РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ
Финална фаза од проектот за развој на првата македонска интернет алатка за споредба на цени на
електрична енергија

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, во соработка и со техничка
поддршка од NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissions), финансиски поддржани од USAID,
во текот на 2018 година работеше на проект чија што главна цел е зголемување на информираноста на
потрошувачите во процесот на транзиција кон конкурентен и функционален пазар на мало со електрична
енергија, преку изработка на интернет алатка за споредба на цени (Price Comparison Tool) која ќе биде
наменета за потрошувачите на пазарот на мало со електрична енергија во Република Македонија.
Во рамки на проектот, на 1-ви и 2-ри ноември 2018 година, во Скопје се одржаа состаноци помеѓу претставници
од РКЕ, NARUC, софтверската компанија MisijaWeb, активните снабдувачи со електрична енергија и
операторот на електродистрибутивниот систем, на кои беше презентирана прелиминарната верзија на
switch.mk (offline), односно нејзината функционалност, содржина, преглед, опции за пребарување и admin
порталот за управување со податоците.

Целта на одржаните средби беше да се дадат повратни коментари околу функционалноста, содржината и
потребата од корекции и прилагодувања на оваа алатка, по што ќе се пристапи кон изработка на финална
верзија и нејзино ставање во употреба.
Switch.mk ќе биде наменета пред се за домаќинствата и малите потрошувачи на пазарот на мало со електрична
енергија, кои во зависност од своите карактеристики на потрошувачка и други преференции ќе добијат
соодветни и релевантни информации и ќе можат да направат споредба на понудите од снабдувачите со
електрична енергија. Со тоа, на домаќинствата и малите потрошувачи ќе им се помогне да донесат
најсоодветна одлука при изборот на снабдувач со електрична енергија.
Покрај понудите од комерцијалните нерегулирани снабдувачи со електрична енергија, алатката ќе ги вклучува
и понудите од страна на универзалниот снабдувач со електрична енергија и снабдувачот во краен случај со
Ул. Македонија бр. 25, палата Лазар Поп-Трајков - 6ти спрат • 1000 Скопје, Република Македонија
Централа 02 3233-580 • Факс: 02 2556 004 / 02 3233-586 • www.erc.org.mk • e-mail: erc@erc.org.mk

електрична енергија, кои ќе имаат статус на регулирана енергетска дејност, а воедно ќе содржи и информации
во однос на постапките за промена на снабдувач, потрошувачките права и обврски, заштеда на енергија и други
аспекти за функционирањето на пазарот на мало со електрична енергија.

Switch.mk се планира да биде целосно функционална на почетокот од 2019 година, кога отпочнува и целосната
либерализација на пазарот на електрична енергија во Република Македонија, односно кога домаќинствата и
малите потрошувачи ќе се стекнат со правото на избор на снабдувач.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

