
СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

ПОГЛАВЈЕ 15. ЕНЕРГИЈА

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Умерено подготвена (Moderately Prepared) – 3 Добар напредок (Good Progress) – 4

Државата е повторно оценета како умерено подготвена во оваа област, и покрај оценката дека е постигнат добар напредок во изминатата 
година, што е видливо во помалиот број на црвени и зелени забелешки во третата колона на анализата. Добрата оценка е последица на фактот 
што во изминатата година државата го усвои рамковно законодавство во согласност со Третиот енергетски пакет на ЕУ за гас и електрична 
енергија. За следната година на државата и е предочено да се насочи кон имплементација на рамката, вклучително и преку 1) завршување на 
разврзувањето и сертификацијата на системите за пренос на електрична енергија и гас, 2) зголемување на бројот на вработените на Секторот 
за енергетика при Министерството за економија и Агенцијата за енергетика, 3) финализација на новите и ажурираните подзаконски акти 
согласно Законот за енергетика и усвојување на Законот за енергетска ефикасност, усогласен со европското законодавство. Сумарно, 
државата има постигнато добар напредок, но потребна е политичка волја и зајакнување на институционалните капацитети за посериозен 
пробив во оваа област.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да го заврши разврзувањето (сертифицирањето) на системите за пренос на електрична енергија и гас 
- Да го зголеми бројот на вработените на Секторот за енергетика во Министерството за економија и Агенцијата за енергетика;
- Да ги финализира новите или ажурираните подзаконски акти согласно Законот за енергетика и Третиот енергетски пакет, да го усвои Законот 
за енергетска ефикасност за усогласување со Директивата за енергетска ефикасност и Директивата за енергетски карактеристики на згради. 
да продолжи со напорите за усогласување на тековната работа со Стратегијата за енергетика и климатската стратегија, обезбедувајќи 
конзистентност меѓу целите и спречување на негативните стимулации.

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Безбедност при снабдување

- Националната стратегија за енергетика до 2035 година 
сѐ уште не е донесена.
- Расположливоста на јаглен за РЕК Битола треба да се 
реши итно, бидејќи ова е прашање на безбедност 
воснабдувањето.
- Донесувањето на Законот за нафтените резерви беше 
повторно одложено, овој пат до 1 јануари 2018 година.
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- Донесувањето на Законот за нафтените резерви беше 
повторно одложено, сега до 1 јануари 2019 година.
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- Расположливоста на јаглен за РЕК Битола треба да се 
реши итно, бидејќи ова е прашање на безбедност во 
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- Донесувањето на Законот за нафтените резерви беше 
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Внатрешен пазар на енергија

- Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) ги 
регулира цената на електричната енергија за 
домаќинствата и малите и средни претпријатија кои не 
ги исполнуваат условите за подобност под 
предвидената шема на   постепеното отворање, како и 
цената по која актуелниот генератор ЕЛЕМ продава 
електрична енергија на снабдувачите во краен случај. 
Ова е штетно за функционирањето на пазарот на 
големо, и надлежностите на РКЕ треба да се прошират 
за да можат да покријат комплетен сет на регулаторни 
овластувања и задачи предвидени во рамки на третиот 
пакет.
- Во областа на јаглеводороди, Законот за минералните 
суровини ја транспонира Директивата за лиценцирање 
на јаглеводородот, но усогласувањето допрва треба да 
се случи.
- Државата не ги усвои вториот и третиот Национален 
план за енергетска ефикасност, до крајот на јуни 2016 
година
- И Секторот за енергетика на Министерството за 
економија и Агенцијата за енергетика немаат доволно 
персонал и технички / инженерски капацитети.
- Постои недостаток на национално финансирање на 
енергетската ефикасност и пазарот ЕСКО е недоволно 
развиен.

Внатрешен пазар на енергија

- Државата сé уште не ја усогласила својата рамка и 
законодавство за спроведување со Третиот енергетски 
пакет на ЕУ за гас и електрична енергија.
- Министерскиот совет на Енергетската заедница донесе 
одлуки со кои се смета дека државата ги прекршила 
своите обврски поради нејзиното не транспонирање на 
Третиот енергетски пакет и поради недостаток на 
отворање на пазарот на електрична енергија.
- Воведувањето на двочасовна евтина тарифа за 
електрична енергија за домаќинствата не е во 
согласност со пазарните правила. Регулираните цени се 
однесуваат на производството на електрична енергија 
во државна сопственост.
- Кодот за преносната мрежа и правилата за пазарот на 
гас се усогласени со барањата на acquis за распределба 
на капацитетите и транспарентност, но не се доволно 
детални за прекуграничните прашања, ниту ја 
проценуваат побарувачката на пазарот за нови 
инвестиции.
- Тарифниот систем за пренос од влез-излез, како што се 
бара со acquis, не е воспоставен.
- Целосно раздвојување на операторите на 
електропреносните системи (ОЕПС) допрва треба да се 
постигне.

Внатрешен пазар на енергија

- Операторот на системот за пренос на природен гас сѐ 
уште не аплицирал за сертификација
- Владата треба да донесе одлука за формата на 
операторот на организираниот пазар.
- Целосната рамномерна одговорност на сите учесници 
на пазарот, што се бара со закон да се воведе до 1 
јануари 2019 година и конкурентското обезбедување на 
услуги, повторно се одложени.
- Допрва треба да развие програма за заштита на 
ранливите потрошувачи.
- Условите и начинот за пристап на трети страни на 
системот за пренос на природен гас се регулирани во 
Законот за енергетика, кој е усогласен со acquis. Сепак, 
треба да се подобрат алокацијата на капацитетите и 
транспарентноста.
- Не беше остварен напредок во воспоставувањето на 
Тарифен систем за пренос на природен гас во точките на 
влез и излез. 
- Недостасуваше позитивен развој во решавањето на 
спорот околу сопственоста на гасоводот.
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- Иако земјата има потпишано договор со акционер со 
електрична енергија на регионално координирани 
аукции Канцеларијата ЈИЕ НСА, оданочувањето на 
услуги поврзани со прекуграничната трговија со 
електрична енергија не е усогласено со насоките на 
Енергетската заедница.
- Законот за ДДВ мора да се измени, за да се избегне 
двојно оданочување на услугите обезбедени од страна 
на учесниците на странскиот пазар.
- Државата не ја донесе својата законска рамка во 
согласност со Третиот енергетски пакет на ЕУ за гас и 
електрична енергија, како ни соодветните подзаконски 
акти.
- Не се преземени мерки кон понатамошна 
дезинтеграција на комуналните услуги во согласност со 
обврските на земјата од Третиот енергетски пакет.
- Правото на сите корисници да го избираат својот 
снабдувач ќе се воведе дури во 2020 година, спротивно 
на обврските на земјата  од Договорот за енергетска 
заедница.

- Барањата за одвојување, врз основа на Третиот 
енергетски пакет, сè уште не се усвоени. ОЕПС за 
електрична енергија - МЕПСО и ОЕПС за гас ГАМА не се 
целосно раздвоени.
- Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) ги регулира 
цената на електричната енергија за домаќинствата и 
малите и средни претпријатија кои не ги исполнуваат 
условите за подобност под предвидената шема на 
постепеното отворање, како и цената по која актуелниот 
генератор ЕЛЕМ продава електрична енергија на 
снабдувачите во краен случај. Ова е штетно за 
функционирањето на пазарот на големо, и 
надлежностите на РКЕ треба да се прошират за да можат 
да покријат комплетен сет на регулаторни овластувања и 
задачи предвидени во рамки на третиот пакет.
- Потребно е воведување на неутрален комитет за избор 
на членови на РКЕ како и укинување на сомнителните 
барања за кандидатите да поминат психолошки тестови 
и тестови за интегритет.
- Државата го усвои третиот Национален акционен план 
за енергетска ефикасност. Главната цел е да се спаси 9% 
до 2018 година, што не е постигнато.
- Пазарот на енергетски услуги не е развиен, а постојното 
законодавство треба да се измени за да се овозможи 
склучување договори со компаниите за енергетски 
услуги (ЕСКО).
- Фондот за енергетска ефикасност сè уште не е 
воспоставен.
- Човечките и техничките капацитети на Секторот за 
енергетика при Министерството за економија и 
Агенцијата за енергетика се ограничени.
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Обновлива енергија

- Земјата го усвои Националниот план за акција за 
обновлива енергија (NREAP), каде целта е за 21% од 
потрошената да се обезбеди од обновливи извори до 
2020 година Во моментов овој процент е 17,5%. Оваа 
цел не е во согласност со планирањето на обврските од 
28% на ОИЕ до 2020 година на кои земјата се обврза.
- Директивата за обновливите извори на енергија е само 
делумно транспонирана во националното 
законодавство.
- Ограничување на капацитетите за неколку видови на 
обновливи извори на енергија како што се ветерот, 
сончевата енергија, биомаса и биогас до 2020 година се 
пречки за земјата да ги достигне своите цели за 
обновлива енергија до 2020 година.
- Конвенцијата на Постојаниот комитет во Берн 
препорачува укинување на инвестициски проекти на 
хидроенергија во Националниот парк Маврово се до 
оцена на кумулативното влијание врз животната 
средина.
- Постои интерес за понатамошен развој на 
хидроцентралите. Таквиот развој треба да биде во 
согласност со законодавството на ЕУ за животната 
средина и при оценка на потенцијалните нови проекти 
треба да се земе предвид влијанието врз природните 
области со висок интерес.

Обновлива енергија

- Државата го измени својот Национален акционен план 
за обновливи извори на енергија со цел да ги земе 
предвид ажурираните податоци за биомасата. Сепак, 
планот не е во согласност со задолжителната цел од 28% 
обновливи извори на енергија до 2020 година што е во 
спротивност на Директивата за обновливи извори на 
енергија.
- Директивата за обновливите извори на енергија сѐ уште 
е само делумно усвоена во националното законодавство.
- Во земјата се воспоставени повластените тарифи за 
промовирање на обновливи извори на енергија (ОИЕ) и 
шеми за поддршка за различни технологии. Сепак, 
ограничување на капацитетите за неколку видови на 
обновливи извори на енергија како што се ветерот, 
сончевата енергија, биомаса и биогас до 2020 година се 
пречки за земјата да ги достигне своите цели за 
обновлива енергија до 2020 година.
- Процесот на поедноставување и рационализирање на 
процедурите за одобрување, дозволување, лиценцирање 
и поврзување со мрежите мора да продолжи.
- Инвестициите во хидроенергијата треба да бидат во 
согласност со соодветното acquis за животна средина.

Обновлива енергија

- Инвестициите во хидроенергијата треба да бидат во 
согласност со европското законодавство за животна 
средина.

Државна помош Државна помош Државна помош



Нуклеарна безбедност и заштита од радијација

- Не постои сигурен објект за складирање на
радиоактивнен отпад.
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Енергетска ефикасност

- Одлука да се одложи спроведувањето на програмата 
за сертификација на енергетските перформанси 
одразува недостатокот на политичка волја за 
спроведување на барањата на acquis или промовирање 
на инвестициите за изградба со реновирање.

Енергетска ефикасност

- Законодавството за енергетска ефикасност не е 
целосно усогласено со Директивата за енергетска 
ефикасност и Директивата за енергетски 
карактеристики на згради.
- Спроведувањето на одредбите од Директивата за 
постојните згради беше одложено до приемот на 
државата во ЕУ.
- Државата не усвои ажурирана регулатива за 
минимални барања за енергетски карактеристики на 
зградите, национална методологија за пресметка, 
сертификација на енергетски карактеристики на згради 
и проверка на системите за греење и климатизација.

Енергетска ефикасност

- Пазарот на енергетски услуги допрва треба да се 
развива, а постојното законодавство да се дополнува во 
тој правец.
- Треба да се подобри финансирањето за унапредување 
на енергетскаста ефикасност, вклучително преку 
основање на Фонд за енергетска ефикасност.
- Општините треба да преземат чекори за целосно 
почитување на нивната обврска за развивање и 
имплементација на општински програми за енергетска 
ефикасност.
- Изготвувањето и примената на секундарната 
легислатива остануваа предизвик, пред се поради 
ограничените човечки и технички капацитети на 
Секторот за енергетика при Министерството за 
економија и Агенцијата за енергетика.

Нуклеарна безбедност и заштита од радијација

- Не постои сигурен објект за складирање на
радиоактивнен отпад.

Нуклеарна безбедност и заштита од радијација


