
С О О П Ш Т Е Н И Е 

Реголаторната комисија за енергетика на Република Македонија  

енергично и во целост ги отфрла обвинувањата на политичката партија 

СДСМ. Во својата работа РКЕ се раководи од Законот , мегународните 

правила и обврски и од водење сметка за најдобрите интереси на 

Република Македонија. Нашите одлуки обезбедуваат почитување  на 

Европските директиви и на намалување на вкупните трошоци во 

Републиката, што е битно за економијата. И со овие одлуки со кои ги 

прифаќаме обврските превземени со меѓународни акти, Република 

Македонија има повторно втора најниска цена на ел.енергија во регионот 

на југоисточна Европа и е една од ретките држави во кои постои евтина 

тарифа. РКЕ за овој политички притисок кој го врши  политичката партија 

СДСМ ке се обрати до релевантните мегународни тела од областа на 

енергетиката. Во продолжение со аргументи и факти ги објаснуваме 

нашите позиции и факти. 

1. Со потпишувањето на Договорот за основање на Енергетска Заедница, 

како и обврските кои што произлегуваат од Законот за енергетика, 

Регулаторната комисија за енергетика е должна да ги донесе сите 

поздаконски кои што се битни за понатамошната целосна 

либерализација на пазарот на електрична енергија, а особено да 

реализира тарифна реформа. Од овие причини, Регулаторната 

комисија за енергетика на 30 јули оваа година донесе: 

 Методологијата за пресметка на цените на  пресметковните 

елементи по кои производителот на електрична енергија ја 

испорачува електричната енергија на снабдувачот на електрична 

енергија за тарифни потрошувачи и снабдувачот во краен случај 

со електрична енергија,  

 Тарифен систем за пренос на електрична енергија,  

 Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија,  

 Правилник за цени на електрична енергија за снабдувачот во 

краен случај, 

 Тарифен систем за изменување и дополнување на  Тарифен 

систем за продажба на електрична енергија на тарифни 

потрошувачи 



 Тарифен систем за изменување и дополнување на  Тарифен 

систем за продажба на електрична енергија на тарифни 

потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во 

сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје. 

 

2. Единствена причина за укинувањето на ефтината дневна тарифа во 

периодот од 13:00 до 16:00 за секој ден, освен недела, е да се намалат 

трошоците за увоз на електрична енергија. Во Република Македонија 

електричната енергија се увезува во текот на денот по цена која што е 

повисока за 50 % од ноќната енергија. Од друга страна, АД ЕЛЕМ 

располага со вишоци на електрична енергија во ноќните часови, кои 

што доколку не се превземат од потрошувачите создаваат 

дополнителни трошоци на АД ЕЛЕМ од 8 до 10 %, заради потиснување 

на термоелектраните Битола и Осломеј. Со оваа мерка се испраќа 

сигнал до потрошувачите на електрична енергија дел од својата 

потрошувачка на електрична енергија во текот на денот да ја префрлат 

во ноќните часови, по 22:00 часот. На овој начин, ќе се намалат 

трошоците за увоз на електрична енергија во дневниот период и до 

максимум ќе се искористат домашните производни капацитети, со 

намалени трошоци од 8% до 10%, поради што ќе се намали и цената на 

електрична енергија на крајните потрошувачи, вклучувајќи ги 

домаќинства. 

 

3. Во периодот од септември 2009 година до јуни 2011 година, со 

финасиска подршка на Европската Комисија, Регулаторната комисија за 

енергетика реализираше проект за институционално зајакнување, кој 

што беше во најголем дел фокусиран на тарифните реформи во 

електроенергетскиот сектор. Една од најбитните препораки на 

реномираните меѓународни консултанти беше:  

 укинување на ефтината дневна тарифа во периодот од 13:00 до 

16:00 за секој ден поради непотребно создавање на 

дополнителни трошоци кои што ја зголемуваат цената на 

електрична енергија. 

 



4. Република Македонија е единствена земја во регионот во која што 

постоеше ефтина тарифа во текот на денот. Единствено во Република 

Македонија се до 31 јули 2012 година се применуваше ефтина тарифа 

во текот на денот. Во сите држави  кои што произлегоа од поранешна 

Југославија, ефтината тарифа во текот на денот е укината, а во некои од 

нив (Србија и Хрватска) е укината ефтината тарифа и во недела. Сите 

овие земји го сторија тоа заради намалување на вкупните трошоци на 

своите електроенергетски системи. Во табелата подолу е презентирано 

времетраењето на ефтината тарифа во земјите од поранешна 

Југославија, како и во одредени земји од регионот: 

 

 

 

 

 

Држава 
Период на 

примена на 
ефтина тарифа 

Ефтина тарифа 
во тек на ден 

Ефтина тарифа 
викенд 

Македонија 
од 22:00 до 07:00, 

секој ден 
нема недела 

Србија 
од 22:00 до 07:00, 

секој ден 
нема нема 

Хрватска 
од 21:00 до 07:00, 

секој ден 
нема нема 

Црна Гора 
од 23:00 до 07:00, 

секој ден 
нема недела 

Б и Х  
(Република 
Српска) 

од 23:00 до 07:00, 
секој ден 

нема сабота и недела 

Словенија 
од 22:00 до 06:00, 

секој ден 
нема сабота и недела 

Грција 
од 23:00 до 07:00, 

секој ден 
нема нема 

Бугарија 
од 22:00 до 06:00, 

секој ден 
нема нема 

 



5. Регулаторната комисија за енергетика уште еднаш потенцира дека 

цената на електрична енергија за домаќинствата во Република 

Македонија е речиси најниска во регионот, како и во Европа, што може 

да се види и од следнава табела: 

цени домаќинства 

р.бр Држава 
цена 

(€cents/kWh) 
1 Словенија 11,49 

2 Грција 10,03 
3 Албанија 9,64 

4 Хрватска 9,63 

5 Турција 9,20 
6 Романија 8,64 

7 Бугарија 8,22 
8 Црна Гора 7,57 

9 БиХ 6,71 
10 Македонија 6,44 

11 Србија 5,21 
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