
 

 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МЕДИУМИТЕ 
 

       

 

Проектот е финансиран од 
Европската унија 
 
Делегација на Европската 
унија во Скопје 
М. Х. Јасмин 52в 
1000 Скопје 
Тел.: + 389 2 3248 500 
Факс: + 389 2 3248 501 

Проектот го спроведува 
АЕИ 
 
Heiligenstadter Lande 29 
1190 Виена 
Тел.: + 43 1 7149403 
Факс: +43 1 7149405 

Европската комисија е извршен орган на ЕУ. 
 
Европската унија е составена од 27 земји-членки коишто одлучија постепено 
да ја поврзуваат својата експертиза, ресурси и иднина. Заедно, во рамките на 
период на проширување од 50 години, тие изградија зона на стабилност, 
демократија и одржлив развој, притоа одржувајќи ги културната разновидност, 
толеранцијата и индивидуалните слободи. Европската унија е посветена на 
споделувањето на своите достигнувања и вредности со земји и народи надвор 
од своите граници. 

 
Скопје, 23 септември 2010 г. 

 
 

Работилница за подобро регулирање на пазарот преку институционално 
поврзување и соработка во интерес на енергетските потрошувачи 

 
 
Во четврток, 23 септември 2010 г., јавноста беше поканета да присуствува на работилница во 
рамките на Твининг проектот финансиран од страна на ЕУ „Институционално зајакнување на 
Регулаторната комисија за енергетика“, во просториите на Инфо-центарот на ЕУ во Скопје. Во 
рамките на општата фраза „соработка со засегнати страни“, целта на работилницата беше да се 
истакнат придобивките за сите страни, коишто придобивки може да се јават како резултат на разумни 
проекти за соработка во области каде што има преклопување на надлежностите и на интересот кај 
различни институции и организации во една земја. 
 
За таа цел, партнерот на РКЕ во рамките на Твининг проектот, австрискиот регулаторен орган за 
енергетика E-Control, во Скопје покани претставници од австриски институции, коишто претставија 
примери за домашните институции на успешна соработка помеѓу различни органи. Во рамките на 
своето почетно обраќање, Валтер Болц (Walter Boltz), Генерален директор на E-Control, претстави 
преглед на соработките и заедничките проекти коишто веќе се спроведени во Австрија, и изјави дека 
„како регулаторен орган и како промотор на правата на енергетските потрошувачи, имавме големи 
придобивки од овој широк опсег на проекти“. Неговиот колега Димитар Петров исто така ги искажа 
своите слични ставови, и ги нагласи заложбите на РКЕ за зајакнување на соработката во земјата со 
цел најдобро искористување на синергиите. 
 
Дека навистина постои широк спектар на можности за здружување на силите покажаа и низата 
австриски институции коишто имаа свои претставници: Курт Брукнер од австрискиот Институт за 
стандардизација TÜV – Австрија го претстави заедничкиот интерес со регулаторниот орган за 
означување на производи добиени од зелена енергија и за сертификати, што било предмет на 
заедничкиот проект. По него следеше Даниел Костер од австриската Стопанска комора, со којашто E-
Control има развиено голем број навистина успешни проекти – меѓу нив е и иницијативата за мали и 
средни претпријатија, проектот за воспоставување на енергетски басени, како и популарниот 
Тарифен калкулатор преку којшто потрошувачите имаат можност да ги пронајдат најевтините 
енергетски снабдувачи. Веднаш потоа Вероника Хаубнер истакна друг аспект и зборуваше за 
истражувањето на секторот на гас и електрична енергија, реализирано преку соработка помеѓу E-
Control и нејзината институција, австрискиот Сојузен орган за заштита на конкуренцијата. 
 
Сите говорници ја истакнаа непрекинатата соработка со регулаторниот орган, и потенцираа дека 
една национална стратегија со силен акцент на поврзувањето со останатите органи и тела би се 
сметала како позитивна придобивка за сите засегнати страни, и на крајот би била и од интерес за 
сите енергетски потрошувачи. 
 
Работилницата исто така ја одбележа и половината од реализацијата на целиот Твининг проект 
којшто заеднички го спроведуваат РКЕ и E-Control. Коментирајќи за општиот напредок на проектот, 
Валтер Болц го изјави следното: „Напредуваме со брзо темпо и сигурен сум дека заедно ќе бидеме во 
можност да го придвижиме институционалното зајакнување на РКЕ, и да придонесеме кон 
долгорочниот развој на националниот енергетски пазар, во согласност со енергетското законодавство 
на ЕУ.“ И Димитар Петров ги истакна добрите резултати од проектот и потенцираше дека: „Ова е 
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особено важно за нас од аспект на развивање на енергетскиот пазар со цел да биде подготвен за 
членство во ЕУ.“ 

Крај 
 

Забелешки: 
 
Твининг проектот „Институционално зајакнување на Регулаторната комисија за енергетика“ 
(MK/2007/IB/EN/01) го финансира Европската унија со вкупен буџет од 600,000 ЕУР. Проектот 
заеднички го спроведуваат: 

• АЕИ, Агенција за европска интеграција и економски развој; 
• E-Control, австриски регулаторен орган за пазарите на електрична енергија и на гас; 
• Регулаторна комисија за енергетика, регулаторен орган за енергетика во ПЈР Македонија; 
• EXAA, австриска Енергетска берза; 
• TÜV, австриски Институт за стандардизација; како и 
• AGEN-RS, Регулаторен орган за енергетика на Република Словенија. 

 
Временскиот период утврден за спроведување на Твининг проектот е 16 месеци. Се очекуваат 
следните клучни резултати: 
 

• воведување на ефикасен систем за следење на сообразноста со лиценците, со примена кај 
производството на електрична енергија и на топлинска енергија; пренос на електрична 
енергија и природен гас; дистрибуција на електрична енергија, топлинска енергија и природен 
гас; снабдување, трговија со и прекуграничен пренос (увоз, извоз, транзит) на електрична 
енергија, како и соодветна обука за системот за следење на сообразноста; 

• воспоставување на механизми за следење на пазарот коишто би гарантирале 
недискриминација, ефикасна конкуренција, и ефикасно функционирање на пазарот; 

• ревидирање и спроведување на процедури за управување со квалитетот, со акцент, меѓу 
другото, на внатрешните процедури за комуникација, процедурите за архивирање и за 
управување со документи, како и на внатрешните правила за намалување на ризикот од 
коруптивно однесување; како и 

• соработка со релевантните заинтересирани страни, зајакнување на мрежата на 
заинтересирани страни, и подобрување на соработката помеѓу РКЕ и релевантните органи на 
национално, регионално и на европско ниво. 

 
 
Твининг проект: www.e-twinning.at 
E-Control: www.e-control.at 
АЕИ: www.aei.at 
РКЕ: www.erc.org.mk 
 
За повеќе информации Ве молиме контактирајте го следното лице: 
 
Регулаторна комисија за енергетика 
г. Марко Бислимоски, Лидер на проектот од ЗК 
Димитрие Чуповски 2, 4 кат 
1000 Скопје 
Тел.: +389 2 3233-580 
Факс: +389 2 3233-586 
е-пошта: info@e-twinning.at 


