
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.  
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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
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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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Благодариме на вниманието

Јулијана Димоска Исајловска, помошник раководител  
е-mail: julijana.dimoska@erc.org.mk 

Марко Бислимоски, помошник раководител  
е-mail: marko.bislimoski@erc.org.mk 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
www.erc.org.mk 

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

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

