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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 

Со Switch.mk до пониски 
трошоци за струја за фирмите  
  

Регулаторната комисија за енергетика е прва 
во регионот која воведува функционална 
алатка за споредба на цените на 
струја. Switch.mk овозможува транспарентност 
на малопродажните цени, со што компаниите 
ќе имаат директна корист во намалување на 
нивните трошоци за електрична енергија. 
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Почитувани претставници на медиумите, 

Почитуванa г-ѓа Маргарита Липковска Атанасов од USAID,  

Почитувани колеги,  

 

Ми претставува особена чест и задоволство можноста денес да ја претставам првата веб 
платформа за споредба на цени на македонскиот пазар на мало со електрична енергија, 
Switch.mk!  

Во изминатите две години, посветен тим од Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија, со техничка поддршка овозможена од 
нашите партнери во овој проект USAID и NARUC, во еден целосно инклузивен процес на 
консултации со активните снабдувачи со електрична енергија, го разви Switch.mk.  

Голема благодарност до сите нив за соработката и посветеноста!  

Денес конечно може да кажеме дека овој исклучително значаен проект за РКЕ е 
завршен и целосно функционален, со што Северна Македонија е првата држава во 
рамки на Енергетската заедница која воведува ваква функционална алатка.  

Тука би сакал да посочам дека обврската за овозможување на ваков вид на веб 
базирани алатки наменети за потрошувачите е наведена во новиот пакет на ЕУ 
легислатива за електрична енергија, усвоен во мај оваа година (Clean energy for all 
Europeans package).  

Со воведувањето на Switch.mk, РКЕ покажува дека има исклучителен капацитет и 
посветеност да ја донесе иднината денес, пред и формално да има обврска за тоа, дури 
и пред бројни земји членки на ЕУ да ја спроведат оваа реформа. 
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Регулаторната комисија за енергетика, веќе две години по ред, не случајно е препознаена 
за лидер во реформите во енергетскиот сектор во рамки на Енергетската заедница.  

Тоа ни дава дополнителен мотив да продолжиме со добрата работа, да бидеме пример 
за силна и посветена институција која работи во корист на граѓаните, потрошувачите, 
економијата и целокупното општество.  

Целосното интегрирање во единствениот европски пазар на енергија е една од нашите 
клучни цели и со овој проект пополнуваме дел од тој мозаик.    

Почитувани, 

Switch.mk е наменета пред сé за малите потрошувачи и домаќинствата и има за цел да 
им помогне при нивниот избор на снабдувач со електрична енергија. 

Веб платформата е достапна на три јазици, македонски, албански и англиски јазик. Тука 
потрошувачите може да направат споредба на достапните понуди од страна на 
активните снабдувачи на пазарот на мало со електрична енергија, односно да добијат 
јасни, сеопфатни и ажурирани информации за цените на електрична енергија, периодот 
на траење на договорот за снабдување, фактурирањето, како и другите услуги поврзани 
со снабдувањето со електрична енергија. 

Платформата нуди и други корисни информации за потрошувачите, со цел подобро 
разбирање на тоа како функционира пазарот на електрична енергија, кои се нивните 
права и обврски, како да се заштеди енергија и др. 

Она што е значајно да се истакне е дека снабдувачот не може да склучи договор со 
потрошувачот по цена и под услови понеповолни од објавените на платформата.  

Платформата овозможува прикажување индикативна крајна цена за електрична енергија 
од секој снабдувач и за секоја објавена понуда, пресметана со примена на следните 
елементи: 

• Цена на електрична енергија содржана во понудата на снабдувачот, 

• Просечна цена на електрична енергија произведена од повластени производители 
од обновливи извори кои користат повластени тарифи, 

• Просечни тарифи за користење на услугите за пренос и дистрибуција на 
електрична енергија, 

• Надоместок за оператор на пазар на електрична енергија и 

• Данок на додадена вредност (ДДВ). 

Во прикажаната индикативна крајна цена за електрична енергија, заради 
поедноставување на пресметката, не е вклучен надоместокот за јавно осветлување 
утврден со закон.   

Во овој момент, на Switch.mk се објавени конкурентни понуди од снабдувачите, пред сé 
за компаниите од II тарифен степен или LV2 категорија на приклучок, кои од почетокот 
на оваа година може слободно да бираат снабдувачи на слободниот пазар. Во оваа 
категорија на приклучок практично се и најголемиот број на комерцијални потрошувачи, 
односно компании во нашата држава. 

Од моментално објавените понуди за оваа категорија на потрошувачи може да се 
забележи дека разликата од најниската до највисоката понуда е дури 28%,  што укажува 
дека постои значителен потенцијал за заштеда на средства за компаниите, средства кои 
може да ги алоцираат за други развојни потребни на својот бизнис, за отворање на 
нови работни места, за зголемена ефикасност и конкурентност.  



 

Сепак, тука би истакнал дека слободата на пазарот подразбира дека двете страни треба 
да поседуваат волја и интерес за да влезат во одреден договорен однос. 

Снабдувачите со електрична енергија на слободниот пазар имаат право да изберат со кој 
потрошувач ќе склучат договор, односно тоа значи дека за одредени потрошувачи 
можно е да нема соодветни понуди на слободниот пазар.     

За домаќинствата на пример, кои исто така со новиот Закон за енергетика од минатата 
година се стекнаа со правото за избор на снабдувач, до овој момент, освен од 
универзалниот снабдувач, не се објавени други понуди.  

Тоа е од причина што во оваа фаза од реформата, снабдувачите на слободниот пазар 
сеуште не можат да понудат пониски цени од регулираната цена на електричната 
енергија за домаќинствата.  

Она што е значајно да се посочи, е дека постепено, со јасна визија и чекори на прудентна 
регулација која РКЕ во континуитет ја спроведува на пазарот со електрична енергија, во 
релативно блиска иднина, на среден рок, веруваме дека ќе се создадат услови и за првите 
атрактивни понуди за домаќинствата, различни од постојната регулирана цена од 
универзалниот снабдувач. Ќе работиме тоа да се случи колку што е можно побрзо.  

Заради приказ на функционалноста на целиот пазар на мало со електрична енергија, на 
Switch.mk се објавени и: 

• Понудите за универзална услуга за снабдување со електрична енергија за 
домаќинства со двотарифно мерење и мали комерцијални потрошувачи (LV2), како 
и за јавно осветлување (LV1.1), врз основа на регулираните цени од страна на РКЕ и 
со просечни вредности, на начин споредлив со понудите од останатите 
снабдувачи, како и  

• Понудите за снабдување со електрична енергија во краен случај за големи 
потрошувачи (MV1, MV2 и LV1.2) кои немаат право да бидат снабдувани преку 
универзалната услуга, на начин споредлив со понудите од останатите снабдувачи. 

Почитувани, 

Верувам дека Switch.mk ќе биде една од водилките за позасилено воведување на 
дигиталните технологии во енергетскиот сектор кај нас, како што е потребно за една 
дигитална економија на 21-иот Век - со паметни мрежи, data hub, автоматизација на 
процесите и проактивни потрошувачи.  

Веќе од утре почнуваме да размислуваме за надградба на оваа алатка. Бидејќи тоа е 
единствениот начин за прогрес.   

На крај, во духот на транспарентноста на РКЕ, би сакал да ве информирам дека од денес, 
па во следниот месец и одреден период после новогодишните празници, ќе спроведеме 
мала кампања за промоција на Switch.mk пред пошироката јавност. За оваа намена 
одвоивме 246.000 денари со вклучен ДДВ или околу 4000 евра. 

Но, сигурен сум дека и преку вашите написи и прилози, ќе успееме да ја пренесеме оваа 
важна вест до компаниите и граѓаните.  

 

Ви благодарам за присуството.  


