечни тарифи во Југоисточен регион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  
Водна услуга  домаќинства останати Просечна 

тарифа  
Минимална 
просечна 
тарифа  

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа  

ЈПКД Комуналец  
Полин Дојран 

водоснабдување 23,00 45,00 31,09 33,15 36,42 39,69 

ЈПКД Комуналец  
Полин Дојран 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

7,09 17,64 10,97 10,40 13,62 16,85 

ЈПКД Комуналец 
Полин Дојран 

прочистување на 
отпадни води  

0,00 0,00 0,00 4,43 4,44 4,45 

ЈПКД Комуна Ново 
Село 

водоснабдување 20,00 40,00 22,00 26,41 30,42 34,43 

ЈПКД Комуна Ново 
Село 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

5,00 10,00 6,35 6,45 7,65 8,84 

ЈКП Турија 
Василево 

водоснабдување 30,00 45,00 31,78 32,63 32,85 33,07 

ЈКП Турија 
Василево 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

7,48 5,71 7,06 4,95 5,61 6,28 

ЈКП Комунална 
Чистота  
Богданци 

водоснабдување 21,75 30,00 23,30 23,35 25,32 27,30 

ЈКП Комунална 
Чистота  
Богданци 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

4,00 8,00 5,00 4,57 5,22 5,87 

ЈП Комунален 
Сервис   
Валандово  

водоснабдување 17,00 24,00 18,52 18,15 18,23 18,31 

ЈП Комунален 
Сервис   
Валандово  

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

3,00 5,00 3,48 3,41 3,43 3,44 

ЈПКД Лакавица 
Конче  

водоснабдување 18,00 32,00 18,24 21,58 21,69 21,80 

ЈПКД Лакавица 
Конче  

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

5,52 5,52 5,52 4,42 4,43 4,44 
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                   Графички преглед на  тарифи во Југоисточен регион 

 
VIII.4.4 СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН  

Во Североисточниот плански регион се опфатени ЈКП Козјак Старо 

Нагоричане, ЈП Комуналец Крива Паланка, ДКУ Силком Кратово и ЈКП Чист 

Ден Ранковце. Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за 

определување на тарифите за водни услуги за Североисточниот плански 

регион ги донесе следните тарифи: 

 

Табела VIII.4.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и  

            максимални просечни тарифи во Североисточен регион 

СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  
Водна услуга  домаќинства останати Просечна 

тарифа  
Минимална 
просечна 
тарифа 

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа 

ЈКП Козјак Старо 
Нагоричане 

водоснабдување 25,00 50,00 25,75 40,76 40,86 40,96 

ЈП Комуналец Крива 
Паланка 

водоснабдување 24,00 43,06 26,62 25,08 26,12 27,17 

31,09 10,97 0,00 22,00 6,35 31,78 7,06 23,30 5,00 18,52 3,48 18,24 5,52
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ЈП Комуналец Крива 
Паланка 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

3,00 3,00 3,00 3,61 4,63 5,65 

ДКУ Силком Кратово водоснабдување 20,00 30,00 21,30 17,34 17,39 17,45 

ДКУ Силком Кратово 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

0,00 0,00 0,00 5,72 5,74 5,75 

ЈКП Чист Ден Ранковце водоснабдување 25,00 42,00 26,24 27,55 27,68 27,81 

ЈКП Чист Ден Ранковце 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

5,00 7,00 5,29 5,18 5,19 5,20 

 

     
                              Графички преглед на тарифи во Североисточен регион 

 
 
VIII.4.5 ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН  

Во Пелагонискиот плански регион се опфатени ЈПКД Комунална Хигиена 

Новаци, ЈП Комуна Крушево, ЈКП Комуналец Демир Хисар, ЈКП Пела Хигиена 

Могила и ЈП Пелагонија Кривогаштани. Регулаторната комисија за енергетика 

со Решенија за определување на тарифите за водни услуги за Пелагонискиот 

плански регион ги донесе следните тарифи: 

 

Табела VIII.5.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и  

              максимални просечни тарифи во Пелагониски регион 

ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  
Водна услуга  домаќинства останати Просечна 

тарифа  
Минимална 
просечна 
тарифа  

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа  

ЈПКД Комунална 
Хигиена Новаци 

водоснабдување 24,50 0,00 24,50 24,25 25,96 27,67 

ЈП Комуна Крушево водоснабдување 25,60 50,00 27,82 27,70 28,46 29,21 
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3,00
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СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН

Постојна тарифа 2018 Просечна тарифа РЕШЕНИЕ 2019 Минимална просечна тарифа

РЕШЕНИЕ 2019 Просечна тарифа РЕШЕНИЕ 2019 Максимална просечна тарифа
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ЈП Комуна Крушево 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

3,80 8,00 4,47 4,35 4,36 4,37 

ЈКП Комуналец Демир 
Хисар 

водоснабдување 21,37 46,77 30,78 30,28 30,45 30,62 

ЈКП Комуналец Демир 
Хисар 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

6,00 10,00 8,09 7,95 8,12 8,28 

ЈКП Пела Хигиена 
Могила 

водоснабдување 24,25 45,00 24,41 24,41 24,47 24,53 

ЈКП Пела Хигиена 
Могила 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

12,13 22,50 12,28 12,23 12,26 12,29 

ЈП Пелагонија  
Кривогаштани  

водоснабдување 21,00 25,16 21,19 24,44 32,62 40,8 

ЈП Пелагонија  
Кривогаштани  

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

13,00 13,00 13,00 6,87 11,37 15,87 

ЈП Пелагонија  
Кривогаштани  

Прочистување 
на отпадни води 

0,00 0,00 0,00 5,53 8,75 11,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графички преглед на тарифи во Пелагонискиот регион 

 
VIII.4.6 ВАРДАРСКИ РЕГИОН  

 

Во Вардарскиот плански регион се опфатени ЈПКД Бошава Демир Капија, 

ЈКП Клепа Градско, ЈКП Тополка Чашка и ЈКПД Росоман. Регулаторната 

комисија за енергетика со Решенија за определување на тарифите за водни 

услуги за Вардарскиот плански регион ги донесе следните тарифи: 
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Табела VIII.6.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и     

               максимални просечни тарифи во Вардарски регион 

ВАРДАРСКИ РЕГИОН Постојна тарифа 2018 Решение 2019 

Даватели на водни услуги 
на подрачја помали од 

10.000 еквивалент жители  
Водна услуга  домаќинства останати 

Просечна 
тарифа 

Минимална 
просечна 
тарифа 

Просечна 
тарифа 

Максимална 
просечна 
тарифа 

ЈПКД Бошава Демир Капија водоснабдување 17,00 34,00 25,45 26,34 26,72 27,10 

ЈПКД Бошава Демир Капија 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

6,00 12,00 9,08 9,97 10,01 10,04 

ЈКП Клепа Градско  водоснабдување 21,00 39,00 22,77 23,76 23,83 23,90 

ЈКП Клепа Градско  
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

3,00 6,00 3,87 3,98 3,99 4,00 

ЈКП Тополка Чашка  водоснабдување 28,00 30,00 28,07 25,21 28,3 31,39 

ЈКП Тополка Чашка  
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

3,50 3,50 3,50 4,29 4,30 4,31 

ЈКПД Росоман водоснабдување 16,83 30,00 18,50 17,05 17,13 17,09 

ЈКПД Росоман 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

4,00 8,00 4,62 5,68 5,86 6,03 

 

 
Графички преглед на тарифи во Вардарски регион 
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VIII.4.7 ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН  
 

Во Југозападниот плански регион се опфатени ЈП Еремија Вевчани, ЈПКД 

Дебрца, ЈП Водовод и канализација Македонски Брод и ЈКП Кале Центар 

Жупа. Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за определување на 

тарифите за водни услуги за Југозападниот плански регион ги донесе 

следните тарифи: 

 

Табела VIII.7.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и  

 максимални просечни тарифи во Југозападен регион 

ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни 
услуги на подрачја 
помали од 10.000 

еквивалент жители  

Водна услуга  домаќинства останати 
Просечна 

тарифа 

Минимална 
просечна 
тарифа 

Просечна 
тарифа  

Максимална 
просечна 
тарифа  

ЈП Еремија Вевчани водоснабдување 12,00 24,00 13,08 13,33 13,37 13,40 

ЈП Еремија Вевчани 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

6,00 12,00 6,55 6,73 6,75 6,77 

ЈПКД Дебрца водоснабдување 15,00 30,00 18,05 21,51 21,57 21,63 

ЈПКД Дебрца 
собирање и 

одведување на 
отпадни води   

4,50 9,00 4,50 3,69 3,70 3,71 

ЈП Водовод и канализација 
Македонски Брод 

водоснабдување 29,00 58,00 33,14 20,36 22,12 23,88 

ЈП Водовод и канализација 
Македонски Брод 

собирање и 
одведување на 
отпадни води   

6,34 6,34 6,34 9,06 14,08 19,11 

ЈП Водовод и канализација 
Македонски Брод 

Прочистување на 
отпадни води  

7,16 7,16 7,16 7,06 9,18 11,29 

ЈКП Кале Центар Жупа водоснабдување 15,00 35,00 16,71 20,46 20,51 20,56 
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Графички преглед на тарифи во Југозападен регион 

 

 
VIII.4.8 ПОЛОШКИ РЕГИОН  

 

Во Полошкиот плански регион се опфатени ДУ Чистота Јегуновце, ЈП 

Хигиена Теарце, ЈКП Шари Боговиње и ЈПКД Маврово Маврови Анови. 

Регулаторната комисија за енергетика со Решенија за определување на 

тарифите за водни услуги за Полошкиот плански регион ги донесе следните 

тарифи: 

 

Табела VIII.8.  Преглед на минимални просечни тарифи, просечни тарифи и   

    максимални просечни тарифи во Полошки регион 

ПОЛОШКИ РЕГИОН Постојна тарифа 2018 РЕШЕНИЕ 2019 

Даватели на водни услуги на 
подрачја помали од 10.000 

еквивалент жители 
Водна услуга  домаќинства останати 

Просечна 
тарифа 

Минимална 
просечна 
тарифа 

Просечна 
тарифа 

Максимална 
просечна 
тарифа 

ДУ Чистота Јегуновце водоснабдување 18,00 33,00 19,53 19,05 19,63 20,24 

ЈП Хигиена Теарце водоснабдување 10,00 15,00 10,57 13,26 13,29 13,32 

ЈКП Шари Боговиње водоснабдување 5,00 10,00 5,90 8,51 8,54 8,57 

ЈПКД Маврово Маврови Анови водоснабдување 21,17 31,75 23,73 25,09 25,16 25,22 
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Графички преглед на  тарифи во Полошки регион 

 

 

 

По донесените решенија од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика, од страна на управните одбори на давателите на водни услуги во 

2018 година донесени се 23 Одлуки за утврдување на тарифи за водни услуги, 

додека на 21 од нив е дадена согласност од страна на основачот на давателот 

на водната услуга.  

Согласно законските одредби оваа постапка за давање на согласност од 

страна на основачите на давателите на водни услуги сеуште е во тек и треба 

да заврши во првата половина на 2019 година. 

 

VIII.5. ЕЛЕКТРОНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ВОДНИ УСЛУГИ 
 

Електронската платформа за водни услуги претставува основа за развој 
на национална база на податоци за водните услуги во Република Северна 
Македонија. Давателите на водни услуги ги поднесуваат Барањата за 
утврдување на тарифи за водни услуги, Бизнис плановите и Плановите за 
прилагодување на тарифите на оваа платформа, кои понатаму се 
обработуваат од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Во 
наредниот период со нејзина надградба оваа електронска платформа ќе 
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прерасне во електронска база на податоци кои ќе може да се користат од 
страна на сите заинтересирани страни.  
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IX.   ПРЕТСТАВКИ, УПРАВНИ И СУДСКИ ПОСТАПКИ  
 

Во поглавјето претставки, управни и судски постапки се дава преглед на 
претставките, постапките за одлучување по спорови, барањата за слободен 
пристап до информации од јавен карактер и судските постапки кои биле 
поведени и/или по кои Регулаторната комисија за енергетика постапувала во 
текот на 2018 година.   

 

IX.1  ПРЕТСТАВКИ  
 

Во текот на 2018 година до Регулаторната комисија за енергетика, 
согласно Законот за постапување по претставки и предлози („Службен весник 
на Република Македонија“, бр.82/08, 13/13 и 193/15) беа поднесени 49 
претставки, од кои 47 се однесуваат за прашања од областа на електрична 
енергија и 2 за топлинска енергија. 

 

Табела IX.1. Поднесени претставки до Регулаторната комисија за енергетика во 
2018 година 

Електрична енергија Топлинска енергија Природен гас Нафта и нафтени 
деривати 

Правни 
лица 

Физички 
лица 

Правни 
лица 

Физички 
лица 

Правни 
лица 

Физички 
лица 

Правни 
лица 

Физички 
лица 

18 29 -- 2 - - - - 

Постапено 
Препратени 

на 
надлежност 

Постапено 
Препратени 

на 
надлежност 

- - Постапено 
Препратени 

на 
надлежност 

47 - 2 -     

Вкупно  Вкупно - -      - - 

47 2     

Вкупно 

49 

 

 

Табела IX.2. Споредба на поднесени претставки до Регулаторната 
комисија за енергетика во 2016, 2017 и 2018 година 

 
2016 2017 2018 2018/2016 

(%) 
2018/2017 

(%) 

Електрична енергија 38 54 47 23,68 -12,96 

Топлинска енергија 16 7 2 -87,50 -71,43 

Природен гас - - - - - 

Нафта и нафтени деривати - 3 - - - 

Вкупно 54 64 49 -9,26 -23,44 
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IX.2  УПРАВНИ ПОСТАПКИ  
 
IX.2.1  Постапки за одлучување по спорови поведени пред Регулаторна     
      комисија за енергетика 

 
Постапките за одлучување по спорови се водат согласно Правилникот 

за начинот, условите и постапката за одлучување по споровите и висината на 
оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/12).  

Овој Правилник не се однесува на спорови за кои со закон е пропишана 
исклучива надлежност на суд или друг орган. 

Постапката за одлучување по споровите ја води Комисија за водење на 
постапка за одлучување по спорови во рамките на Регулаторна комисија за 
енергетика. 

Во текот на 2018 година до Регулаторната комисија за енергетика беа 
поведени вкупно 212 постапки за одлучување по спорови, за кои Комисијата 
за водење на постапка за одлучување по спорови одржа 22 седници. Сите 
постапки се однесуваа на спорови од областа на електричната енергија, 
односно немаше постапки од областа на другите енергенси. 

 

Табела IX.3. Поведени постапки за одлучување по спорови до Регулаторната 
комисија за енергетика во 2018 година 

Електрична енергија 

Правни лица Физички лица 

8 204 

Вкупно: 212 

 

Табела IX.4. Споредба на поведени постапки за одлучување по спорови до 
Регулаторната комисија за енергетика во 2016, 2017 и 2018 година 

 
2016 2017 2018 2018/2016 

% 
2018/2017 

% 

Електрична енергија 128 161 212 65,63% 31,68% 

Топлинска енергија - - - - - 

Природен гас 2 - - - - 

Нафта и Нафтени деривати - - - - - 

Вкупно 130 161 212 63,08% 31,68% 

Донесените одлуки од Регулаторната комисија за енергетика по однос 

на поведените постапки за одлучување по спорови се прикажани во следната 

табела:  
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Табела IX.5. Донесени одлуки по однос на поведени постапки за одлучување по 
спорови до Регулаторната комисија за енергетика во 2018 година 

Усвоени Запрени Одбиени Отфрлени Постапката продолжува во 
2019 година 

89 16 40 1 66 

 
Табела IX.6. Споредба на донесени одлуки по однос на поведени постапки за 

одлучување по спорови до Регулаторната комисија за енергетика во 2016, 2017 и 
2018 година 

 

 2016 2017 2018 

Усвоени 52 78 89 

Запрени 17 11 16 

Одбиени 17 27 40 

Отфрлени - 5 1 

Постапката продолжува во 
наредната година 44 40 66 

Вкупно 130 161 212 

 
IX.2.2 Постапки по жалби поднесени до Комисија за решавање на жалби 

во областа на енергетиката 

 Со новиот Закон за енергетика од 2018 година се укина Комисијата за 
решавање на жалби во областа на енергетиката (како второстепен орган). Од 
почетокот на 2018 година до влегување во сила на новиот Закон за енергетика, 
до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката беше 
поднесена една жалба против одлука за одземање на лиценца за 
комбинирано производство на топлинска и електрична енергија, која беше 
одбиена. 

Табела IX.7. Споредба на поднесени жалби до Комисија за решавање на жалби во областа 
на енергетиката во 2016, 2017 и 2018 година 

 2016 2017 2018 

Електрична енергија 1 1 0 

Топлинска енергија 0 0 0 

Топлинска и 
електрична енергија 0 0 1 

Природен гас 2 0 0 

Нафта и Нафтени 
деривати 2 1 0 

Обновливи извори на 
енергија 2 0 0 

Вкупно 7 2 1 

 
IX.2.3 Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер 

Во текот на 2018 година пред Регулаторната комисија за енергетика се 
поднесени вкупно 14 (четиринаесет) барања за слободен пристап до 
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информации од јавен карактер, од кои 1 (едно) барање е примено во 
последниот работен ден од 2018 година и по истото е постапено во 2019 
година.  

На 13 (тринаесет) од поднесените барања, Регулаторната комисија за 
енергетика има позитивно одговорено, а 27 (дваесет и седум) барања кои се 
примени во последниот работен ден од 2017 година, а по истите е постапено 
во 2018 година, се одбиени, согласно член 6, став 1, алинеја 7 од Законот за 
слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Против одговорите на Регулаторната комисија за енергетика, вложени 
се 27 (дваесет и седум) жалби до Комисијата за заштита на правото за 
слободен пристап до информациите од јавен карактер, и истите се усвоени од 
Комисијата.  

Регулаторната комисија за енергетика, има преиначено 27 (дваесет и 
седум) првостепени одлуки по постапување на Комисијата за заштита на 
правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

 

 

IX.3  СУДСКИ ПОСТАПКИ 
 
IX.3.1 Управни спорови 
 Од тужбите за поведување на управен спор пред Управен суд 
поднесени пред 2017 година против одлуките на Регулаторната комисија за 
енергетика, за 42 управни спорови постапките продолжија и во 2018 година. 
Три од нив беа усвоени и по истите е постапено во 2018 година, 19 беа 
отфрлени или одбиени како неосновани, а за 20 управни спорови постапките 
продолжија и во 2019 година.  

 Против одлуките донесени од Регулаторната комисија за енергетика во 
текот на 2017 година, до април 2018 година до Регулаторната комисија за 
енергетика беа доставени на одговор 84 тужби за поведување на управен спор 
пред Управен суд, а до крајот на 2018 година беа доставени на одговор уште 
37 тужби против одлуки од 2017 година или вкупно во 2018 беа доставени на 
одговор 121 тужба. Во текот на 2018 година беа донесени конечни одлуки за 
одбивање или отфрлање на 30 од тужбите од 2017 година, ниту една тужба не 
беше усвоена, додека постапките по 91 тужба продолжија и во 2019 година. 

 Против одлуките донесени од Регулаторната комисија за енергетика во 
текот на 2018 година, до изготвувањето на Годишниот извештај за 2018 година 
до Регулаторната комисија за енергетика беа доставени на одговор 22 тужби 
за поведување на управен спор пред Управен суд, две од нив беа отфрлени 
во 2018 година, а за останатите 20, постапките продолжија во 2019 година. 

Табела IX.8. Преглед на управни спорови 

 

Поведени 
пред 2017 

Поведени 
во 2017 

Поведени 
во 2018 

Решени во 2018 
Постапката 

продолжува во 
2019 

од 
пред 
2017 

од 
2017 

од 
2018 

од 
пред
2017 

од 
2017 

од 
2018 

Управни 
спорови 

42 121 22 
22 30 2 20 91 20 

54 131 
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IX.3.2 Постапки за наплата на надоместоци 
 
 Регулаторната комисија за енергетика кон крајот на месец април 2016 
година поведе 7 постапки по предлог за донесување на решение со кое се 
дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа пред надлежни 
нотари во Република Северна Македонија. Од нив, шест постапки беа 
завршени во корист на Регулаторната комисија за енергетика пред 2018 
година, додека за една од нив за која беше поднесен приговор од должникот 
постапката продолжи во 2018 година. Оваа постапка заврши во корист на 
Регулаторната комисија за енергетика со пресуда на Апелациониот суд Скопје 
од 5ти октомври 2018 година. 

 Регулаторната комисија за енергетика во април 2018 година поведе 
една постапка по предлог за донесување на решение со кое се дозволува 
извршување врз основа на веродостојна исправа за која постапката заврши во 
2018 година во корист на Регулаторна комисија за енергетика. 

Во октомври 2015 година Регулаторната комисија за енергетика до 
Основен суд Скопје 1 Скопје, оддел за прекршоци, поднесе 4 барања за 
поведување на прекршочна постапка. До крајот на 2016 година едно од 
барањата беше отфрлено со конечна одлука, за две од нив постапките 
завршија со конечни одлуки во 2017 година, а за едно од барањата постапката 
е сеуште во тек. 

Во април 2018 година против Регулаторната комисија за енергетика беа 
поведени две постапки од областа на работните спорови од страна на членови 
на Регулаторната комисија за енергетика на кои предвремено им престана 
мандатот. Овие спорови се сеуште во тек. 

 



 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

2018 

МЕЃУНАРОДНИ 
АКТИВНОСТИ 
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X.   МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ 
 

X.1 УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ОДБОРОТ НА РЕГУЛАТОРИ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ЗАЕДНИЦА 
 

Енергетската заедница е формирана со Договорот за основање на 
Енергетска заедница, кој е потпишан на 25 октомври 2005 година од страна на 
Европската комисија и земјите на Југоисточна Европа (Албанија, Бугарија, 
Босна и Херцеговина, Романија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Косово и 
Северна Македонија). По потпишувањето на овој Договор, истиот беше 
ратификуван од страна на земјите-потписнички. Република Северна 
Македонија го ратификуваше Договорот на 21 мај 2006 година. Договорот 
стапи на сила на 1 јули 2006 година и со тоа се формираше Енергетската 
заедница. 

На 1 јануари 2007 година, Бугарија и Романија, а на 1 јули 2013 година 
и Хрватска, станаа земји-членки на ЕУ.  

Потоа, како договорни страни кон Енергетската заедница се приклучија 
и следните земји: Молдавија на 1 мај 2010 година, Украина на 1 февруари 2011 
година и Грузија на 1 јули 2017 година. 

Заклучно со 31 декември 2018 година во Енергетската заедница 
учествуваат:  

− 9 земји-потписнички, како договорни страни (Албанија, Босна и 
Херцеговина, Грузија, Косово, Северна Македонија, Молдавија, Србија, 
Украина и Црна Гора), 

− Земјите членки на ЕУ, како учесници и  

− 3 земји како набљудувачи (Ерменија, Норвешка и Турција). 

Функционирањето на Енергетската заедница се остварува во рамките 
на следните институции:  

− Министерски совет,  

− Постојана група на високи претставници, 

− Одбор на регулатори на Енергетската заедница, 

− Форуми за електрична енергија, природен гас, нафта и социјални 
прашања, и 

− Секретаријат на Енергетската заедница. 

Одборот на регулатори на Енергетската заедница (Energy Community 
Regulatory Board - ECRB) е координативна институција на националните 
регулатори на Енергетската заедница за развој на хармонизирани 
регулаторни правила, составена од претставници на регулаторните тела на 
земји-потписнички, како договорни страни. Регулаторната комисија за 
енергетика, како полноправен член, дава значаен придонес во организацијата 
и начинот на функционирање на регионалниот и европскиот пазар на 
електрична енергија и природен гас преку активно учество во работата на 
ЕCRB и работните групи на ЕCRB за електрична енергија (ECRB EWG), 
природен гас (ECRB GWG) и потрошувачи и пазари на мало (ECRB CRM WG).  

Во текот на 2018 година ECRB одржа три состаноци, а се одржаа и девет 
состаноци на работните групи на ECRB. Претставниците на Регулаторната 
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комисија за енергетика учествуваа на три состаноци на ECRB и на осум 
состаноци на работните групи на ECRB. 

Исто така, претставници на Регулаторната комисија за енергетика во 
текот на 2018 година учествуваа и на Форумите за електрична енергија и 
природен гас, како и на првиот Форум за разрешување спорови, потоа на 
состаноци за подготовка на адаптираната верзија на регулативата REMIT, 
состаноци за имплементација на правила за пазар и тргување на електрична 
енергија во рамки на Енергетската заедница, состаноци на работните групи за 
електрична енергија и природен гас во рамки на PECI/PMI проектите (Projects 
of Energy Community Interest, Projects of Mutual Interest), состаноци на 
Енергетската заедница во рамки на Акциониот план за природен гас 2020, на 
тема мрежни правила - доделување на капацитети и процедури за управување 
со загушувања, состаноци за имплементација на регионален пазар ден-
однапред во земјите на Западен Балкан и за имплементација на 
прекугранично балансирање, прв состанок во рамки на CROSSBOW проектот, 
заедничка работилница на ENTSO-G и Енергетската заедница за 
транспарентност кај пазарите на природен гас, работилница на тема 
„Tргување на пазарите со енергија“, како и на првата трилатерална 
работилница ECRB-CEER-MEDREG за потрошувачи и пазари на мало. 

 

Во работната група за електрична енергија (ECRB EWG) во 2018 година 
се работеше на следните теми и прашања: 

− хармонизација на лиценците за електрична енергија (трговија и 
снабдување со електрична енергија), 

− статус на дневен пазар на електрична енергија и имплементација кај 
договорните страни на Енергетската заедница, 

− хармонизација и имплементација на Регулативата 543/2013 во врска со 
транспарентноста на податоците за електрична енергија, 

− концепт за пресметка на дебалансирање на пазарот за балансна 
енергија, 

− статус и развој на дневен пазар на електрична енергија; 

− развој на пазарот на електрична енергија на големо кај договорните 
страни на Енергетската заедница и нивен мониторинг согласно 
индикаторите на ACER, 

− имплементација на Регионален дневен пазар на електрична енергија и 
поврзување помеѓу земјите на Балканскиот полуостров, 

− имплементација на прекугранично балансирање помеѓу земјите на 
Балканскиот полуостров, 

− регионална координативна пресметка за доделување на капацитети кај 
земјите на Балканскиот полуостров, 

− услови и начини за назначување на Оператор на организиран пазар на 
електрична енергија, и 

− воведување во директивата EU 2015/1222 CACM пресметка, алокација 
и управување со загушување на капацитетот. 
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Во работната група за природен гас (ECRB GWG) во 2018 година се 
работеше на следните теми: 

1. мониторинг на пазарот на големо со природен гас, 
2. имплементација на Мрежни правила за пренос на природен гас во 

правец на:  
- имплементација на балансирањето кај договорните страни на 

Енергетската заедница, 
- имплементација на тарифирањето кај договорните страни на 

Енергетската заедница, и 
- извештај за транспарентноста на пазарот со природен гас.  

 

Учество на 13-тиот Гас форум, каде што главни теми беа:  

- развој на пазарите со природен гас кај договорните страни на 
Енергетската заедница, 

- регионални иницијативи за изградба на интерконектори за 
поврзување со магистрални гасоводи, 

- механизам за распределба на капацитетите и правилата за 
хармонизирани тарифни структури за гас; 

- активностите за координативна платформа на дистрибутивните 

системи кај договорните страни на Енергетската заедница, 

- презентација на проектот IAP (Јонско-јадрански магистрален 
гасовод) како дел од јужниот коридор кој ги поврзува дел од 
земјите од Југоисточна Европа обезбедувајќи дополнителна 
сигурност во снабдувањето и развојот на гасификацијата, 

- состојбите со природен гас во Украина во корелација со односите 
со Русија, и  

- карактеристики на начините на определување на тарифи за 
дистрибуција на природен гас кај договорните страни на 
Енергетската заедница.  

 
Состанок на ENTSO-G (Организација на оператори на преносните 

системи за природен гас на Европа), на кој се дискутираше за:  
- ENTSOG Платформа за транспарентноста на пазарот со 

природен гас во ЕУ, и 
- транспарентност на внатрешниот енергетски пазар со природен 

гас.  
 

Во работната група за потрошувачи и пазари на мало (ECRB CRM WG) 
во текот на 2018 година се работеше на следните клучни теми: 

- изработка на Извештај за мониторинг на пазарите на мало на 

електрична енергија и природен гас во рамки на Енергетската 

заедница за 2017 година, 

- учество со податоци во изработката на ACER/CEER Annual Report 

on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets 

in 2017, 

- изработка на анализа на капацитетите и процедурите на 

националните регулатори во доменот на мониторинг на пазарите 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

 

 

- 156 - 

 

на мало, каде што носител на активноста беше претставникот на 

Регулаторната комисија за енергетика во работната група за 

потрошувачи и пазари на мало, 

- изработка на извештај за методологии за тарифи за дистрибуција 

на електрична енергија и природен гас во рамки на Енергетската 

заедница,  

- изработка на заедничка студија за постапките за управување со 

претставки и разрешување спорови со MEDREG, и  

- заедничка работилница на ECRB-CEER-MEDREG за активно 

учество на потрошувачите на пазарите на мало со електрична 

енергија и природен гас.  

Претставници од Регулаторната комисија за енергетика, 
Министерството за економија и операторите на пазарот со електрична 
енергија и природен гас, активно учествуваа на трите состаноци во 
Енергетската заедница по однос на проектите од интерес на Енергетската 
заедница.  

Како резултат на активностите, прелиминарна листа на PECI/PMIs за 
2018 година беше договорена од страна на групите за електрична енергија и 
природен гас на состаноците на техничко ниво. По позитивното мислење од 
страна на ECRB на доследна примена на критериумите за оценка и на 
cost/benefit анализата, предложената листа потоа беше разговарана и 
договорена на PHLG и беше усвоена Одлука на Министерскиот Совет на 
Енергетската Заедница за воспоставување на листа на проекти од интерес на 
Енергетската Заедница (PECI/PMIs) во ноември 2018 година. 

Листата на проекти од интерес на Енергетската Заедница PECI за 2018 
година опфаќа 2 македонски проекти и тоа:  

- PECI Проект од интерес на Енергетската Заедница за гасно 

поврзување со Република Србија, и 

- PMI Проект од интерес на Енергетската Заедница за гасно 

поврзување со Грција. 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика даде значителен 
придонес со своите забелешки по документите кои се разгледуваа на 
состаноците на Министерскиот совет и Постојаната група на високи 
претставници на Енергетската заедница, на кои учествуваат претставници од 
Министерството за економија на Република Северна Македонија.  

 

 

X.2 УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКИТЕ 
РЕГУЛАТОРИ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 
Регулаторната комисија за енергетика како набљудувач, учествува во 

работата на Советот на европските регулатори за енергетика (Council of 
European Energy Regulators - CEER) со седиште во Брисел, Белгија.  

Советот на европските регулатори за енергетика е основан во 2000 
година со седиште во Брисел, Белгија, како асоцијација за соработка на 
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независните регулатори за енергетика во Европа. Во овој Совет учествуваат 
29 регулаторни тела како членови (27 од земјите членки на Европската унија, 
Исланд и Норвешка) и 10 регулаторни тела како набљудувачи (Босна и 
Херцеговина, Грузија, Косово, Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, 
Србија, Швајцарија и Албанија). Советот на европските регулатори за 
енергетика се состои од Генерално собрание, Одбор на директори и 6 работни 
групи.  

Со членувањето во Советот на европските регулатори за енергетика, 
Регулаторната комисија за енергетика се стекнува со искуство за 
имплементација на Третиот пакет на законодавството и предизвиците со кои 
се сретнуваат земјите членки на Европската унија во создавањето на 
единствен, конкурентен, ефикасен и одржлив внатрешен пазар на енергија во 
Европската унија, како и со новите пакети на европско законодавство.  

Во текот на 2018 година претставник на Регулаторната комисија за 
енергетика учествуваше на Состанокот на офицери за врска, што се одржа во 
Брисел.  

 

 

X.3 УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА 
ЕНЕРГЕТСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ  

 
Регионалната асоцијација на енергетските регулатори (Energy 

Regulators Regional Association - ERRA) е стручна асоцијација на регулаторни 
тела, чија цел е унапредување на соработката, размена на искуства и 
зајакнување на капацитетите на регулаторните тела. Регулаторната комисија 
за енергетика е полноправен член на оваа асоцијација од 2004 година. 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика учествуваше во 
следните активности на ERRA: 

- виртуелен состанок во заедничка организација на Комитетот за тарифи 
и цени и Комитетот за лиценци и конкуренција 

На овој состанок се дискутираше за прашања поврзани со производство 
на електрична енергија, пазарната транспарентност, новата улога на 
регулаторите во следењето на пазарите на големо и пазарите на мало и 
алатките за споредба на цените, кои се теми од заеднички интерес за двата 
комитети.  

Комитетот за тарифи и цени и Комитетот за лиценци и конкуренција во 
2018 година одржаа заеднички состанок и на темата „Регулација што влијае 
на иновациите: преглед на новите технолошки достигнувања и потенцијални 
идни ефекти“. 

− Комитет за лиценци и конкуренција. Регулаторната комисија за 
енергетика учествуваше на два состаноци на кои се дискутираше за:  

o  аукција на ОИЕ проекти и рационализација на процесот на 
лиценцирање и издавање дозволи, 

o  ЕУ “Winter Package“- промени од 3-тиот енергетски пакет и 
влијание на пазарите и конкуренцијата, 

o  ЕУ “Winter Package“- промени кај мрежните оператори (промена 
на улогата на DSOs, TSOs (ROC), складирање), 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

 

 

- 158 - 

 

o  ЕУ “Winter Package“- регулација на електричната мрежа, пазар за 
електрична енергија, RES и ефикасност, права на потрошувачите 
и сигурност во снабдувањето, 

o  национални десетгодишни планови за развој (TYNDP)- преглед, 
анализи и одобрување, и 

o  улогата на регулаторот во сајбер безбедноста - преглед на 
последните развојни и потенцијални регулаторни влијанија. 

 

− Комитет за тарифи и цени. Регулаторната комисија за енергетика 
учествуваше на два состаноци на кои се дискутираше за: 

o капитални инвестиции во енергетиката, 

o влијанието на изборот на снабдувач на електрична енергија врз 
приходите на регулираните претпријатија, 

o регулаторни аспекти и имплементација на поддршка на 
производството на електрична енергија од обновливи извори во 
Република Турција, 

o студија на случај за новата тарифна методологија за 
дистрибуција на природен гас во Република Турција, 

o тарифи за дистрибуција и пренос: извештај за споредбена 
анализа на методолошки пристапи и главни компоненти на 
приходите во земјите на ЕRRA, и 

o тарифи за снабдување со електрична енергија во краен случај во 
Република Турција. 

 Помошник раководителот на Економскиот сектор на Регулаторната 
комисија за енергетика во 2018 година беше реизбран за Претседавач на 
Комитетот за тарифи и цени на ERRA, со мандат од 2 години. 

 

− Работна група за потрошувачи и пазари на мало. Регулаторната 
комисија за енергетика учествуваше на два состаноци во текот на 2018 
година, каде што клучни теми за дискусија беа следните:  

o паметни броила (smart metering) – презентација на процесот на 
вградување на паметни броила од страна на најголемиот 
оператор на електродистрибутивната мрежа во Естонија, 

o Data hubs (метабаза/центар на податоци) во кои се врши размена 
на податоци помеѓу операторот на преносниот систем и 
операторите на дистрибутивните мрежи, каде што главниот извор 
на податоците се паметните броила, 

o анализа на можноста за изработка на концепт за едноставна 
сметка за електрична енергија која би се имплементирала во 
повеќе земји, 

o прелиминарни резултати од истражување за алтернативно 
разрешување на спорови, како и примена на веб алатки за 
споредба на цени (Price Comparison Tools) во Романија и 
Литванија, 

o презентација на процесот на имплементација на системот за 
маркет мониторинг што се спроведе во Регулаторната комисија 
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за енергетика, како и презентација на клучните карактеристики на 
самиот систем,  

o презентација на предлог индикатори за следење на 
функционирањето на пазарот на мало на електрична енергија, 
врз основа на концептот што се применува во ECRB, 

o Процедури за исклучување на потрошувачи, после достава на 
известување за неплатени сметки - примери од Унгарија, Латвија 
и Саудиска Арабија, 

o презентација на прелиминарни резултати од Извештајот за 
следење на функционирањето на пазарот на мало со електрична 
енергија кај 10 ERRA членки во 2017 година, изработен од 
претставникот на Регулаторната комисија за енергетика во оваа 
работна група, 

o алатки за споредба на цени – примери на E-control од Австрија, 
Босна и Херцеговина и Северна Македонија, 

o мерење на успешна конкуренција кај пазарите на мало - 
презентација на индексот на АЦЕР подготвен од IPA Advisory, 

o депозит за осигурување – обврска на потрошувачите на 
електрична енергија во Турција кои се снабдувани од снабдувач 
во краен случај,  

o презентација на клучните елементи од студиската посета на 
делегација од естонското регулаторно тело на ирскиот регулатор, 
и  

o работен план за периодот 2019/2020 година. 

− Генерално собрание на ERRA, 

− Состаноци на Комитетот на претседатели, 

− Состанок на ад-хок групата за стратешко планирање на ERRА, 

− Годишна конференција на ERRA за инвестиции и регулација, каде што 
клучните теми се однесуваа на следното: 

o тековен статус на турскиот енергетски сектор, 

o улогата на регулаторот во подобрување на  управувањето со 
потрошувачката (demand side management), 

o новини на трендовите во гасната политика - перспективи за 
регионалните и глобалните пазари, и  

o зголемување на безбедноста на снабдувањето во услови на 
транзициони пазари. 

− Обука за регулирање на обновливи извори на енергија, 

− Обука за новоименувани членови на регулаторни тела, 

− Обука за алатки за мониторинг на пазарот на електрична енергија, 

− Учество на претставници на Регулаторната комисија за енергетика како 
инструктори на обуките: Принципи на регулација на пазарот на 
природен гас и Принципи на регулирање на тарифи - специјализирана 
обука за Компанијата за снабдување со вода и електрична енергија на 
Оман.  
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X.4 УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ЕВРОПСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ ЗА ВОДА 
 

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2018 година, како 
полноправен член, учествуваше во работата на Асоцијацијата на Европските 
регулатори за вода (European Water Regulators – WAREG) со седиште во 
Милано, Италија. 

Асоцијацијата на европските регулатори започнува со активности во 
април 2014 година. По одржаните средби и координативни состаноци помеѓу 
регулаторните тела иницијатори на оваа платформа, во декември 2017 година 
WAREG се регистрираше и доби својство на правен субјект со седиште во 
Милано, Италија како асоцијација за соработка на независните регулатори за 
вода во Европа.  

Оваа асоцијација за соработка помеѓу регулаторните тела за вода во 
Европа е формирана со цел хармонизирање на разликите во националните 
рамки за регулација и идентификување на потребата од заеднички напори за 
решавање на заедничките предизвици, како и воспоставување на стабилна 
основа за регулирањето на водните услуги во Европа.  

WAREG е основана од 12 членки иницијатори, а во 2018 година во 
нејзин состав се 26 регулаторни тела како членки (21 од земјите членки на 
Европската унија, како и Северна Македонија, Црна Гора, Косово, Молдавија 
и Албанија) и 5 институции како набљудувачи (Турција - Министерство за 
водостопанство и шумарство, Полска - Министерство за животна средина, 
Шведска - Асоцијација за води и отпадни води, Велс - Регулаторно тело за 
водни услуги и Белгија - Регулаторна комисија за енергетика на Брисел. 
WAREG се состои од Генерално собрание, Претседателство и 2 работни 
групи.  

Потребата од обновување на старите инфраструктури и градење на 
нови системи, како и нивното поефикасно управување е дополнителен поттик 
за регулаторните тела во насока на воспоставување на ефикасен систем на 
контрола и следење на преземените чекори по оваа основа. Водостопанските 
услуги се соочуваат со социјални проблеми со еднаква достапност за крајните 
корисници, особено во однос на чувствителното прашање на ценовните 
политики, кои претставуваат еден од главните елементи на уредување од 
страна на регулаторните тела. Соработката во оваа насока и следењето на 
трендовите од регионот и пошироко дава дополнително значење во делот на 
меѓународното делување и активностите на Регулаторната комисија за 
енергетика.  

Преку Асоцијацијата на Европските регулатори за вода, регулаторните 
тела кои се членки и набљудувачи на истата, имаат потреба од реализација 
на следните цели: 

− размена на заеднички практики, информации, заеднички анализи и 

споредби на постојните модели за определување на перформансите 

на водоводните претпријатија,  

− организирање на специјализирани обуки, техничка помош и размена 

на искуства, 

− промовирање на најдобрите практики и стабилна регулација на 

секторот за вода на европско ниво, и 
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− промовирање на активностите за соработка со цел анализа на 

одржливоста на услугите, можноста за соодветни инвестиции во 

инфраструктурата, стандарди за квалитет на услугите и заштита на 

потрошувачите. 

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2018 година, како 
полноправен член, учествуваше на три настани организирани од 
Асоцијацијата на Европските регулатори за вода и тоа:  

− 14-то Генерално собрание – Гент, Белгија, 

− 15-то Генерално собрание – Софија, Бугарија, и 

− 16-то Генерално собрание – Будва, Црна Гора. 

Во 2018 година Регулаторната комисија за енергетика даде значителен 
придонес со своите забелешки по основачките документи кои беа предмет на 
разгледување на состаноците на Генералното собрание и тоа на Статутот и 
Деловникот за работа на Асоцијацијата на Европските регулатори за вода. 

 

 

X.5 УЧЕСТВО ВО ЕВРОПСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Регулаторната комисија за енергетика со својата работа значајно 
придонесува во исполнувањето на преземените обврски во процесот на 
пристапување на Република Северна Македонија кон Европската унија.  

Регулаторната комисија за енергетика учествуваше со свое излагање и 
имаше значителен придонес на тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за 
транспорт, животна средина, енергија и регионален развој, кој во март 2018 
година се одржа во Брисел, Белгија.  

Согласно Одлуката за образување на работни групи за подготовка на 
Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и 
подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во 
Европската унија (НПАА), Регулаторната комисија за енергетика учествува во 
работната група за Поглавје 3.15 Енергетика и го подготвува делот за 
подрачјето 3.15.2 Внатрешен пазар на енергија.  

Во рамки на оваа работна група редовно се одржуваат состаноци со 
Секретаријатот за европски прашања и Министерството за економија, се 
предвидуваат подзаконските акти кои се потребни да се донесат од областа 
на пазарите на енергија и се ажурира исполнувањето на преземените обврски 
за интеграција во Европската унија.   

Регулаторната комисија за енергетика изработуваше квартални и 
полугодишни извештаи за преземените активности во внатрешниот пазар на 
енергија и обновливи извори на енергија, и истите ги доставуваше до 
Секретаријатот за европски прашања за потребите на редовно известување 
до Европската комисија, како и за потребите на Извештајот за напредокот за 
2018 година на државата во подготовките за членство во Европската унија. 
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X.6 БАЛКАНСКИ СОВЕТОДАВЕН ФОРУМ  
 

Регулаторната комисија за енергетика, заедно со регулаторните тела од 
Грција (RAE), Бугарија (EWRC), Србија (AERS) и Црна Гора (REGAGEN), во 
септември 2018 година, во Солун, Република Грција, го потпишаа Договорот 
за основање на Постојан советодавен форум на регулаторните тела од 
балканските земји. 

 

Целта на основањето на Советодавниот форум е да овозможи поблиска 
соработка, размена на искуства и знаења, како и можно градење заеднички 
ставови и позиции на членките за различни регулаторни прашања во доменот 
на електричната енергија, природниот гас и водните услуги. 

Работата на Советодавниот форум особено ќе биде насочена кон развој 
на стабилна регулаторна и пазарна рамка која ќе овозможи привлекување 
инвестиции во енергетскиот и водниот сектор, со што ќе им се овозможи на 
потрошувачите да се стекнат со сигурно, одржливо, конкурентно и достапно 
снабдување со електрична енергија, природен гас и вода како суштински 
предуслов за економскиот развој и социјалната сигурност, потоа оптимизација 
на искористување на интерконективните врски и диверзификација на изворите 
на енергија, поттикнување на конкуренцијата на енергетските пазари на 
регионално и европско ниво, промовирање на енергетската ефикасност и 
искористувањето на обновливите извори на енергија, како и промовирање на 
хармонизирани, транспарентни и недискриминаторни правила кои ќе 
овозможат побрза интеграција на регионалните пазари. 

Со Договорот за основање се овозможува и другите регулаторни тела 
од регионот да пристапат кон овој Советодавен форум, со што соработката и 
исполнувањето на заедничките приоритети ќе биде засилено. 
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X.7 ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И УЧЕСТВО НА ДРУГИ НАСТАНИ 
 

Во текот на 2018 година Регулаторната комисија за енергетика 
работеше на реализација на заеднички проект со NARUC (National Association 
of Regulatory Utility Commissions) од САД, чија главна цел е зголемување на 
информираноста на потрошувачите во процесот на транзиција кон 
конкурентен и функционален пазар на мало со електрична енергија, преку 
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 Северна Македонија. Оваа активност е 
поддржана од страна на USAID во рамки на регионалниот проект за 
инвестициски активности во енергетиката (Energy Investment Activity). 
Реализацијата на овој проект продолжи и во 2019 година.  

Во јуни 2018 година, Регулаторната комисија за енергетика доби 
техничка помош од NARUC/USAID, преку ангажман на меѓународен експерт за 
природен гас. Во рамки на еднонеделниот престој на експертот во 
Регулаторната комисија за енергетика, беа презентирани меѓународни 
искуства од областа на природниот гас, со особен фокус на тарифниот систем 
за пренос на природен гас, со концепт на влез/излез и наплата по капацитети, 
како и правила за алокација на капацитети. Исто така, експертот одржа и 
еднодневна работилница со претставници од компаниите од секторот 
природен гас. По завршување на посетата, меѓународниот експерт изготви два 
извештаи во однос на Тарифниот систем за пренос на природен гас и 
Правилата за алокација на капацитети со препораки за нивна имплементација 
и усогласеност со европските директиви. 

Во текот на 2018 година, Регулаторната комисија за енергетика заедно 
со Здружението на даватели на комунални услуги на Република Македонија, а 
под покровителство на Регионалниот проект „Регионална мрежа за јакнење на 
капацитети во секторот водни услуги“, финансиран од Владите на Германија 
и Швајцарија, кој се спроведува од страна на Германското друштво за 
интернационална соработка (ГИЗ) преку Регионалниот фонд за 
модернизација на општинските услуги (ОРФ ММС) во државите од Западен 
Балкан, учествуваше во проект „Поддршка на малите Јавни комунални 
претпријатија кои ја даваат водната услуга на подрачја помали од 10.000 
еквивалент жители, во изработка на Бизнис планови и Планови за 
прилагодување на тарифите за регулиран период 2019-2021 година“.  

Во 2018 година, покрај учеството на настаните во организација на 
ECRB, CEER, ERRA и WAREG, претставници на Регулаторната комисија за 
енергетика учествуваа и на следните состаноци, конференции и настани:  

- состаноци во рамки на проектот за имплементација на заеднички пазар 
на електрична енергија ден – однапред помеѓу Бугарија и Северна 
Македонија, кои во април и мај се одржаа во Софија, Бугарија,  

- прва работилница за Мрежни правила за пренос на природен гас и 
структура на пазарот на природен гас во организација на USAID/NARUC, 
која во мај се одржа во Виена, Австрија,  

- работилница на тема воведување на индивидуални мерни уреди и 
управување со побарувачката на енергија во системите за централно 
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греење организирана од ЕБОР, која во јуни се одржа во Вилнус, 
Литванија, 

- втора работилница за Мрежни правила за пренос на природен гас и 
структура на пазарот на природен гас во организација на USAID/NARUC, 
која во ноември се одржа во Виена,  

- втора работилница на тема „Алатка за компарација на цени и 
Комуникација со потрошувачите“ во организација на USAID/NARUC, која 
се одржа во јули, во Требиње, БИХ,  

- прва работилница за сајбер-безбедност во енергетските системи, во 
организација на USAID/NARUC, која се одржа во октомври, во Рига, 
Латвија,  

- трета работилница за изработка на десетгодишни планови за развој на 
преносната мрежа, во организација на USAID/NARUC, која се одржа во 
декември, во Љубљана, Словенија,  

- прва работилница на проектот за потрошувачи јавно информирање во 
Југоисточна Европа, во организација на USAID/NARUC, која се одржа во 
декември, во Виена, Австрија,  

- еднодневна посета на Берзата на електрична енергија во Софија во 
октомври,  

- состанок со Регулаторна комисија за енергетика и води на Република 
Бугарија, кој се одржа во Софија, во октомври, и 

- учество на меѓународна конференција за води, која се одржа во 
ноември, во Тирана, Албанија.  
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XI.  ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА ВО 2018 ГОДИНА 

 

XI.1 ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Согласно член 35, став 1 од Законот за енергетика, Регулаторната 
комисија за енергетика се финансира од сопствени извори на средства 
обезбедени преку: 

- наплата на надоместок за издавање на лиценци за вршење на енергетски 

дејности, односно упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи со 

електрична енергија и природен гас коишто можат да вршат дејност во 

Република Северна Македонија, 

- надоместоци од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги, 

односно регулаторна тарифа за водни услуги и, 

- наплата на годишен надоместок од носителите на лиценци за вршење на 

енергетска дејност, преку наплата на надоместок за издавање на лиценци, 

како и преку наплата на надоместок од годишниот приход на давателите на 

водни услуги остварен од давањето на водните услуги и надоместок во 

постапката за утврдување на тарифи за водни услуги, односно регулирана 

тарифа за водни услуги.  

Надоместокот од вкупниот годишен приход од носителите на лиценци 
за вршење на енергетска дејност за 2018 година и од годишниот приход на 
давателите на водни услуги остварен од давањето на водните услуги, беше 
утврден со Одлука бр. 08-1897/1 од 16.03.2018 година (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 47/18), од страна на Собранието на Република 
Северна Македонија и тој процент на зафаќање за 2018 година е 0,0497%. 

 

XI.2 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

 

Регулаторната комисија за енергетика ја води сметководствената 
евиденција согласно Законот за сметководство за непрофитни организации, 
Правилникот за сметковен план на непрофитните организации, Правилникот 
за сметководствен план и билансите на непрофитните организации и 
Правилникот за содржината на одделни сметки во сметковниот план на 
непрофитните организации. Изготвувањето на финансиските извештаи, 
признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно начелото на 
модифицирано настанување на деловните промени, односно расходите и 
приходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале и во рок 
од 30 дена по истекот на пресметковниот период, а со цел за точно, вистинито, 
сигурно, сеопфатно, ажурно и поединечно искажување на билансните 
позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средствата, 
приходите, расходите и резултатот од работењето. 
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XI.2.1. Приходи 
Вкупните наплатени приходи на Регулаторната комисија за енергетика 

за периодот 01.01 – 31.12.2018 година изнесуваат 80.541.218 денари при што: 

− 76.230.398 денари или 94,65% од вкупните приходи се од законски 
наплатениот надоместок на носителите на лиценци кои вршат 
енергетски дејности, 

− 1.692.536 денари или 2,10% се наплатени приходи од издавање на 
лиценци, 

− 1.292.646 денари или 1,60% од вкупните приходи се од законски 
наплатениот надоместок на давателите на водни услуги, 

− 1.300.000 денари или 1,62% се наплатени приходи од постапката за 
утврдување на тарифи за водни услуги и 

− 25.638 денари или 0,03% се наплатени приходи по други основи (по 
основ на камата од редовно работење, по судски одлуки, курсни разлики 
и сл.).  
 
Табела XI.1. Преглед на остварени приходи од работењето на 

Регулаторната комисија за енергетика за 2018 година 

Р. 
бр. ПРИХОДИ 

2018 година 

наплатено 
(денари) 

структурно 
учество во 

вкупен 
приход 

(%) 
I. Вкупни приходи од работењето (I.1. + I.2.) 80.541.218 100,00 

I.1. 

Приходи од наплатен надоместок на 
носителите на лиценци кои вршат 
енергетски дејности , надоместок за 
издавање лиценци , надоместок кој го 
плаќаат даватели на водни услуги и 
надоместок од постапката за утврдување 
на тарифи на водни услуги ( I.1.1 + I.1.2 + 
I.1.3 + I.1.4 ) 

80.515.580 99,97 

I.1.1. 
Надоместок од вкупниот приход од 
носителите на лиценци за вршење на 
енергетски дејности  

76.230.398 94,65 

I.1.2. Надоместок за издавање на лиценци 1.692.536 2,10 

 
I.1.3. 

Надоместок на даватели на водни услуги 1.292.646 1,60 

I.1.4. 
Надоместок од постапката за утврдување на 
тарифи за водни услуги 

1.300.000 1,62 

I.2. 
Други приходи  
(камати од редовно работење, по судски 
одлуки, курсни разлики и др.)  

 
 

25.638 

 
 

0,03 

I.3. Пренесен дел од вишокот на приходи од 
претходна година 

48.970.166  

 ВКУПНИ ПРИХОДИ     129.511.384   
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XI.2.2 Расходи 
Потрошените финансиски средства за работење на Регулаторната 

комисија за енергетика, согласно надлежностите од Законот за енергетика и 
Законот за утврдување на цени на водните услуги во 2018 година изнесуваат 
57.134.596 денари. Истите се за 30,60 % помали од планираните финансиски 
средства за 2018 година.  

 

Табела XI.2. Преглед на планирани и остварени расходи од работењето на 
Регулаторната комисија за енергетика за 2018 година 

 
 РАСХОДИ 

2018 година 
планирани 

(денари) 
остварени 
(денари) 

Оствар./          
планир. во (%) 

I.1 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ,УСЛУГИ И 
АМОРТИЗАЦИЈА 15.694.400 9.799.580 55,29 

1. Потрошени материјали 844.400 180.267   21,35 

2. Трошоци за енергија 1.800.000 1.339.371 74,41 

3. Други услуги 4.722.000     1.611.886 34,13 

4. Превозни-транспортни услуги 4.735.000 4.513.203 95,31 

5. Трошоци за репрезентација 1.000.000 1.030.707 103,07 

6. Наемнини 798.000 374.903 46,98 

7. Други материјални расходи 1.795.000 749.243 41,74 

8. Амортизација и ревал.на амортизација 0,00 0,00 0,00 

I.2 ДРУГИ РАСХОДИ 11.602.900 7.419.905 62,37 

9. Провизија за платен промет 100.000 84.757 84,75 

10. Трошоци за осигурување 380.000 182.947 48,14 

11. 
Дневници за службено патување во 
земјата и странство 

   3.860.000 
 

3.619.542 
93,77 

12. 
Надоместоци на трошоци на работници и 
граѓани 

1.440.000 758.746   52,69 

13. 
Надомест за Комисијата за жалби од 
областа на енергетиката 

493.400 161.110 32,65 

14. Членарини 1.329.500 506.929 38,12 

15. Интелектуални и други услуги 3.700.000 1.898.927 51,32 

16. Други расходи 300.000 206.947 68,98 

I.3 КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА 9.280.000 4.257.039 45,87 

17. Средства за градежни објекти 0,00 0,00 0,00 

18 
Средства за АОП опрема, софтвер и 
софтверски лиценци 

4.000.000 3.442.839 86,07 
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19. Набавка на моторно возило 0,00 0,00 0,00 

20. Набавка на мебел 4.800.000 814.200 16,96 

21. Набавка на останата опрема              480.000 0,00 0,00 

I.4. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ 45.750.180 35.658.072 77,94 

19. Плати и надоместоци за плата 45.750.180 35.658.072 77,94 

II. Вкупни трошоци од работењето  (I.1. + 
I.2. + I.3. + I.4.) 82.327.480   57.134.596 69,40 

 

Регулаторната комисија за енергетика, согласно обврските од Законот 
за енергетика, вишокот на остварени средства до крајот на годината ги 
пренесува во следната година. 

Образложение за намената за која се искористени средствата по 
соодветни расходни категории: 

− категоријата потрошени материјали се однесува на потрошени 

канцелариски материјали, средства за чистење и одржување, останати 

потрошни материјали и потрошени средства за набавка на ситен 

инвентар и авто гуми, 

− категоријата трошоци за енергија се однесува на потрошените средства 

за електрична енергија и трошоци за гориво,  

− категоријата други услуги се однесува на потрошените средства за 

инвестиционо одржување на основните и транспортните средства, 

средства за огласување, фотокопирање, печатење, комунална хигиена, 

трошоци за одржување софтвер архивско и книговодствено работење, 

и сл.,  

− категоријата превозни-транспортни услуги се однесува на потрошените 

средства за телефонски услуги, поштенски услуги, интернет услуги и 

претплата на Platts, 

− категоријата на трошоци за наемнини се однесува на направени 

трошоци по основ на закуп на стан за член на Комисијата, како и закуп 

за користење на изнајмена опрема, 

− категоријата трошоци за амортизација не претставува расход кај 

непрофитните организации и истата нема влијание во билансот на 

расходи туку влијае на намалување на вредноста на средствата и 

изворите на средства,   

− категоријата на трошоци други-материјални расходи се однесува на 

направени судски трошоци, трошоци за стручна литература, семинари, 

трошоци за регистрација на возилата, соработка со регионални тела и 

сл., 

− категоријата на трошоци за осигурување се однесува на трошоци 

направени за осигурување на административната зграда, основните, 
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транспортните средства, како и патничкото осигурување за 

вработените, 

− категоријата дневници за службено патување во земјата и странство се 

однесува на направени трошоци за дневници за службено патување во 

земјата и странство, трошоци за превоз, ноќевање, паркинг-патарини, 

трошоци за виза и сл., 

− категоријата на трошоци за вработени се однесува на трошоците 

направени за исплата на регрес за вработените, за одвоен живот, 

пензионирање, задолжителен систематски преглед, јубилејна награда, 

помош на вработените и други надоместоци согласно Колективниот 

договор на Регулаторната комисија за енергетика, 

− категоријата на трошоци надомест на Комисијата за жалби од областа 

на енергетиката се однесува на направени трошоци за членовите и 

замениците на Комисијата за решавање на жалби од областа на 

енергетиката, 

− категоријата на трошоци за членарини се однесува на направени 

трошоци за членарини во ERRA, CEER и MAKO CIGRE, 

− категоријата на трошоци за интелектуални и други услуги се однесува 

на направени троши за адвокатски, нотарски услуги, авторски хонорари, 

договори за дело, ревизија на финансиските извештаи, вештачење, 

адаптивно одржување на веб страна како и други интелектуални услуги, 

− категоријата други расходи се однесува на трошоците направени по 

основ на курсни разлики, данок на непризнаени расходи и сл., 

− категоријата капитални и други средства се однесува на трошоците за 

набавка на АОП опрема, канцелариски мебел, лиценци и останата 

опрема неопходна за работењето на Регулаторната комисија за 

енергетика, и 

− категоријата на трошоци плати и надоместоци на плати се однесува на 

трошоци направени за плати и надоместоци на плати за 30 вработени 

во Регулаторната комисија за енергетика.   

 Во продолжение се дадени Биланс на приходите и расходите за 
периодот 01.01-31.12.2018 година и Биланс на состојба од 01.01 - 31.12.2018 
година. 
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XI.3 БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА РЕГУЛАТОРНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ ЗА 2018 ГОДИНА 
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XI.4 БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ ЗА 2018 ГОДИНА 
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XII. АКТИВНОСТИ ВО 2019 ГОДИНА 
 

Со цел да се зајакне ефикасноста, конкурентноста и транспарентноста 
на пазарите за енергија, Регулаторната комисија за енергетика во текот на 
2019 година ќе продолжи со извршување на своите надлежности утврдени со 
Законот за енергетика, односно ќе:  

− го следи функционирањето на енергетските пазари заради обезбедување 

на сигурно снабдување со енергија и енергенти,  

− го следи исполнувањето на законски утврдените обврски на вршителите на 

регулирани енергетски дејности коишто се однесуваат на обезбедување на 

сигурност во снабдувањето со електрична енергија, природен гас и 

топлинска енергија, 

− се грижи за заштита и унапредувања на правата на потрошувачите и ќе го 

следи спроведувањето на мерките за заштита на правата на 

потрошувачите од страна на операторите на системите за пренос и 

дистрибуција, како и снабдувачите, особено во поглед на: 

o добивање на целосни и разбирливи информации во поглед на цените и 

тарифите што се во примена на цените на енергија за домаќинствата,  

o начините на плаќање на сметките за потрошена енергија,  

o исклучувањата на корисниците од системите,  

o надоместоците за поправки и одржување на мрежите,  

o постапувањата по приговорите и претставките доставени од 

потрошувачите,  

o правата на потрошувачите да добијат податоци за сопствената 

потрошувачка, и 

o обезбедување на информации за потрошувачите што се однесуваат на 

нивните права.  

− донесува и изменува правилници, правила, прописи, методологии и 

тарифни системи, 

− донесува одлуки за цени и тарифи за регулирани енергетски дејности и 

одлуки за највисоките продажни цени на нафтените деривати и на горивата 

за транспорт врз основа на соодветните прописи, методологии и тарифни 

системи и ќе ја следи примената на тарифните системи и пропишаните 

тарифи, 

− донесува лиценци и одлуки за менување, пренесување, продолжување, 

суспендирање, одземање и престанок на лиценци за вршење на одделни 

дејности од областа на енергетиката и ќе го следи работењето на 

носителите на лиценци во однос на нивните обврски утврдени во 

издадените лиценци, вклучувајќи ги и работите поврзани со 

прекуграничниот пренос на електрична енергија и природен гас, 

− донесува решенија за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи 

со електрична енергија и природен гас и ќе го води овој регистар, 



Извештај за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна Македонија во 2018 година 

 

 

- 175 - 

 

− донесува решенија за стекнување на статус на повластен производител и 

одлуки за користење на повластени тарифи и ќе го води регистарот на 

повластени производители, 

− ги одобрува мрежните правила кои што ги донесуваат операторите на 

енергетските системи, 

− ги одобрува правилата за балансирање на системите за пренос на 

електрична енергија и природен гас, на предлог на соодветните оператори 

и ќе ја следи нивната примена,  

− одлучува по приговорите поднесени од:  

o корисниците на системите за пренос и дистрибуција на електрична 

енергија, природен гас и топлинска енергија:  

- против актите на соодветните оператори со кои се одбива пристапот 

или приклучувањето на соодветниот систем или против актите со кои 

се утврдува износот на надоместокот и другите услови за 

приклучувањето, или 

- поради штети настанати поради ограничување или прекин на 

испораката на електрична енергија, природен гас и топлинска 

енергија, од и во системите за пренос или дистрибуција на 

електрична енергија или природен гас,  

o потрошувачите против снабдувачите кои имаат обврска за 

обезбедување на јавна или универзална услуга, како и против 

снабдувачите во краен случај во врска со:  

- квалитетот на услугата во снабдувањето,  

- ограничувањето или оневозможувањето на правото за промена на 

снабдувач, 

- пресметката на потрошената енергија и износот на сметката, 

o вршителите на енергетските дејности и потрошувачите против одлуката 

на операторот на соодветниот пазар на енергија за одбивање на 

барањето за регистрирање на пазарот на енергија, како и одбивање на 

барањето за стекнување на статус на балансно одговорна страна. 

− соработува со надлежните државни органи, единиците на локалната 

самоуправа, вршителите на енергетски дејности, корисниците на 

енергетските системи и потрошувачите на енергија и со други организации 

и институции, 

− презема мерки и ќе доставува предлог до надлежните органи за преземање 

на мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана 

со закон, кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно на Законот за 

енергетика, 

− иницира и предлага донесување на нови и изменување на постојните 

закони и други прописи од областа на енергетиката, 
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− учествува во работата на соодветни регионални и меѓународни 

организации и ќе остварува соработка, консултации и размена на 

информации со други регулаторни тела од регионот, како и со 

Регулаторниот одбор на Енергетската заедница и Секретаријатот на 

Енергетската заедница и ќе случува договори за соработка со други 

регулаторни тела заради создавање на конкурентен регионален пазар на 

електрична енергија и природен гас и усогласување на законската, 

регулаторната и техничката рамка, 

− врши други работи во согласност со Законот за енергетика.  
 

Во текот на 2019 година Регулаторната комисија за енергетика ќе го 
следи одвивањето на процесот на целосна либерализација на пазарот на 
електрична енергија кој отпочна на 1 јануари 2019 година и пазарот на 
природен гас кој отпочна на 1 јануари 2015 година.  

Во тој контекст, Регулаторната комисија за енергетика ќе работи на 
ставање во функција на веб платформата за споредба на цени Switch.mk, 
најкасно до средината на 2019 година, кога се очекува да отпочне со работа и 
Универзалниот снабдувач со електрична енергија.  

Во 2019 година Регулаторната комисија за енергетика ќе продолжи 
активно да работи и на преостанатите подзаконски акти кои треба да се 
донесат во рокови определени со Законот за енергетика.  

Во областа на електричната енергија, Регулаторната комисија за 
енергетика во 2019 година ќе работи на Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, со цел да се 
зголеми опфатот на нови приклучоци кои ќе имаат третман на стандардни 
приклучоци, како и појаснување на поделбата на мерно место. Исто така, во 
2019 година Регулаторната комисија за енергетика ќе ги одобри Правилата за 
балансирање на АД МЕПСО Скопје со кои се воведува нов балансен 
механизам кој е целосно пазарно ориентиран и ќе се применува за сите 
учесниците на пазарот на електрична енергија. 

Во текот на 2019 година Регулаторната комисија за енергетика, покрај 
редовните активности во областа на природниот гас, топлинската енергија и 
нафтените деривати, ќе работи и на подготовка на преостанатите подзаконски 
акти кои треба да се донесат во рокови определени со Законот за енергетика. 

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2019 година ќе 
учествува и на состаноците за избор на PECI проектите (проекти од заеднички 
интерес на Енергетската заедница на Југоисточна Европа од областа на 
електрична енергија и природен гас). 

Во текот на 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика, во 
соработка со Факултетот за електротехника и информациски технологии, ќе 
отпочне со активности за надградба на системот за прибирање и обработка на 
податоци согласно одредбите од новиот Закон за енергетика, а исто така ќе се 
работи и на транспонирање на адаптираната верзија од регулативата REMIT, 
за која постои обврска за имплементација во рамки на договорните страни на 
Енергетската заедница.  

Регулаторната комисија за енергетика во 2019 година ќе продолжи со 
спроведување на активностите кои се во согласност со законските одредби од 
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Законот за утврдување на цените на водните услуги. Имено, за таа цел 
Регулаторната комисија за енергетика ќе продолжи да ја следи примената на 
цените за водни услуги. Истовремено во согласност со своите законски 
надлежности ќе ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни 
услуги со спроведувањето на бизнис плановите на давателите на водни 
услуги. Регулаторната комисија за енергетика, по доставените извештаи за 
спроведување на утврдените тарифи за водни услуги и реализацијата на 
Планот за прилагодување и бизнис планот од страна на давателите на водни 
услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 
еквивалент жители, ќе врши споредба на истите параметри со претходно 
одобрените во Решенијата за утврдување на тарифите за водни услуги.  

Регулаторната комисија за енергетика во текот на 2019 година ќе 
продолжи да учествува во работата на: 

− Одборот на регулатори на Енергетската заедница (Energy Community 

Regulatory Board - ECRB) и работните групи за електрична енергија, 

природен гас и потрошувачи и пазари на мало, како полноправен член, 

− Регионалната асоцијација на енергетските регулатори (Energy 

Regulators Regional Association - ERRA) и во Комитетот за лиценци и 

конкуренција, Комитетот за тарифи и цени и во Работната група за 

потрошувачи и пазари на мало, како полноправен член, 

− Советот на европските енергетски регулатори (Council of European 

Energy Regulators - CEER) и работните групи, како набљудувач,  

− Асоцијацијата на европските регулатори за вода (European Water 

Regulators – WAREG), како полноправен член и 

− Постојаниот советодавен форум на регулаторните тела од балканските 

земји (Balkan Advisory Forum), како полноправен член. 

Регулаторната комисија за енергетика во 2019 година ќе учествува и на 
состаноците на новоформираната работна група на Енергетската заедница за 
имплементација на адаптираната Регулатива (EУ) 1227/2011 за интегритет и 
транспарентност на пазарите на енергија на големо (РЕМИТ), која ќе отпочне 
да се применува во рамки на Енергетската заедница. 

Во текот на 2019 година Регулаторната комисија за енергетика ќе 
аплицира за учество во работните групи на Агенцијата за соработка на 
енергетските регулатори (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - 
ACER). 

 

 


