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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Енергетска заедница: Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Северна 
Македонија ја одбрани својата независност и автономија 

 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕ) доби 
писмо од Европската Енергетска Заедница (ЕЕЗ) во кое директорот Јанез Копач го извести 
претседателот Марко Бислимоски, дека  Секретаријатот на ЕЕЗ дава позитивно мислење РКЕ да се 
стекне со статус набљудувач  во Aгенцијата за соработка на енергетските регулатори  (ACER - Agency 
for the Cooperation of Energy Regulators) затоа што ги има  исполнето обврските и условите од Третиот 
енергетски пакет. 

„ Ви ја доставувам релевантната анализа на Секретаријатот со која се проценува, де јуре и де факто 
исполнувањето и почитувањето на регулаторната рамка на Северна Македонија со правото на 
Енергетската заедница и независноста на Вашето тело “ стои во писмото испратено од Копач до 
Бислимоски. 

Во анализата доставена од Европската Енергетска Заедница до АСЕР се нотира дека „РКЕ ја 
докажа способноста и посветеноста кон развивањето регулаторни правила под притисок и со 
висок квалитет и покажа целосна сопственост врз процесите и го искористи својот независен 
статус даден согласно законот. Регулаторот покажа подготвеност и способност да се 
спротивстави на потенцијалните влијанија врз независноста што му се дадени според 
законот и да ја одбрани својата автономија. РКЕ покажа највисока експертиза, стандарди и 
посветеност за навремено развивање на регулаторните правила како што се бара според 
Законот за енергетика и воспостави напреден пазарен модел со висок степен на пазарна 
ориентација. Според тоа, подготовката на регулаторните акти во секторот на електричната 
енергија може да се смета за завршена„ стои во анализата на Европската Енергетска Заедница. 
 

Во однос на заштита на потрошувачите Секретаријатот на ЕЕЗ нотира дека РКЕ е првиот регулатор 
што на својата веб страна постави алатка за споредба на цени и вложи напори да ја зголеми свесноста 
за потрошувачите и нивно учество преку објавување брошури за правата и обврските на 
потрошувачите на отворениот малопродажен пазар.  
 
“Препораката од Енергетска заедница е потврда и признание дека Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги професионално, транспарентно и посветено работи во исполнување на 
обврските и насоките од Европската Унија се со цел земјава полесно и побрзо да се инкорпорира во 
единствениот европски енергетски пазар”, изјави претседателот на РКЕ Бислимоски. 

„Уверени дека ги исполнуваме условите и фактот дека изградивме независно регулаторно тело во 
јули доставивме  апликација до АСЕР, што практично е обврска од Берлинскиот процес и го 
отпочнавме процесот за да се стекнеме со статус на земја набљудувач. Во овој процес Енергетска 
заедница изготвува анализа за нашата работа и ја доставува до АСЕР. Со ова писмо Секретаријатот 
потврдува дека ги исполнуваме условите пропишани во Третиот енергетски пакет што се однесуваат 
на нас како регулаторно тело и сме на исто ниво со сите регулаторни комисија од земјите членки на 
Европската Унија. Горд сум на целиот тим што напорно и посветено работеше за да изградиме 
независна европска институција. Сега останува АСЕР да го потврдат статусот на земја набљудувач 
со што ќе се стекне со право да учествуваме во сите работни тела што ги креираат насоките како 
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регулаторните тела да се постават во примена на европската енергетската политика преку носење на 
правила, одлуки и упатства. Отпочнувањето на постапката за прием во АСЕР е потврда од 
меѓународната институција и за самата државата дека во фокус на надлежниот регулатор се ставени 
енергетските реформи и истите се спроведуваат“, изјави Бислимоски. 
 
Инаку статусот набљудувач можат да го стекнат земји што не се членки на Европската Унија, ако  ги 
задоволуваат критериумите поставени од страна на Енергетската Заедница. Северна Македонија, по 
Црна Гора е втора земја во регионот што добива позитивно мислење за земја набљудувач.  
 
АСЕР е тело формирано од Европската унија со мисија да им помага на националните регулаторни 
тела во извршувањето нанивната регулаторна функција на европско ниво и доколку е потребно, ја 
координираат нивната работа. Во АСЕР членуваат регулаторните тела за енергетика на Европската 
Унија. 

 

 
 


