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Organizers

Konrad-Adenauer  Stiftung  (KAS) is  a  political  foundation,  closely  associated  with  the  Christian
Democratic Union of Germany (CDU), which has freedom, justice and solidarity as basic principles of its
work.

Analytica is  a  Skopje  based  non-profit  independent  think  tank  dedicated to  helping  individuals  and
institutions with the aim to foster lasting improvement in the democracy and governance. The core areas
of work of Analytica are EU integration, energy and security. 
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ENERGY  SECURI TY I N THE  WESTERN  BALKANS  –  POLICI ES  AND CHALLENG ES

CONFERENCE

05  NOVEMBER 2014

HOTEL  STONE BRIDGE,  SKOPJE ,  MACEDONIA

The  Konrad  Adenauer  Foundati on  (KAS)  Skopje  in  coope rati on  with  i t s  partner
Ana ly ti ca  organ izes  a  confe rence  ti t led  “Energy  secur i ty  in  the  We ste rn  Ba lkans  –
pol ic ies  and  cha l lenges”.

Energy  secur i ty  i s  a  c ruc ia l  part  o f  a  cou ntry ’s  nati ona l  secur i ty ;  but  s ign ifi cant ly
infl uenced  by  the  cou ntry ’s  geopol iti ca l  pos iti on.  The  We stern  Ba lkan  countr ies  are
sti l l  vu lnerab le  to  e lec t r ic i ty  and  gas  cutoff s ,  and  have  many  externa l  and  domesti c
r is ks  to  sett le  on  the  way  of  improv ing  the i r  energy  secur i t y.

The  conference  a ims  to  off er  p latf o rm  for  d iscuss ing  energy  secur i ty  f rom  pol icy
and  geopol iti ca l  perspecti ve  re lati ve  to  the  We ste rn  Ba lkan  reg ion  and  to  ra ise
energy  secur i ty  cha l lenges  as  we l l  as  the  domesti c  read iness  to  address  them.  The
idea  beh ind  th is  conference  i s  to  be  an  open  forum for  exchang ing  on  the  matt er  of
energy  secur i ty  in  the  Western  Ba lkans  inc lud ing  the  input  of  var ious  sta keholders .

Registration 

Please register in writing e-mail to the KAS office in Skopje or Analytica office in Skopje 

Venue: 

Hotel Stone Bridge

Kej Dimitar Vlahov no.1

MK – 1000 Skopje 

Phone: + 389 2 32 44 900

info@stonebridge-hotel.com 

www.stonebridge-hotel.com  
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Working language: Macedonian and English

(Simultaneous translation will be provided)

Organizers: 

Konrad-Adenauer-Stiftung
Skopje  Office

ul. "Maksim Gorki" 16 

MK – 1000 Skopje 

Phone: +389 2 3231-122

Skopje@kas.de  

www.kas.de/mazedonien/ 

Analytica

Dame Gruev No:7-8/3

1000 Skopje

Phone: +389 2 312-1948

info@analyticamk.org  

http://www.analyticamk.org 
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WEDNES DAY|        05      .  NOVEMBER 2014  

 9.30 – 10.00
ARRI VAL  AND REGISTRATION

 10.00 – 10.20
OPENING  AND WE LCOME SPEECH ES    

Zorica VELKOVSKA, Konrad Adenauer Stiftung 
Sonja ZUBER, Analytica

 10.20 – 11.50
RO LE  OF  GEOPOLIT ICS  IN  ENERGY SECURITY

Moderator: Andreja BOGDANOVSKI, Analytica 

Martin VLADIMIROV, Center for the Study of Democracy, Bulgaria
Noemie REBIERE, Centre de Recherche et d'Analyse Géopolitiques, French Institute of Geopolitics
Metodi HADZI JANEV, Military Academy “General Mihailo Apostolski”

 11.50 – 12.10
COFFEE  BREAK

 12.10 – 13.40
DOMESTIC  READIN ESS  TO RESPOND TO  ENERGY SECURITY  CHALLENGES  

Moderator: Ana STOJILOVSKA, Analytica

Marko BISLIMOSKI, Energy Regulatory Commission
Julijana DIMOSKA – ISAJLOVSKA, Energy Regulatory Commission
Hans-Helge SANDER, German Embassy Skopje
Viktor DIMITRIEVSKI, EVN Macedonia

 13.40 – 14.00
DISCUSSION AND CONC LUSIONS  

 14.00 – 14.30
COCKTAIL 
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Paper “The state of energy (in)security in Macedonia”

For  the  purpose  of  the  conference  the  paper  “The  state  of  energy  (in)security  in  Macedonia”  was
prepared, aimed to analyze in more detail the state of energy security in Macedonia and to identify the
main issues hampering an improved energy security situation. It was authored by Analytica’s researchers
Andreja  Bogdanovski  and  Ana  Stojilovska.  The  paper  is  available  in  electronic  version  in  English
http://analyticamk.org/images/stories/files/2014/The_state_of_energy_eng.pdf;  in
Macedonian http://analyticamk.org/images/stories/files/2014/The_state_of_energy_mak.pdf;
and  in  Albanian
http://analyticamk.org/images/Files/Reports/the_state_of_energy_insecurity_in_Macedonia_alb_e66c1
.pdf  

Energy security continues to be one of the most debated security related issues in the EU and especially
in the Western Balkan region. Macedonia, as a small landlocked country, with no own natural gas and oil
resources, an EU and NATO candidate country, is struggling to strategically plan and increase its energy
security. Although much of the relevant documents aiming to improve energy security are adopted, the
facts such as inability to deal with high electricity demand peaks as back in February 2012, the yearly
increasing  energy  dependency and the supply  of  natural  gas  from a single  source,  picture  a  rather
troublesome state of energy security.

Since energy security is of crucial national security importance, it is necessary to analyze in more detail
its state in Macedonia and to identify the main issues hampering an improved energy security situation.
Therefore, this policy analysis borrows from the International Energy Agency (IEA) four dimensions of
short-term energy security (although slightly modified in the paper to meet the Macedonian situation):
External risks – risks associated with disruption of energy imports, External resilience - ability to respond
to disruptions of energy imports by substituting with other suppliers and supply routes; Domestic risks -
risks arising in connection with domestic production and transformation of energy; Domestic resilience -
domestic  ability  to  respond  to  disruptions  in  energy  supply  such  as  fuel  stocks.  These  aspects  are
however combined with matters of long-term energy securities, as well as the Macedonian definitions of
energy security in the respective legislation are taken into consideration. 

As it has recommendations for the short-term but also for the medium-term period, the paper will be
up-to-date source of basis for policies in the next couple of years. The methodology included an analysis
of the relevant strategies and legal acts, statistic data, newspaper articles as well  as recent shifts in
geopolitics concerning energy security.

Conclusions for the paper:

The  developments  in  Ukraine  will  continue  making  the  headlines  across  Europe  as  the  situation
continues  to  deter.  Its  energy  sector  will  undoubtedly  continue  to  suffer  which  would  generate
intensified energy diplomacy between Brussels-Kiev and Moscow in order to secure gas supplies for the
EU and Ukraine. As the winter is approaching the exchange of accusations between the parties will grow
which  has  the  potential  to  lead  to  another  gas  crisis.  Macedonia  should  closely  follow  these
developments and timely react on possible gas shortages. 
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Joining South Stream would secure considerable amount  of  gas but the politicization of  the project
makes the overall process more vulnerable to politics. Macedonia in this regard as EU candidate country
should follow EU’s advice on streamlining the agreements for joining the project in accordance with the
EU energy law. Because of its uncertainty Macedonian authorities should also seriously consider and
make concrete steps in joining the Trans-Adriatic Pipeline.

Fortunately  Macedonia  today is  in  a  stable  and politically  predictable  neighborhood where regional
cooperation is a precondition for further integration in the European Union. Cooperation in the field of
energy is  a necessity and not only in terms of  joint  energy projects but also in cases of  natural  or
manmade disasters. The floods in Serbia should serve as a powerful reminder about the infrastructure
vulnerability and the damaging effects climate can have on the energy infrastructure. 

While EU is concerned with gas shortages, Macedonia is more vulnerable to electricity. This is visible
from Macedonia’s energy balances, the share of electricity used by households but the industry too, as
well as the fact that electricity import increases. Also, by taking into consideration the event of the 2012
electricity crisis, efforts should go in direction of mitigating this state of electricity vulnerability. This can
be achieved by offering other sources of heating than electricity for households (natural gas, developing
district heating, efficient use of fuel wood, energy efficiency measures etc.), focusing on increasing the
utilization of renewables, and of natural gas.

As  the  electricity  prices  will  be  increasing  in  the  upcoming  period,  Macedonia  should  intensively
continue  with  the  energy  reforms  to  mitigate  the  consequences  from  rising  energy  prices  such  as
reforms to improve the heat market, improve energy efficiency, support local gasification projects and
continue with the gasification plans on central level.

Although, not the highest energy security concern at the moment, the increasing utilization of natural
gas means that the country should think more intensively about the energy security concerns of natural
gas, to try to join as many as possible gas pipelines, but most importantly to undertake all measures that
is able to achieve on its own in the meanwhile - to utilize the maximal capacity of its gas network as well
as to increase its capacity.

As it is a breach of the Energy Community Treaty, the Government should reconsider the decision to
delay the liberalization of the electricity market.

Last but not least, the sole definition of energy security understands increasing the number of energy
sources and the number of energy supplies. Therefore, Macedonia should continue with its efforts to
diversification of the energy sources in the energy mix and increasing the number of suppliers.
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Conference “Energy security in the Western Balkans – policies and challenges”

5 November 2014

The conference is jointly organized by Konrad Adenauer Foundation and Analytica Think Tank

The aim of the conference “Energy security in the Western Balkans – policies and challenges” which took
place on 5 November 2014 in Skopje organized jointly by KAS and Analytica was to offer a platform for
discussing energy security from policy and geopolitical perspective relative to the Western Balkan region
and to raise energy security challenges as well as the domestic readiness to address them. The idea
behind this conference was to be an open forum for exchanging on the matter of energy security in the
Western Balkans including the input of various stakeholders.

The intended short-term impact is to raise awareness about the importance of discussing energy security
with various stakeholders. The mid- and long-term planned impacts were contributing to creating policy
solutions that go in direction of improving the state of energy security in Macedonia and beyond. 

The target audience was representatives from the relevant institutions (Ministry of Economy, Energy
Regulatory  Commission  etc.),  civil  society,  representatives  of  municipalities,  energy  companies,
academia, researchers, professionals in the area, donor communities from Macedonia. 

The discussed topics in more detailed were the state of energy security in the EU, the South Stream
project, the energy security strategy of the EU, the challenge of dealing with electricity and gas shortages
in  Macedonia,  the  liberalization  of  Macedonia’s  electricity  and  natural  gas  markets  as  well  as  the
challenge of achieving greater share of renewables by Germany with taking into consideration energy
security aspects. 

There  were  two  panels.  On  the  first  titled  Role  of  geopolitics  in  energy  security there  was  the
presentation of Noemie Rebierie, from the French Institute of Geopolitics who spoke about the EU view
on energy security; Martin Vladimirov from the Center for the Study of Democracy based in Bulgaria who
focused on South Stream as a case study; and Metodi Hadzi Janev from the Military Academy “General
Mihailo Apostolski”, Skopje, Macedonia who talked about the security perspective of energy security. 

The second panel titled  Domestic readiness to respond to energy security challenges included Marko
Bislimoski and Julijana Dimoska – Isajlovska from the Energy Regulatory Commission of Macedonia who
presented the cases of development of the electricity market and the natural gas market of Macedonia,
respectively. Next was Hans-Helge Sander from the German Embassy in Skopje who presented the way
Germany deals with energy security challenges. And last but not least was Viktor Dimitrievski from EVN
Macedonia who discussed the readiness to deal with low temperatures and lack of electricity. 
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CONCLUSIONS

Energy security is not a single policy – it is defined by different aspects. Different stakeholders point out
different aspects of energy security: protection of the environment, supply of energy or national security.
Energy security affects political stability because of competition for resources, security of infrastructure
caused by natural disasters or human factor etc. Energy security affects social stability since it may cause
loss of job posts or new job posts. Energy security is a mix of national security and security of energy
supply. 

There is  no single approach of  energy security.  If  viewed from the perspective of  an energy import
dependent country, the main challenge is to secure its energy supply by diversifying sources and routes.
From the perspective of an energy export oriented country, the energy security issue depends on the
need  of  having  reliable  long  term  buyers.  Energy  security  is  about  reliability,  affordability  and
sustainability. The aim is to have clean, cheap and secure supply of energy, but it is difficult to achieve all
three aspects. 

The concept  of  energy  security  of  the EU is  mostly  focused on security  of  supply.  However  energy
security  apart  from  security  of  supply  needs  to  include  climate  change  and  protection  of  critical
infrastructure. Critical infrastructure is often considered a terrorist target. 

Lack of oil could be a driver of energy security. Nevertheless, the gas crises in 2009 affected Macedonia
in a way that the prices of heat energy were much higher in the winter 2009/2010. The gas consumption
in Macedonia was smallest in 2009 due to the crisis. 

Basis of long term energy security is reducing import dependence, increasing the number of suppliers,
utilization of indigenous resources and renewable energy resources and reducing overall energy demand
by introducing energy efficient technologies. Security of energy supply may be distorted due to factors
such as technical issues with the energy system, lack of renewable energy, unsuitable organization of the
energy sector, political factors, wars, natural disasters, terrorism etc. Energy security is a crucial part of a
country’s national security; but significantly influenced by the country’s geopolitical position. 

The EU is energy import dependent. 53% of its energy consumption is imported. Fossil fuels have the
biggest share in EU’s energy consumption and its energy demand is growing. External factors include
climate change and having limited resources. Therefore, it is important for it to define energy security, to
enable coordination of national energy policies and to diversify roots and suppliers. It is also significant
to reduce its import dependence and increase the number of suppliers in order to create competition.
Energy efficiency and renewable energy could contribute to the reducing of the overall demand; new
technology could play a part in it as well. Energy is becoming a major issue for the EU due to the growth
of global energy demand with the arrival of emerging economies such as China and India, because the
resources of  oil  and gas are limited, climate change, the emergence of  terrorism, and the return of
Russia as a major actor on the international scene, notably with the Ukrainian crisis of 2006, 2009, and
the one which began in February 2014. Germany began its energy transition after the Japan nuclear
disaster aiming to phase out nuclear energy and diversify supply.
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The European strategy for energy security includes several points, some of which include strengthening
emergency and solidarity mechanisms including protection of strategic infrastructure; increasing energy
production  in  the  EU;  further  development  of  energy  technologies;  diversifying  the  supply;  and
improving coordination of national energy policy as well as speaking with one voice in external energy
policy. There is a need of a wider debate on the protection of strategic energy infrastructure such as
crucial gas and electricity transmission systems. Concerning the diversification of supplies the figures for
the  importation  of  gas  for  the  year  2013,  diversification  of  the  sources  of  the  EU  is  already  well
advanced: 39% from Russia, 33% from Norway, 22% from North Africa, 4% from other sources, LNG
imports from Qatar and Nigeria reach 15%. About the imports from North Africa, Algeria and Libya, there
is  a  geopolitical  risk.  About  diversifying  routes  and  sources  the  establishment  of  the  Southern  Gas
Corridor and projects such as TAP are considered as important elements to respond to the mid-term and
long-term energy demand of the EU.

Energy policy is not only national policy, but in order to have a single energy market, there is a need of
interconnections. New possible source which could be important in the future is shale gas.

South Stream was considered a political project by Russia to bypass Ukraine. It is connected with state
capture risks.  That could mean that politics is shaped by big interests of individuals, not by national
interests. This has happened in Bulgaria when a law was changed because of the South Stream project. It
was considered an example of non-state actors having influence over policies.  South Stream project
became more expensive than its initial calculations and South Stream project’s costs compared with
Nord Stream, both with same diameter are more than 3 times higher per km in EUR. Related to the
South Stream project is that Gazprom is a monopoly and that clashes with EU legislation. 

Cooperation in the field of energy is a necessity and not only in terms of joint energy projects but also in
cases of natural or man-made disasters. Bulgaria and Macedonia for example could build a gas storage.

Macedonia, as well as the countries of the Western Balkans, even Bulgaria are faced with high shares of
energy poverty. Energy efficiency measures are something that households can undertake themselves to
combat energy poverty.  Wasteful  use of  electricity  for heating is  highly polluting. It  is  important for
households to understand that energy is not a social category. On the other hand, feed-in tariffs for
renewable energy increase the electricity price. 

The Western Balkan countries are still vulnerable to electricity and gas cut-offs, and have many external
and domestic risks to settle on the way of improving their energy security. 

Closely related to energy security is the import dependency issue. For Macedonia approximately 30% of
its electricity consumption is being imported. Additional information about this dependence is the fact
that the imported electricity has increased in the period 2009-2013. Also, the share of electricity in the
final energy consumption in households has increased in the period 2010-2013. It is cheaper to import
electricity than to make the power plant in Negotino functional for instance. Experts recommend that
Germany’s example should be followed allowing natural persons to produce and sell  electricity from
renewables. 
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In case of electricity shortages,  electricity consumption restrictions are being made in order for the
system not to fall apart. There is a need for prevention plans on what to do in case of crisis. There are
always some consumers which cannot remain without electricity like hospitals, kindergartens etc. One
issue is the difficulty in storing electricity. In February 2012 the electricity crisis arose as a result of the
ban on export of electricity from many countries, so Macedonia could not import electricity and was
faced with electricity shortages. 

While EU is concerned with gas shortages, Macedonia is more  vulnerable to electricity. This is visible
from Macedonia’s energy balances, the share of electricity used by households and the industry, as well
as the fact that electricity import increases. Also, by taking into consideration the event of the 2012
electricity crisis, efforts should go in direction of mitigating this state of electricity vulnerability. This can
be achieved by offering other sources of heating than electricity for households (natural gas, developing
district heating, efficient use of fuel wood, energy efficiency measures etc.), focusing on increasing the
utilization of renewables, and of natural gas.

Macedonia’s  dependence on natural gas is demystified by the fact that although natural gas is 100%
imported from Russia and the import of natural gas has doubled in the period 2009-2013, it still has a
small share in the final energy consumption (1.7% in 2010). The utilization of the capacity of the system
for gas transmission remains low and was only 20% in 2013. Positive development is that this share has
increased over the years.  Municipalities demand for support in their gasification endeavors.  The gas
distribution network has to be built  in order natural gas to reach households. Only a small share of
households  is  connected  to  gas,  before  2013  there  were  no  households  connected  to  gas  supply.
Therefore,  local  gasification  projects  should  continue  in  order  to  increase  the  share  of  households
utilizing natural gas for heating. 

Although, not the highest energy security concern at the moment, the increasing utilization of  natural
gas means that the country should think more intensively about the energy security concerns of natural
gas, to try to join as many as possible gas pipelines, but most importantly to undertake all measures that
is able to achieve on its own in the meanwhile - to utilize the maximal capacity of its gas network as well
as to increase its capacity. Macedonia as EU candidate country should follow EU’s advice on streamlining
the agreements for joining different projects in accordance with the EU energy law. 

The  liberalization  of  the  electricity  market in  Macedonia  needs  to  take  place  step  by  step.  The
postponement of the full electricity market liberalization was announced suddenly on 9 October 2014.
This makes the country in breach of the Treaty establishing the Energy Community. The Macedonian
Government’s  explanation  is  that  the  electricity  price  for  households  will  increase  upon  the  full
electricity  market  liberalization.  The  Government  should  reconsider  the  decision  to  delay  the
liberalization of the electricity market.
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As  the  electricity  prices will  be  increasing  in  the  upcoming  period,  Macedonia  should  intensively
continue with the energy reforms for mitigation of the consequences from rising energy prices such as:
reforms  to  improve  the  heat  market,  improving  energy  efficiency,  support  of  the  local  gasification
projects and gasification on central level.

Prepared by: Ana Stojilovska, Analytica: astojilovska@analyticamk.org
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Pictures of the conference

Zorica Velkovska, KAS giving a welcome speech Sonja Zuber, Analytica giving a welcome speech

Panel I Panel II

Panel discussions Ana  Stojilovska,  Analytica  giving  a  statement  for
the media
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Energy Security and State Capture Risks: 
South Stream as a case study

Skopje, November 5th, 2014

Martin Vladimirov
Energy Analyst
Center for the Study of Democracy
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Energy Security: Definition and Policies



What is Energy Security?

Energy Security consists of three factors:

• Reliability
• Affordability
• Sustainability



• Reducing import dependence

• Increasing the number of suppliers

• Utilization of indigenous resources and renewable energy 
resources

• Reducing overall energy demand by introducing energy-efficient 

technologies

Fundamentals of Long-term Energy Security



Quantifying energy security: key to adequately tackling energy security
risks

• Policy implications on EU level

 access to natural resources

 import exposure (the role of Russia, Middle East)

 environmental concerns

• The case of Bulgaria

 national specificities: level of economic development and energy infrastructure

 regional characteristics (South-East Europe, Black Sea Region, ties with Russia, Turkey)

 position in the EU: compliance with EU policy

Quantifying Energy Security as a Policy Tool



Energy Poverty in Bulgaria
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Energy Poverty in Bulgaria – cont.
Main Heating Source by Type of Settlement 
(2011)

Main Heating Source by Type of Settlement in Bulgaria
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Security of Gas Supply in Bulgaria

Energy Security Challenges: Gas supply diversification and disruption risks are 

closely related to energy poverty and electricity prices, as this is the most viable 

options for the Bulgarian economy to receive lower energy alternatives after coal 

and wood, which are not sustainable options in the long-run.

• Gas transit arrangements

• Involvement in international pipelines and regional interconnectors

 Nabucco and Southern Corridor pipelines

 South Stream

 regional interconnectors and reverse flow connections with neighboring countries



South Stream: Geopolitical Issues



Structure of Import Dependence
 
Country

Gas Import 
Dependence 

(%)

Share of the 
Russian gas in 
the overall gas 

import (%)

Average Price 
($ per 1000 

cubic meters)

Slovenia 100 60.2 485
Greece 100 55.6 476
Slovakia 98.4 83.5 429
Czech Republic 98 58.6 503
Bulgaria 90 100 458
Austria 78.9 76.1 379
Hungary 78.2 100 435
Poland 72 81.3 403
Romania 24.3 100 399
Turkey 99 56 406
Ukraine 55 100 385
Moldova 100 100 400
Macedonia 100 100 564
Serbia 82 100 457
Average 81 81 441



Russia and Bulgaria signed a final investment decision in 
November 2012 on South Stream.  All possible routes came 
through Bulgaria, the only geographically and politically 
suitable location for the pipe to return to land.  Russia 
offered Sofia the steepest discount of any European state. 
Construction began on the Bulgarian section in Nov 2013.





South Stream: State Capture Risks



Project Management Deficits

• Legal issues
• Public Procurement
• Financial Viability
• State Capture



Project Finance Structure for South Stream

• Announced costs – EUR3.8 billion after initial estimate at 
EUR1.7bn
• Initially planned to be constructed with 30% equity from 
South Stream Bulgaria (Gazprom and BEH joint project 
company with a 50% ownership for each partner) and 70% 
loan financing.
• BEH would finance its 50% equity investment though a  
loan for EUR 625m from Gazprombank at 4.25% yield
• Construction to start by December 2013, dividends 
payable by January 2018



Comparative costs of natural gas pipelines 
in Europe

Project Country/Project Diameter Cost (mn 
euros/km)

South 
Stream

Russia, South Stream 1420 7.4

OPAL Germany, Nord Stream 1420 2.1

NEL Germany, Nord Stream 1420 2.3

Gazelle Czech Republic, Nord 
Stream

1420 2.4
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Role  of  geopolitics  in  energy
security
5 November 2014, Skopje, Macedonia

organised by the Konrad Adenauer Foundation and Analyitica thinking laboratory.

To introduce the topic, it is important to say that there is not a single approach of energy

security : it depends where we stand. In fact, the approach changes if we are a consumer

and  importer  country  or  a  producer  and  exporter  country.  From  the  prospective  of

importer  countries,  the  main  challenge is  to  secure  its  energy supply by diversifying

sources and routes. From the prospective of producer and exporter countries, the energy

security issue relies on their dependance on the user. It means that they need reliable

buyers to guarantee a stable price and demand and to pay long term contracts.

As it was asked by the organizators, I will present the challenges of energy security for

Europe. In this regard, I will focus on the first approach of energy security which is : how

to secure the energy supply ? Still, it is essential to keep in mind that producer countries

have some needs and are also concerned by energy security issues.

In first, I will give an overview of the current geopolitical and energy situation of the EU,

with key facts and figures. Then, we will have a look at the european strategy to ensure

its energy security. And to conclude, we will analyse the achievments and the limits of this

strategy.

I) Overview of the geopolitical and energy situation of the EU

Since  the  last  decade,  energy is  becomming  a  major  issue  for  the  european  union

because of several structural and conjonctural changes : 

- the  growth  of  global  energy demand with  the  arrival  of  emerging  countries  on  the

international market (China and India will reach 3 billion people in the years to come),

in front of that, the ressources of oil and gas are limited, and of course there is the huge

challenge of the climatic change.

Energy security in the western balkans : policies and challenges



- we face important changes in the international and geopolitical balance after the fall of

Berlin war in the 1990's, the emergence of terrorism at the begining of the 2000's, and

more recently the arab spring and its consequences on the stability in the Middle East.

- we also face the return of Russia as a major actor on the international scene, notably

with the ukrainian crisis of 2006, 2009, and the current one which began in february

2014.

All those factors enhance the competition between consumers countries to controle the

sources and the routes of energy supply. That explain the rising concern of the european

Countries about energy security issue.

Some  figures  to  illustrate  energy  dependancy  of  the  EU.  Regarding  the  energy

consumption of the EU, we see that, despite the share of nuclear and renewable energy

in the european energy mix,  fossil  fuels  remain  the  biggest  share  of  the EU energy

consumption.

According to the report of the European Commission published in may 2014, the EU

imports 53% of its global energy consumption : 90% of oil (one third from Russia), 66% of

natural gas (two thirds from Russia), 42% of solid fuels, and 40% for nuclear fuel. Those

figures shows the high level of dependancy on external supply.

Some key facts to illustrate the several challenges of the EU, view from the inside, the

energy situation of the 28 members states in uneven concerning their national energy mix

and their level of dependance to external suppliers (6 of the 28 members states rely

entirely on russian gas imports). 

Last but not least, the external energy bill of the EU, in terms of energy import is about 1

billion euro per day (400 billion euro for the year of 2013). This figures have to be set in

the broader context of the current economical crisis of the EU.

II) What is the european strategy for energy security ?

After this statement on the huge dependance of the EU to external suppliers and the

raise of geopolitical  risk,  notably with the instability in the Middle East and the tense

situation between Moscow and Brussels,  what  is the european strategy to ensure its

energy security ?

The Commission , in its reports on energy security defined a strategy based on 8 key

pillars :



1. Immediate  actions  aimed  at  increasing  the  EU's  capacity  to  overcome  a  major

disruption during the winter 2014/2015

2. Strenghtening emergency and solidarity mechanisms including coordination of  risk

assesments and contingency plans; and protecting strategic infrastructures

3. Moderatin genergy demand

4. Buildong a well functionning and fully intagrated internal market

5. Increasing energy production in the EU

6. Further developping energy technologies

7. Diversifying ecternal supplies and related infrastructures

8. Improving coordination of national  energy policies and speaking with  one voice in

external energy policy

III) Achievements and limits of this strategy

What  does that means concretly ? I chose only few points that I consider as the most

important regarding geopolitical issues. What has been done and what has to be done ?

- Regarding the immediates actions... in fact : winter is coming !

The  cooperation  between  member  states,  regulators,  and  transmission  systems

operators will be enhanced in respect to avoide disruption. A particular attention is paid to

vulnerable  areas,  the  storage  capacity  has  to  be  enhanced  and  the  reverse  flows

developped. 

This  points  are  under  achievement,  according  to  Dominique  Ristori,  director  of  the

Energy Directorate General  of the European Commission, the gas storage are full over

90%. That give a large leverage to the EU toward Russia for the winter of 2014/2015.

- About protecting strategic infrastructures : it is necessary to launch a wider debate on

the protection of strategic energy infrastructure such as gas and electricity transmission

systems which are providing a crucial service for all consumers. This debate should

address the  control  of  strategic  infrastructure  by non-EU entities,  notably  by state-

companies, national banks or sovereign funds from key supplier countries, which aim at

penetrating  the  EU  energy  market  or  hampering  diversification  rather  than  the

development of the EU network and infrastructure.

The question remains: how to ensure the security of critcal infrastructures and strategic

areas (militarisation of those areas, privat or public forces, cost issue....) ? With the raise

of IT risk, terrorism and piracy, how to controle the transportation all along the supply

chain,? 



- Concerning the diversification of external supplies and related infrastructures : 

When we look at the figures for the importation of gas for the year 2013, diversification of

the sources of the EU is already well advanced : 39% from Russia,  33% from Norwey,

22% from North Africa,  4% from other sources,  LNG imports from Qatar and Nigeria

reach 15%.

About the imports from North Africa, Algeria and Libya, we faced importatnt geopolitical

risk. In fact the current situation in Libya is a real chaos. This political instability affects

the  production  of  the  country  which  constitute  a  risk  for  the  EU  hydrocarbons

importations.

- One of the main priority of the EU strategy is to diversify routes and sources : in this

respect  the  establishment  of  the  Southern  Gas  Corridor  and  identifies  projects  of

common interests (including TANAP and TAP) are considered as important elements to

respond of the mid term and long term energy demand of the EU. In fact, this route

would permit to import resources from the Caspian region to the EU market. With the

Southern Gas Corridor, 10 bcm from Azerbaidjan through Turkey would reach the EU in

2020 which represents only 2% of the EU current demand). The Souther Gas Corridor

is also seen as a vital infrastructure to provide connection with the Middle East and

Central Asia.

To achieve this aim, there is an urgent need to find an agreement about the iranian

nuclear talks to raise the embargo on Iran energy sector. Iran is one of the biggest proven

resources of in the world. And to restore stability in Irak and Syria, which are nowadays

considers as failed state, with the threat of IS which holds and controle some oil fields in

Syria and in Irak and controle also routes to export their production.

- And at least, the last point of the strategy is to improve coordianation of national energy

policies and speaking with one voice in external energy policy.... Let's say it is a such

ambitious wish regarding the current cacophony concerning the South Stream project

between the European Commission and the transit countries of the Balkans. But i let

this topic to the other speakers. 

Thank you for your attention. 
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Исчезнување на нафтата и Зависност од надворешниИсчезнување на нафтата и 
другите фосилни извори на 
енергија

Зависност од надворешни 
извори на енергија
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Геополитика и предизвици како што се:

трка по

д у р

поддршка на 
режими

современиот 

трка по 
“стабилност” во 
државите кои се 

брежими тероризам снабдувачи на 
енргија
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Побарувачка од земјите кои се сиромашни и 
ектремниот пораст на побарувачка во земјите како

д у р

ектремниот пораст на побарувачка во земјите како 
Кина и Индија
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на енергија

д у р
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ѓ ј ј

Заштита на животната средина

За меѓународната енергетска асоцијација

Заштита на животната средина

International Energy Association, Energy Technological Perspectives, 
Pathways to a clean energy system, 2012, available at: 
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Има и такви кои сметаат дека енергијата е важен 
фактор за националната безбедност -

одбранбениот сектор има 
потреба од енергија многупотреба од енергија многу 
повеќе отколку останатите 
сектори
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Некои имаат поширок пристап укажувајќи дека 
енргетската безбедност има ефект врз политичката 
стабилност зарадистабилност заради

-Компетицијата по ресурси и  

-Сигурноста на инфраструктурата во контекст на 
катастрофи од природата или предизвикани од човек

© д© д--р Методи Хаџир Методи Хаџи--ЈаневЈанев



ВО СУШТИНАТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСТ, СТРАТЕШКО 
- БЕЗБЕДНОСНИ И ПРАВНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Р

1. Глобални предизвици во доменот на енергетската 
безбедност - посатвување на проблемот
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Таа е услов за политичка криза и нестабилност 
избирање на една наспроти друга опција
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Потенцијално манипулирање на снабдувањето со 
енергија и цените
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Натпревар околу изворите за енргија, 
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Пораст на нападите врз критичната инфраструктура, 

- 51 напад во Алжир- 51 напад во Алжир
- 146 Во Либија и
- 17 во Тунис. 
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2. Стратешко безбедносни перспективи на енергетската 
безбедност: идејата за промена на пристапот

“Сегашниот модел на енергетска 
безбедност, кој е роден како резултат д , ј р д р у
на кризата од 1973, својот примарен 
фокус го има на предизвиците 
поврзани со справувањето со поврзани со справувањето со 
дистрибуцијата на нафата од земјите 
кои ја произведуваат.”

Daniel Yergin, ‘Ensuring Energy Security’ (2006) 85(2) 
Foreign Affairs 69, 75; Richard Scott, ‘The International 
Energy Agency: Beyond the First 20 Years’ (1995) 13 
J l f E d N t l R L 239 239Daniel Yergin
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Сигурност во 
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С
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Разбирање на опкружувањето по Студената Војна 
(генерални видувања)

Lord William Rees
James Dale Davidson 

James Dale Davidson & Lord William Rees, The Sovereign Individual Mastering the 
transition to Information Age , Touchstone Edition, 1997
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Економијата во контекст...
За Takis Fotopoulos процесот на глобализација:
...го иницира процесот на дерегулација на комодитетот,
капиталот и пазарот на трудот што доведе со сегашниот
нео-либерален свет на глобализација

Takis Fotopoulos, “Democracy & Nature: The International Journal of Inclusive 
Democracy”, Vol.7, No.2, (July 2001),

Takis Fotopoulos
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Силно влијание на либерализмот и технолошки
развиток:

Силно влијание на либерализмот и технолошки
развиток:

тренд на универзализирање на вредноститетренд на универзализирање на вредностите

- Идејата за слободата се
изразува преку слободазразу а ре у с обода
на движење на:

- стоки,
услуги- услуги,

- луѓе и
- капитал © © д-р Методи Хаџи-Јанев
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- Технолошки развиток
( ре а о ер за ја зае о со е о ра за ја)

Редефинирање на моќта

(тренд на модернизација заедно со демократизација)

Унапредување на квалитетот
на сулугите

Проток на информации
на сулугите

Влијаење врз 
вредноститевредностите

Можност за 
унапредување на 
благосостојбата
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Редефинирање на моќта
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- Технолошки развиток
(тренд на модернизација заедно со демократизација)

ф

д ф р

ев- ефектите од тоа -
Недостаток на енергија преголемо искористување-

ефект по различни аспекти од општественото живеење и 
ј

Х
аџ
и

-Ј
ан
е

Ефекти по социјалната

дејствување

Во реалноста има не 
еднаков распоред на д

-р
 М
ет
од
и

 

Ефекти по социјалната 
стабилност

еднаков распоред на 
енергетески извори ©

 
©

 д

Трка по пристапот до ефтини извори на енергија 

Креирање на соодветна политика-за осигурување на изворите



2. Закани по корпоративното дејствување во услови на 
глобализација

УЛОГАТА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЗАШТИТА ОД САЈБЕР КРИМИНАЛ

глобализација
Разбирање на опкружувањето по Студената Војна 

(генерални видувања)

Рдефинирање на моќта

- Глобалана промена на политиката
- Интензивирање на глобализацијата
- Технолошки развојТехнолошки развој
- Појава на нови актери
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Редефинирање на моќтаРедефинирање на моќта

- Појава на нови актери
Нови, т.н. Не-државни актери… 

Заканата по безбедноста еволуира
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Редефинирање на моќта
BALI - 2002 MADRID - 2004

безбедност: идејата за промена на пристапот

- Појава на нови актери

- Колкава моќ и дали имаат моќ?
LONDON -2005 KABUL - 2009

@ д-р Методи Хаџи-Јанев© © д-р Методи Хаџи-Јанев
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Во превод заканите генерално

покрај традиционалните-нови или 
на нов начин...
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Енергетска безбедност-спој помеѓу националната 

Станува јасно дека ...

безбедност и сигурноста при снабдување со ресурси
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Енергетска 
безбедност

Сигурност во 
снабдувањето

Заштита на критична 
инфраструктураа Климатски промени

С
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Во тој домен безбедноста на енергетската

2. Стратешко безбедносни перспективи на енергетската 
безбедност: идејата за промена на пристапот

Во тој домен безбедноста на енергетската 
инфраструктура (системи и постројки) треба да 

обезбеди физичка заштита луѓето и објектите, без да 
се наштети на животната средина а со цел да сесе наштети на животната средина, а со цел да се 

обезбеди:
СИГУРНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО ЕНЕРГИЈА

© © д-р Методи Хаџи-Јанев
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Сигурноста во снабдувањето може да се наруши 
поради голем број факторипоради голем број фактори

 техничка неспособност на енергетскиот системтехничка неспособност на енергетскиот системе а ес особ ос а е ер е с о с с ее а ес особ ос а е ер е с о с с е
 недостаток на алтернативни извори/начини за недостаток на алтернативни извори/начини за 
обезбедување на енергијатаобезбедување на енергијата

 несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор
 политички фактори, војни и сл.политички фактори, војни и сл.

р ро е о о а ас рофр ро е о о а ас роф природни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофи
 криминални дејства и тероризамкриминални дејства и тероризам
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 недостаток на алтернативни извори/начини за недостаток на алтернативни извори/начини за 
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 несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор
 политички фактори, војни и сл.политички фактори, војни и сл.
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поради голем број фактори
техничка неспособност на енергетскиот 

систем

есоо е о о р а е
недоволно инвестирање во извори и 

инфраструктуранесоодветно планирањенесоодветно одржувањеинфраструктура
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2. Стратешко безбедносни перспективи на енергетската 
безбедност: идејата за промена на пристапот

Сигурноста во снабдувањето може да се наруши 
поради голем број фактори

 недостаток на алтернативни недостаток на алтернативни 
//извори/начини за извори/начини за 

обезбедување на енергијатаобезбедување на енергијата
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 несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор
 политички фактори, војни и сл.политички фактори, војни и сл.
 природни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофи
 криминални дејства и тероризамкриминални дејства и тероризам
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С р ос а о с аб а е о о е а се ар

2. Стратешко безбедносни перспективи на енергетската 
безбедност: идејата за промена на пристапот

Сигурноста во снабдувањето може да се наруши 
поради голем број фактори

 несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор

несоодветна законска рамка пазарни шпекулации
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2. Стратешко безбедносни перспективи на енергетската 
безбедност: идејата за промена на пристапот

Сигурноста во снабдувањето може да се наруши 
поради голем број факторир р ј ф р

 техничка неспособност на енергетскиот системтехничка неспособност на енергетскиот систем
 недостаток на алтернативни извори/начини за недостаток на алтернативни извори/начини за 
обезбедување на енергијатаобезбедување на енергијата

јј несоодветна организација на енергетскиот секторнесоодветна организација на енергетскиот сектор
 политички фактори, војни и сл.политички фактори, војни и сл.
 природни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофи природни непогоди и катастрофиприродни непогоди и катастрофи
 криминални дејства и тероризамкриминални дејства и тероризам
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Агенда

1 Глобални предизвици во доменот на енергетската1. Глобални предизвици во доменот на енергетската 
безбедност – посатвување на проблемот

2 С б б2. Стратешко безбедносни перспективи на 
енергетската безбедност: идејата за промена на 
пристапотр

3. Правни перспективи на енергетската безбедност

4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност
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3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Ius ad bellum Ius in belloIus contra bellum Ius post bellum

Меѓународно право
Ius ad bellum us be ous co t a be u us post be u
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

ГС на ООН ја прогласи 
2012 како година на 
Одржлива енергија за 
ситесите 

International Year of Sustainable Energy for All, GA Res 65/151, UN GAOR, 
65th sess, 69th
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Охрабрен од оваа резолуција на ГС, 
Бан ки Мун го постави т.н. „Предизвик 
за глобална одржлива енергија за ситеза глобална одржлива енергија за сите 
за 2030 гоидна“ според кој се 
предивиува:  

(1) Универзален пристап до енергетските услуги;
SE4ALL, Challenge 

( ) У ерзале р с а до е ер е с е услу ;
(2) Дуплирање на ставката на унапредување на 
енергестаката ефикасност и 
(3) Дуплирање на обновливата енергија во глобалниот

© © д-р Методи Хаџи-Јанев 

(3) Дуплирање на обновливата енергија во глобалниот 
енергетски микс од 15 до 30 %
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Иако амбициозен овој план барем засега се судрува со 
класичниот Вествалиски концепт“ на државикласичниот „Вествалиски концепт  на држави 

Што всушност значи ова?Што всушност значи ова?
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

...Повикувајќи се на сувереноста државите 
тежнеат да го задржат монополот над енергетскитетежнеат да го задржат монополот над енергетските 
ресурси и со тоа креираат политики со кои ја 
инхибираат политичката волља за спроведување на 
соодветните регулативи...
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Од меѓународно правен апсект сувереноста е едно од 
основните начела на меѓународното правоосновните начела на меѓународното право 

Во склад со тоа државите 
имаат јуриздикција да гоимаат јуриздикција да го 
уредат и регулираат 
однесувањето на нивна 
територија вклучително  и  
енергетската безбедност, 
доколку тоа не го нарушува
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доколку тоа не го нарушува 
меѓународното право
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Како резултат на генералните промени се појавуваат 
низа тензии и контрадикторности во контекст на ЕБ 

(1) Интернационализација на прашањата кои се 
исклучиво во домашна обврска;с у о о до а а об рс а;

(2) Перманентен монопол врз природните ресурси и 

(3) Принципите на меѓународното еколошко право, 
како што е т.н. ‘no harm’ rule
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Во овој домен покрај генералните принципи значајни 
се и договорите кои се на ниво на договорно право“се и договорите кои се на ниво на „договорно право  

ѓВо таа насока од Меѓународно – правен аспект би 
можеле да заклучиме дека договорите-правото 
кое е креирано околу ЕБ имаатр р у

индиректен и директен ефект врз националните 
законодавства
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законодавства
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Така на пример, 

...државите доброволно 
пристапиле кон преку 500 
мултилатерални договори
поврзани со заштита на 
животната средина,р д ,
генерално заради нивните 
потреби за разрешување на 
транснационалните проблеми

© © д-р Методи Хаџи-Јанев 

транснационалните проблеми 
кои имаат импакт врз нивните 
територии ...



ВО СУШТИНАТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСТ, СТРАТЕШКО 
- БЕЗБЕДНОСНИ И ПРАВНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Предизвици од договрното право 

...Важат само за оние кои се 
обврзале,

...Генерално се условени од 
вољата на посилните
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Ius contra bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Сепак, во голема мерка овие регулативи се на 
доброволна основа и барат интензивна дипломатскадоброволна основа и барат интензивна дипломатска 

активност
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3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Ius ad bellum Ius in belloIus contra bellum Ius post bellum

Меѓународно право
Ius ad bellum us be ous co t a be u us post be u
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Ius ad bellum
3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Војна
Мандат на СБ на ООН

(член 42)

Член 51

( )
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3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Ius ad bellum Ius in belloIus contra bellum Ius post bellum

Меѓународно право
Ius ad bellum us be ous co t a be u us post be u
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I i b ll

3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Ius in bello

Член 51
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3. Правни перспективи на енергетската безбедност

Ius ad bellum Ius in belloIus contra bellum Ius post bellum

Меѓународно право
Ius ad bellum us be ous co t a be u us post be u
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Ius post bellum

3. Правни перспективи на енергетската безбедност

p

Член 51
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Ius post bellum

3. Правни перспективи на енергетската безбедност

p

Пост-конфликтен менаџмент-градење на нации
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Агенда

1 Глобални предизвици во доменот на енергетската1. Глобални предизвици во доменот на енергетската 
безбедност – посатвување на проблемот

2 С б б2. Стратешко безбедносни перспективи на 
енергетската безбедност: идејата за промена на 
пристапотр

3. Правни перспективи на енергетската безбедност

4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност
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4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

I i b llI b ll I b ll
Меѓународно право
Ius ad bellum Ius in belloIus contra bellum Ius post bellum

ДипломатијаДипломатија
Преветивна 
дипломатија

Менаџирање 
на 
конфликти

Решавање 
на 
конфликти

Транзиција 
од конфликт 
во мирконфликти конфликти во мир
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4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

Ius contra bellum

Дипломатија
Нуклеарна дипломатија иIus contra bellum Нуклеарна дипломатија и 
себеодржливост наспроти закани 
против светскиот мир и безбедност

Преветивна 
дипломатија
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Дипломатија

4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

Ius contra bellum

Дипломатија

н
ев

Голфската криза и арапската пролет
Ius contra bellum

и
 Х
аџ
и

-Ј
ан

Преветивна 
дипломатија

д
-р

 М
ет
од
и
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Кризата во Бахраин и интервенција на СА и Катар 
во Март 2011 и појавата на Гејтс во Бахрејн
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4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

Дипломатија
Предвремено дејствување со сила иПредвремено дејствување со сила и 
оправдување на правната дозволеностIus ad bellum
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4. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

Дипломатија
Дејствување со сили и разрешување наIus in bello Дејствување со сили и разрешување на 
предизвикот-Ирак

Ius in bello
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2. Улогата на дипломатијата во креирањето на 
различните пристапи кон енергетската безбедност

Дипломатија
Постконфликтно уредување на-ИракIus post bellum Постконфликтно уредување на ИракIus post bellum

Х
аџ
и
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евТранзиција од 

конфликт во 
мир
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ИRAK (JUNI) 2007



Тема:
ВО СУШТИНАТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСТВО СУШТИНАТА НА ЕНЕРГЕТСКАТА БЕЗБЕДНОСТ, 

СТРАТЕШКО – БЕЗБЕДНОСНИ И ПРАВНИ ПЕРСПЕКТИВИ

ПРАШАЊА?
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- Скопје, ноември 2014 -



Регулаторна комисија за енергетика на 
Република Македонија

Пазар на електрична енергија и 
природен гас во Република 

Македонија



УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена 
обврска за јавна услуга (АД ЕЛЕМ - Скопје)

 производители на електрична енергија - 90 вклучително и повластени 
производители

 повластени производители на електрична енергија - 88
 ОЕПС и ДСО кога набавуваат системски услуги и електрична енергија за 

покривање на загубите во електропреносниот и дистрибутивниот  систем 
(ОЕПС  -АД МЕПСО – Скопје, ДСО - ЕВН Македонија и АД ЕЛЕМ, 
подружница Енергетика)

 снабдувач на електрична енергија за тарифни потрошувачи (ЕВН 
Македонија )

 снабдувачи во краен случај со електрична енергија (ЕВН Македонија и АД 
ЕЛЕМ, подружница Енергетика)

 снабдувачи со електрична енергија - 17
 трговци со електрична енергија - 55
 квалификувани потрошувачи на електрична енергија - 253
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МОДЕЛ НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА



ЦЕНОВНА/ТАРИФНА РЕГУЛАТИВА

 правилници со кои се уредува начинот на пресметка, одобрување и 
контрола на регулираниот максимален приход и просечната цена, односно 
тарифа за вршење на соодветната регулирана дејност: 

– Правилник за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување 
со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија

– Правилник за цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи
– Правилник за цени на електрична енергија за снабдувачот во краен случај

 тарифни системи со кои се уредува начинот на утврдување на тарифите, 
односно цените кои ќе ги плаќаат крајните потрошувачи врз основа на 
регулираниот максимален приход:

– Тарифен систем за пренос на електрична енергија
– Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија
– Тарифен систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи и домаќинства



ПРАВИЛА ЗА ПАЗАР НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 Регистарција на учесници на пазарот на електрична енергија
 Пазар на електрична енергија со билатерални договори
 Балансна одговорност
 Пазар на системски услуги,
 Правила за физички распореди 
 Правила за мерење на електрична енергија и моќност
 Пресметки и плаќања на пазарот на електрична енергија
 Основи за пресметка и плаќања на отстапувањата и на БОС 

 



ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ НА 

ДОМАШНИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

ВКУПНО: 1991 MW
ТЕЦ : 1010 MW 
ХЕЦ (над 10MW): 603MW
 Когенеративни: 287 MW
 МХЕ (над 10MW):46 MW
 Фотоволтаици: 8 MW 
Ветерни: 37 MW

 



ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ НА 

ДОМАШНИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

 



НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

(2010 -2013)



НАБАВЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

(2013)

 



ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА (2010 -2013)



ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА (2013)

 



РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ/ТАРИФИ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 (2010 -2014)



УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ СО ПРИРОДЕН ГАС

 Трговец со природен гас,
 Оператор на преносната мрежа за природен гас,
 Оператор на системот за пренос на природен гас,
 Оператор на дистрибутивниот систем на природен гас,
 Снабдувач со природен гас и
 Снабдувач во краен случај со природен гас.  



Eligible CostumerEligible Costumer
Квалификуван
и потрошувачи

Тарифни 
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МАКПЕТРОЛ

Трговци (12) 

ГАМА 
(Оператор за 

пренос) Дистрибутивни 
компании

Увоз на 
природен гас

Актуелните состојби на пазарот со природен гас во 
Република Македонија – блоковски дијаграм

ПРОМГАС

Тарифни 
потрошувачи 

приклучени на 
пренос

3

32

3 64
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РЕГУЛАТИВА

Законски надлежности на Регулаторна комисија за енергетика на 
Република Македонија во делот на тарифи:

– Донесува прописи и тарифни системи и донесува или одобрува методологии за 
формирање на тарифи за регулираните енергетски дејности;

– Донесува прописи, методологии за формирање на цени и тарифни системи за 
испорака на одделни видови на енергија и/или енергенти за тарифните 
потрошувачи и

– Донесува одлуки за цени и тарифи врз основа на соодветни прописи, методологии 
и тарифни системи
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ПРАВИЛНИЦИ СО КОИ СЕГА СЕ УРЕДУВА ПАЗАРОТ СО ПРИРОДЕН ГАС ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – сегашна состојба   

• Правилник за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, 
управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас (2011); 

• Тарифен систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас (2005);

• Услови за снабдување со природен гас (2012);

• Мрежни правила за пренос на природен гас (2009).



НОВИ СОСТОЈБИ

Согласно на Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика  ги 
донесе сите правилници кои се во нејзина надлежност со кои се уредува 
пазарот на природен гас и тоа:

- Правилник за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со 
системот за пренос и дистрибуција на природен гас (2011);

- Услови за снабдување со природен гас (2012);
- Тарифен систем за пренос на природен гас (2013);
- Тарифен систем за дистрибуција на природен гас (2013);
- Правилник за цени за снабдувач во краен случај (2013);
- Тарифен систем за продажба на природен гас на потрошувачите што се снабдуваат од 

снабдувач во краен случај (2013) и  
- Правила за пазар на природен гас (2014).
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Пренесени и потрошени количини на природен гас во период од 2004 до 2013 г. 
во Република Македонија 
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Месечна динамика на пренесени количини во Република Македонија во текот на 
2011, 2012 и 2013 година

Пренесени количини на природен гас во текот на  2011, 2012 и 2013 
година
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Процентуално учество во потрошувачката на природен гас 
по потрошувачи во 2013 година

20



21

Графички приказ на просечни годишни продажни цени на природен гас на потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на снабдувачот со природен гас, за 2013, 

2012 и 2011 год. 



Графички приказ на структура на одобрени месечни продажни цени на природен гас 
во 2013 година за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за 

пренос на природен гас
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Јулијана Димоска Исајловска, помошник раководител  
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Марко Бислимоски, помошник раководител  
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.erc.org.mk 

http://www.erc.org.mk/
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