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Скопје, 10.0.2016 



 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 Основана со Закон за енергетика во 2003 година, како независно регулаторно тело 

 

 Состав - 5 члена (Претседател и 4 члена)  

 

 Согласно измените на Законот за енергетика (Службен весник на РМ, бр.6/16)  

 

       Состав – 7 члена (Претседател и 6 члена)  

 

  Стручна служба: 

- Економски сектор 

- Правен сектор 

- Сектор за електрична енергија 

- Сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија 

- Сектор за мониторинг на енергетските пазари 

- Сектор за административни, финансиски и општи работи 

- Сектор за информатичка технологија и статистика 

- „Сектор за цени на водни услуги“ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 



НАДЛЕЖНОСТИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

Согласно Закон за енергетика 

 
 Врши регулирање на прашања поврзани со вршење на енергетските дејности (носи 

подзаконски акти, одлучува за лиценци, тарифи и цени, го следи функционирањето на 

енергетските пазари, се грижи за заштита и унапредување на правата на потрошувачите на 

енергија, предлага мерки за поттикнување на конкуренцијата на енергетските пазари, 

решава спорови меѓу вршителите на регулираните дејности и нивните корисници, 

вклучувајќи прекугранични спорови ...итн.) 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 



Согласно Закон за утврдување на цени на водни услуги 
 

 определува тарифи за водни услуги и ја следи нивната примена 

 пропишува и спроведува постапка за одобрување на тарифи за водни услуги и за утврдување на 
регулаторна тарифа и ја следи нивната примена 

 го следи начинот на пресметување и примена на цените на водните услуги 

 ја следи усогласеноста и примената на тарифите за водните услуги 

 ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги со спроведувањето на бизнис планот 
на давателот 

 обезбедува консултации со давателите на водните услуги и сите заинтересирани страни 

 го оценува Планот за прилагодување на тарифите и бизнис плановите во поглед на усогласеноста со 
законите 

 ги утврдува целите кои треба да ги исполнат давателите на водните услуги 

 врши увид во работењето на давателите на водни услуги 

 врши надзор и следење и примена на законските барања и актите што ги донела Регулаторната 
комисија за енергетика 

 дава насоки за спроведување на тарифите за водни услуги и регулаторната тарифа и спроведување на 
бизнис планот на давателите на услугите 

  предлага активности за подобрување на ефикасноста во областа на водните услуги 

 дава препорака за прагот на достапност на цените на водните услуги 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 



 

ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ 

 

Надлежност на Регулаторната комисија за енергетика 

 
 Правилник за начин и постапка за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна 

тарифа за водна услуга 

 Методологија за тарифи 

 Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоци 
и критериуми за оцена 

 

 Решение за утврдување на тарифа на водни услуги 

 Решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа за водни 
услуги 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 



 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Давателите на водни услуги изготвуваат и доставуваат: 

 
 Барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи 

 Нацрт - План за прилагодување на тарифите за водни услуги – за период од 3-6 години 

 Податоци и извештаи од Бизнис план  

 

 

 Подготовката на Барањето и на нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за водни 

услуги се врши во согласност со Методологијата за тарифи која ја носи Регулаторната 

комисија за енергетика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО 

 

 

 
АНДРИЈАНА НЕЛКОВА-ЧУЧУК                        СКОПЈЕ 

ВИОЛЕТА ЧОКУЗОВСКА                                            27.01.2016 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 


