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ЈИЕ и сеприсутниот 
предизвик од корупција  
Зборот “корупција“, често упатува на 
"глобална загриженост". Ова е особено 
точно во регионот на Западен Балкан и 
Југоисточна Европа (ЈИЕ), каде што голем 
број на меѓусебно поврзани проблеми - 
вооружени конфликти, прекуграничен 
криминал, комунистичко наследство, 
ниско ниво на развој - од неодамна се 
здружија со економските, геополитичките 
и миграциските кризи, со што поткупот и 
злоупотребата на јавните функции ги 
претворија во системски проблем кој 
граѓаните сé повеќе почнуваат да го 
окарактеризираат како контрола од страна 
на државата (заробување од страна на 
државата). Слабите демократски 
традиции, мрежата на политичкиот 
протекционизам, економската олигархија 
и нетранспарентните деловни практики, 
кои се негуваат преку корупција и врски со 
организираниот криминал, го спречуваат 
успехот на клучните реформски 
иницијативи во најважните сектори во 
економијата. 

 

КЛУЧНИ ТОЧКИ 
 Клучните недостатоци во управувањето на енергетскиот сектор во 

регионот на Југоисточна Европа се: лошото управување со 
претпријатијата за енергетика во државна сопственост (ПДС), 
неправилностите и ризиците од корупција во договорите за јавните 
набавки и бавниот напредок во либерализацијата и интеграција на 
регионалните енергетски пазари. 

 Регионалните власти не се расположени да ги отворат своите 
пазари на електрична енергија со што ги одржуваат регулираните 
цени за домаќинствата и бизнисот - мерка во насока на зачувување 
на социјалниот мир, со што се зголемува политичкото мешање, се 
нарушува конкуренцијата, и се зголемуваат ризиците од корупција. 

 Широко-распространетата енергетска сиромаштија во зејите од ЈИЕ 
треба да се реши преку мерки за енергетска ефикасност и со 
обезбедување пристап до потрошувачите до алтернативни извори 
на енергија. Субвенциите се контрапродуктивни бидејќи тие 
генерираат фискална нерамнотежа за претпријатијата за 
енергетика во државна сопственост, со што во крајна линија, го 
отежнуваат економскиот развој на земјата. 

 Спроведувањето на енергетското законодавството на ЕУ се одвива 
нерамномерно низ цела Југоисточна Европа, со што 
воспоставувањето на надлежен и независен регулатор е се уште 
еден од најголемите предизвици. 

 Земјите од Југоисточна Европа треба да воведат поголема 
транспарентност и повисоки стандарди за корпоративно 
управување за претпријатијата во државна сопственост, така што ќе 
се намали политичкото мешање во управувањето со овие 
компании. 

 Главен предизвик во управувањето е недостатокот на политички 
договор за долгорочна национална енергетска стратегија, и 
следствено се потхранува несењето на ад хок одлуки, кои се често 
производ на несоодветно влијание на трети лица. 
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Ова размислување може да се примени на речиси 
сите јавно контролирани сектори во ЈИЕ, но се со 
видлив потенцијал изникнати во енергетскиот 
сектор, кој е слабо истражуван во однос на 
недостатоците во управувањето и коруптивните 
притисоци и покрај секојдневното известување во 
медиумите за корупцијата присутна во 
енергетскиот сектор. Можностите и ресурсите за 
незаконски активности и/ или лошото управување 
во енергетскиот сектор во земјите од ЈИЕ се во 
изобилство, додека пак внатрешните ограничувања 
и надворешните услови се недоволни за 
надминување на критичните ризици на 
енергетската безбедност и секторските слабости. 
Помеѓу клучните недостатоци во енергетското 
управување се широко-распространетите ризици 
од корупција во лошото управување со 
претпријатијата во државна сопственост (ПДС), 
неправилностите во договорите за јавни набавки 
и бавниот напредок во либерализацијата и де-
монополизирањето на енергетскиот сектор, кој ја 
изолира корумпираната мрежа од 
проблематичните пазарните сили1. Неуспехот да се 
овозможи поголема конкуренција во секторот е 
засилен од негативните импликации на 
економскиот и геополитичкиот ќорсокак помеѓу ЕУ 
и Русија во регионот од една страна, и од 
зависноста на владејачката елита на партиско 
финансирање од компании кои работат во 
енергетскиот сектор. Големите енергетски проекти 
во регионот беа експлоатирани од страна на 
локалните групи, со цел да се зголеми нивното 
богатство на сметка на националните приоритети 
во енергетската политика.  

Корпоративно управување со 
ПДС во енергетскиот сектор  
Во Југоисточна Европа, особенo значителната 
вклученост на владите во економијата генерира 
бројни аларми за потенцијални конфликти на 
интереси меѓу јавните институции и бизнис-
секторот. Сеопфатната оценка на регионот на ЈИЕ, 
изготвена од страна на Мрежата за лидерство за 

                                                           
1 Овој Осврт на политики се базира на сеопфатната студија/историјат, 

Извештај за оценка на регионалното управување со енергетскиот 

сектор и контрола од страна на државата, изготвен од СЕЛДИ преку 

процес на канцелариско истражување, темелни интервјуа и 

консултации со регионалните чинители во енергетскиот сектор. 

развој и интегритет во Југоисточна Европа 
(СЕЛДИ), истакнува три главни препораки за 
подобрување на целокупното опкружување во 
борбата против корупција и за остварување на 
видливи резултати во борбата против 
корупцијата2. Меѓу нив е и потребата да се 
зголеми транспарентноста во донесувањето на 
одлуки и одговорноста на корпоративното 
управување во претпријатијата во државна 
сопственост во енергетскиот сектор. Исто така 
треба да се ограничи интервенцијата на 
политичката елита во управувањето со 
претпријатијата во државна сопственост, којашто 
пак за возврат треба да ги фокусира своите 
напори во дефинирање на јасна енергетска 
регулаторна рамка и конзистентна долгорочна 
политика. Крајните цели на транспарентност, 
одговорност, политичка конзистентност и 
ефикасно управување на клучните јавни сектори, 
исто така, претставуваат дел од патот кон 
пристапувањето на Западниот Балкан во ЕУ. 

Надминувањето на недостатоците во 
енергетското управување бара доследно 
спроведување на стандардите за корпоративно 
управување во управувањето со претпријатијата 
во државна сопственост. Ова е неопходно за да 
се обезбеди сигурност дека компаниите се 
профитабилни, ефикасно управувани и дека 
ризиците од корупција се избегнати. Магичниот 
круг на субвенционирани цени, енергетската 
сиромаштија, енергетската неефикасност и 
ниските инвестиции во модернизацијата на 
инфраструктурата може да бидат ако не укинати 
барем ублажени од страна на Владата преку 
наметнување на здрави, транспарентни и 
независни структури и процедури за управување.   

Претходните студии покажаа дека подобрено 
корпоративно управување на претпријатијата во 
државна сопственост води кон позитивни 
исходи не само на ниво на компанија туку и на 
ниво на држава3. Поточно, владината реформа 
влијае врз оперативното управување на 
претпријатијата во државна сопственост во 

2 СЕЛДИ (2015), Возобновување на борбата против корупција 2: 

Оценка на Југоисточна Европа, Софија, 2015  
3 ОЕЦД (2015), Насоки на ОЕЦД за корпоративно управување со 
претпријатијата во државна сопственост, издание 2015 год., 
ОЕЦД издавачка дејност, Париз.  
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смисла на тоа дека продуктивноста на трудот, 
тарифите и најважно, големината и квалитетот на 
покриеноста со услуги имаат тенденција да се 
подобрат под услов да постои здрава законска и 
сопственичка рамка, професионален одбор и 
персонал, фискална дисциплина, добро 
управување со работењето, систем за следење и 
висок степен на транспарентност, и доброволна 
(извештаи за активностите, обелоденувања), како и 
во текот на ревизијата4. Подобреното управување е 
придружено со национални и меѓународни пазари 
на капитал, а со тоа и на алтернативни извори на 
финансирање кои може да се искористат за 
изградба на инфраструктура или за обезбедување 
на клучни услуги на енергетски- сиромашната 
популација. Исто така, практиката покажа дека 
претпријатијата во државна сопственост, всушност, 
може да заштедат пари преку подобрено 
управување и следствено да ги пренасочат своите 
ресурси онаму каде што се најпотребни, како што 
се во клучна инфраструктура или проекти во насока 
на зголемување на енергетската ефикасност5. 
Можеби најважно, подобреното управување, исто 
така значи зголемување на приходите за државата 
во целина, преку годишни дивиденди кои би се 
исплатиле од финансиски- силните претпријатијата 
во државна сопственост.  

Насоките на ОЕЦД за корпоративно управување на 
претпријатијата во државна сопственост 
пропишуваат дека правната и регулаторната рамка 
за државните претпријатија треба да обезбеди 
еднакво поле за играчите на пазарите каде што 
претпријатијата во државна сопственост и 
компаниите од приватниот сектор се 
натпреваруваат со цел да се избегнат пазарни 
дисторзии и коруптивни ризици. Оперативната 
автономија на управните одбори и извршните 
директори е гаранција за независноста на 
компанијата, притоа штитејќи ја од потенцијалниот 
политички надзор врз претпријатијата во државна 
сопственост. Ефективната правна и регулаторна 
                                                           
4 Групацијата на Светска банка за Kорпоративно управување на 
претпријатијата во државна сопственост. Прирачник, 2014 година, 
стр. 16, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20286791/corpora
te-governance-state-owned-enterprises-toolkit, последно пристапување 
на 09.05.2016. 
5 Ибид, стр. 17. 
6 Според податоците обезбедени од страна на партнерите на САЛДИ 
7 Српската Агенција за борба против корупција изрече и мерка-
препорака за разрешување на директор на Србијагас од оваа позиција 

рамка за претпријатијата во државна сопственост 
е клучен предуслов за спречување на 
злоупотребата на контрола врз претпријатијата во 
државна сопственост за политички цели. Слабата 
правна рамка може да остави простор за 
политичко покровителство, обвинувања за 
корупција и нелегални финансиски трансфери, 
итн. 

Насоките на ОЕЦД исто така наложуваат јасна 
поделба помеѓу политичките партии и 
управувањето со претпријатијата во државна 
сопственост. Многу важен показател за 
правилната работа на извршните директори е 
процесот на нивното ангажирање. Произволните 
отпуштања и вработувања се знак на лошо јавно 
раководење, но уште попроблематични се 
случаите кои упатуваат на поврзаност на 
извршните директори и одборите со 
политичките партии. Во речиси сите земји од 
Западен Балкан, во одборите на директори на 
претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост доминираат партиски назначени 
поединци. Во седумте анализирани земји, има 
докази за најмалку 27 политички личности кои 
седат во одборите во претпријатијата за 
енергетика во државна сопственост 6. Во многу 
случаи, ова е еден вид на награда за високите 
членови на политичките партии. Во Србија и во 
Албанија, на пример, стана вообичаена практика 
да се подели членството на одборот на јавните 
претпријатија помеѓу политичките партии по 
изборите, како дел од пакетот во договорот за 
поделба на власта78. Готов пример во Македонија 
e неодамнешниот скандал со прислушувањето 
кој открива како Шефот на кабинетот на 
Премиерот, наводно, му наредил на Извршниот 
директор на ЕЛЕМ да вработи луѓе на список што 
го изготвува Министерството за внатрешни 
работи. Произволното вработување во 
претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост не само што може да биде товар врз 

поради конфликт на интереси. Ова се должи на фактот што тој исто 
така беше и претседател на Надзорниот одбор на складиштето за 
подземен гас Банатски Двор и на акционерското друштво за 
осигурување Согаз, како и член на Надзорниот одбор на Југоросгас. 
Покрај тоа, тој е директор на компанијата Јужен тек.  
8  СЕЛДИ, Извештај за оценка на регионалното управување со 
енергетскиот сектор и контрола од страна на државата , Софија, 
2016 год.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20286791/corporate-governance-state-owned-enterprises-toolkit
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20286791/corporate-governance-state-owned-enterprises-toolkit
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административниот капацитет, туку исто така може 
негативно да се одрази на оперативните трошоци 
на компаниите. 

Недовербата предизвикана од нетранспарентноста 
и/ или сомневањето за појава на корупција или 
отворена корупција е главната пречка за доброто 
корпоративно управување во секторот. 
Коруптивните практики и недостатокот на 
транспарентност влијаат на повеќе процеси на сите 
нивоа - од финансиската состојба и привлечноста на 
претпријатијата во државна сопственост 
(зголемување на ризиците ги обесхрабрува 
инвеститорите) до нивната способност да ги 
сервисираат своите клиенти и да создадат севкупно 
богатство (несоодветна распределба на 
ограничените ресурси). Анализата на усогласеноста 
на претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост со меѓународно одобрените насоки за 
корпоративното управување на ОЕЦД покажува 
дека корпоративните принципи се далеку од 
почитувани во регионот. Претпријатијата за 
енергетиката во државна сопственост во голема 
мера немаат транспарентни правила и ефикасни 
постапки за донесување на одлуки во поглед на 
трошковните анализи додека деловни кругови 
тесно поврзани со политичкиот естаблишмент ги 
уживаат придобивките од политичкиот притисок9. 
Во некои случаи, формирана е правилната рамка на 
корпоративно управување но правилата не се 
спроведуваат ефективно. Во случајот со Турција, 
државата ефективно управува со претпријатијата во 
државна сопственост преку експлицитни и 
директни инструкции до извршните директори. 
Покрај тоа, министерството и парламентот ја 
одржуваат контролата врз претпријатијата во 
државна сопственост преку нивниот буџет, бидејќи 
министерството има овластување да бара 
долгорочен буџет наместо годишен буџет10. 

Во контекст на горенаведеното, очигледно е дека 
сегашниот систем на управување со 
претпријатијата во државна сопственост во ЈИЕ е 
склон кон злоупотреба на јавни фондови и кон 
ризици од корупција. Следствено, неопходна е 
достаточна јавна анализа со сеопфатен механизам 
за известување за да се зголеми транспарентноста 

                                                           
9 Управување на јавните претпријатија во Косово, ГАП (2015) 
http://www.institutigap.org/documents/8557489987445884547.pdf 
10 Инструкциите, кои ги опфаќаат обврските и одговорностите на 
претпријатијата за енергетика во државна сопственост се утврдени со 

на управувањето и да се подобри раководењето 
на претпријатијата во државна сопственост. 
Голем број на компании во регионот, не само што 
не успеаја да ги испратат своите годишни 
финансиски извештаи за 2014 и 2015 година, туку 
исто така, не обезбедија историски податоци 
пред 2009/2008 година. Повеќето компании 
доставуваат најминимални финансиски 
информации и не обезбедуваат никаков детален 
приказ за нивните активности или скорешни 
менаџерски одлуки. Финансиските извештаи 
објавени на веб страниците немаат извештај за 
готовинскиот тек или неконсолидирани 
информации за готовинскиот тек. Наместо тоа, 
билансите на компаниите нудат само конечен 
слободен готовински тек за периодот на 
известување. Едни од најлошите студии на случај 
идентификувани во регионот се на албанските 
претпријатија за енергетика во државна 
сопственост, кои воопшто не ги објавуваат 
финансиските извештаи на нивните веб-страни. 
Покрај тоа, повеќето претпријатија во државна 
сопственост во регионот не објавуваат детален 
преглед на тековните активности поврзани со 
нивните енергетски проекти. Информации за 
јавните набавки на претпријатијата во државна 
сопственост се исто така оскудни. Често е речиси 
невозможно да се најдат податоци за тендери во 
одредена година бидејќи недостасуваат 
информации за многу договори или пак согласно 
националното законодавство се сметаат за 
затворени постапки.  

 
Импликации на 
финансиското уптавување 
Постојниот недостаток во управувањето со 
енергетскиот сектор во регионот се отсликува во 
непостојаните финансиски резултати. Моделот 
на регулирање и субвенции, кој се применува во 
регионот, прави работењето на претпријатијата 
во државна сопственост поприлично да зависи од 

закон и секоја една имплементација е во согласност со законите, 
изјавија експертите од ЕПДК интервјуирани на 8 октомври 2015 
година. 



СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР И КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ДРЖАВАТА 

ВО ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА 

  5 

државата11. Претпријатијата во државна 
сопственост се принудени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика да продаваат 
под пазарна цена со што се акумулираат тарифните 
дефицити. Претпријатијата во државна сопственост 
се лишени од вишокот средства потребни за 
изградба на нови капацитети или за модернизација 
на постојните енергетски објекти, од клучно 
значење за подобрувањето на енергетската 
ефикасност во регионот, сигурноста на 
снабдувањето, и за надминување на енергетската 
сиромаштија.  

Српската компанија за снабдување и дистрибуција 
во државна сопственост ЕПС, и нејзиниот пандан за 
природен гас, Србијагас, се на пример меѓу 
компаниите кои се соочуваат со најголеми 
финансиски ризици. Проблемите на ЕПС се 
поврзани со тарифните дефицити формирани од 
страна на регулираните цени за електрична 
енергија кои се одржуваат под производствените 
трошоци како резултат на политичкиот притисок и 
заради неможноста на компанијата да ја подобри 
својата наплата на долгови. Информациите за 
финансиските предизвици со кои се соочува ЕПС 
беа иницијално објавени во 2013 година, кога 
компанијата објави дека треба да позајми 450 
милиони евра за да избегне банкрот. Во исто 
време, ЕПС е превработена со политички кадри. 
Сегашната позиција на де-факто компанија која го 
држи монополот на пазарот на електрична енергија 
донекаде ја ублажи тешката финансиска ситуација, 
но на долг рок финансиската одржливост на 
компанијата е во опасност. Слично, Србијагас има 
акумулирано значителен долг како резултат на 
ненаплатени побарувања од општинските топлани 
и некои привилегирани корисници на индустриски 
гас. Отписот на огромни долгови на крајните 
корисници во 2012 и 2013 година резултираше со 
значителни загуби за големопродажниот снабдувач 
со гас. Слично како и со ЕПС, главниот виновник е 
неодржливата политика на цени на гас на 
компанијата која се применува од 2008 до 2012 
година, и која е одговорна за околу 40 отсто од 
загубите на Србијагас. 

                                                           
11 На пример, освен Турција, сите земји од Западен Балкан вештачки ги 
зачуваа ниските тарифи за електрична енергија и природен гас за 
домаќинствата. 

Вештачкото одржување на цените за енергија на 
ниско ниво не го решава постојниот проблем на 
енергетска сиромаштија, која треба да се 
надмине со мерки за енергетска ефикасност и со 
пристап до алтернативни горива, а не со цени на 
чинење под нивото на трошоци. Енергетската 
сиромаштија влијае на голем дел од 
населението во земјите на ЈИЕ, на пример, 
податоците покажуваат дека околу 40% од 
граѓаните во Србија не можат соодветно да си ги 
загреат домовите12. Граѓаните во регионот се 
заробеници на еден неефикасен енергетски 
модел. Соочени со сериозни ограничувања во 
поглед на достапностa /пристапноста, и 
притиснати од предизвици во поглед на пристап 
заради просторните и техничките ограничувања, 
тие избираат да прибегнат кон неефикасните 
јаглен и дрво на сметка на квалитетот на воздухот 
и опасноста по здравјето. 

Финансиската перспектива на енергетските 
компании во државна сопственост во регионот на 
ЈИЕ се сѐ попроблематични во периодот од 2009 
година до 2014 година. Главните проблеми и 
понатаму се задолженост во интра-системите и 
неефикасно управување, што пак претставува 
еден од главните финансиски исцрпувачи кои ја 
поткопуваат финансиската состојба на 
компаниите во регионот. Покрај тоа, оскудните 
јавни информации за вклучувањето на 
претпријатијата во државна сопственост во 
големите енергетски инфраструктурни проекти 
сугерира дека претпријатијата во државна 
сопственост, најверојатно ќе бидат притеснети 
од огромните трошоци, додека истовремено се 
принудени да ги задржат социјалните функции 
кои ги ограничуваат нивните инвестициски 
можности. Недостатокот на капацитет да 
управуваат со големи проекти и да ги 
идентификуваат и ублажуваат ризиците на 
проектите доведуваат до колапс на управувањето 
на претпријатијата во државна сопственост во 
корист на банките, давателите на услуги и 
подизведувачите. Неизвесноста околу 
предвидливоста на паричните средства и 
одливите заради постојаното менување на 
регулаторната рамка и провлекувањето на 

12 ЦСД (2015). Србија: Национални индикатори за енергетска 
безбедност и предизвиците во поглед на политиките. Фактичка 
состојба во земјата. 
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фондовите на компанијата преку тендерите за 
јавни набавки го зголемува кредитниот ризик и на 
тој начин и трошоците за задолжување на 
претпријатијата во државна сопственост. Второто 
обесхрабрува инвестиции во инфраструктурата и 
ефикасноста, со што се поткопува енергетската 
безбедност на целата земја. 

Иако финансиските резултати на 
големоснабдувачите на електрична енергија и гас 
се влошија како резултат на погрешните ценовни 
политики, претпријатијата во државна сопственост, 
генерално, се уште имаат стабилна финансиска 
позиција. Како што е наведено претходно, 
позитивниот став треба да гледа со претпазливост 
затоа што постојат многу непознати во однос на 
долгорочната финансиска состојба на компаниите 
во регионот на ЈИЕ. Пред сè, ликвидноста на 
компаниите се истиснува, додека нови долгови се 
акумулираат. Последново особено важи за 
српските компании, Србијагас и ЕПС, но и сé повеќе 
за албанската корпорација за електрична енергија 
(КЕСХ). Големоснабдувачкиот монопол на 
македонската компанија за електрична енергија 
ЕЛЕМ, е исто така меѓу фирмите кои покажуваат 
влошување во финансиските показатели13. 
Српските најголеми компании за електрична 
енергија и гас се најмногу изложени на 
краткорочни ликвидносни ризици, бидејќи и двете 
фирми имаат тековни коефициенти под 1, кои 
укажуваат на опасноста дека може нема да бидат 
во можност да ги отплатат своите краткорочни 
долгови, ако достасаат за плаќање во иднина. 
Коефициентот на задолженост од друга страна пак, 
покажува дека претпријатијата во државна 
сопственост не се прекумерно задолжени и под 
нормални околности би биле во можност да ги 
покријат или рефинансираат долговите. Ова 

                                                           
13 Многу од претпријатијата во државна сопственост се уште не ги 
објавиле своите годишни финансиски извештаи за 2014 и 2015 година 
што ја прави оценката на нивното тековно менаџирање речиси 
невозможна. 
14 Сопствени пресметки врз основа на: Босна и Херцеговина: 
Годишниот извештај на ЈП Електропривреда БиХ Сараево, 
http://www.elektroprivreda.ba/stranica/izvjestaji-o-poslovanju, последен 
преглед на 09.05.2016; Годишен извештај на ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ХЗ, 
ХБ, http://www.ephzhb.ba/publikacije/godisnja-izvjesca/, последен 
преглед на 09.05.2016; Финансиски биланс на Електропривреда 
Републике Српске, а.д Требиње, 
www.blberza.com/Pages/FinRepBalance.aspx?code=ERST&type=1&year=
2012&semiannual=0, последен преглед на 09.05.2016; Македонија: 
МЕПСО, Одделни финансиски извештаи и извештаи на независен 
ревизор, http://www.mepso.com.mk/en-

особено важи за комуналните компании, каде 
што повисоките коефициенти на задолженост се 
сметаат за одржливи бидејќи компаниите го 
контролираат постојаниот паричен тек од 
редовните крајни потрошувачи.   

Слика 1. Тековни коефициенти на селектирани 
претпријатија во државна сопственост во 
секторот на големобродажни снабдувачи со 
електрична енергија и гас  

 
Извор: Сопствени пресметки врз основа на достапни 
Годишни извештаи на претпријатијата во државна 
сопственост и други официјални извори 14. 

 
Забележителен исклучок тука е Србијагас, којa 
има акумулирано голема изложеност на долгови 
кон сопственикот Газпром во текот на последните 
пет години, со тоа што плаќа една од највисоките 
цени за увоз на гас во Европа, и е задолжена да го 
препродава гасот до краjните потрошувачи и со 
загуба. Србијагас, исто така, се соочува со 
неодржлив долгорочен долг од 806 милиони 
евра, бидејќи не е во можност да наплати од 
своите клиенти, вклучувајќи ги социјално- 
осетливите окружни компании за централно 
греење и големите индустриски комплекси со 
голема потрошувачка на гас како ХИП 

us/ListanjeIzveshtai.aspx?categoryID=135, последен преглед на 
09.05.2016; ЕЛЕМ, Извештаи за финансиски резултати, 
http://www.elem.com.mk/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=362&Itemid=166&lang=mk, последен преглед на 09.05.2016; 
Турција: Годишни извештаи на претпријатијата во државна 
сопственост и на Ревизорскиот Суд (Државен завод за ревизија), 
извештаи за состојбата со животната средина; Косово: Одделение за 
следење и политики на јавните претпријатија на Министерството за 
економски развој на Република Косово; Албанија: Национален 
центар за регистрација; Србија: Агенција за регистар на бизниси; 
Црна Гора: анализираните компании со користење на слободен 
пристап до информации од јавен карактер. 

 

http://www.elektroprivreda.ba/stranica/izvjestaji-o-poslovanju,
http://www.ephzhb.ba/publikacije/godisnja-izvjesca/,
http://www.blberza.com/Pages/FinRepBalance.aspx?code=ERST&type=1&year=2012&semiannual=0
http://www.blberza.com/Pages/FinRepBalance.aspx?code=ERST&type=1&year=2012&semiannual=0
http://www.mepso.com.mk/en-us/ListanjeIzveshtai.aspx?categoryID=135
http://www.mepso.com.mk/en-us/ListanjeIzveshtai.aspx?categoryID=135
http://www.elem.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=166&lang=mk
http://www.elem.com.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=166&lang=mk
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Петрохемија и фабриката за стакло од Параќин. 
Црногорскиот големопродажен снабдувач на 
електрична енергија исто така се соочува со 
зголемување на коефициентите на задолженост 
бидеќи домаќинствата имаат акумулирано повеќе 
од 134 милиони евра во неплатени сметки за струја 
од почетокот на 2016 година. Компанијата, исто 
така, се мачеше да наплати од еден од најголемите 
потрошувачи на електрична енергија во земјата, 
алуминимуската фирма КАП. За да ја спречи 
практиката на КАП на неплаќање на сметки, под 
притисок од малцинските приватни акционери, 
Управниот одбор на ЕПЦГ одлучи да го прекине 
напојувањето со електрична енергија на КАП во 
почетокот на 2013 година. И покрај одлуката, 
подоцна од страна на Европската мрежа на 
оператори на системот за пренос на елетктрична 
енергија (ЕНТСО-Е) се објави дека владата 
продолжила да го снабдува КАП со струја 
прибавена од операторот на системите за пренос 
од Европската мрежа за електрична енергија15. 
 

Слика 2. Коефицент на задолженост на 
селектираните претпријатија во државна 
сопственост во областа на големопродажното 
снабдување со електрична енергија и гас 

  
 
Извор: Сопствени пресметки врз основа на достапни 
Годишни извештаи на претпријатијата во државна 
сопственост и други официјални извори 

                                                           
15 Прелец, Марко (2014). Победници и губитници: Кој користи од 
високото ниво на корупција во енергетскиот сектор во Југоисточна 
Европа? SEE Change Net (Мрежа на промени во ЈИЕ). 

Лошо управување со јавните 
набавки и коруптивни 
практики 
Јавните набавки се клучна алатка за економскиот 
развој и исто така средство за прераспределба на 
националниот доход. Како такви, се многу 
подложни на корупција, измама и други форми 
на злоупотреба на јавните финансиски ресурси. 
Така, зголемувањето на отчетноста за јавните 
набавки во енергетскиот сектор е прашање од 
особена важност за граѓаните на земјите од ЈИЕ. 
И покрај некој ограничен напредок во однос на 
мерките за борба против корупцијата и 
спречување на злоупотребата на јавните фондови 
во целина, останаа главните проблеми во јавните 
набавки, како што се судир на интереси, местење 
на тендерските критериуми и неефикасноста на 
јавната потрошувачка. Во енергетскиот сектор, 
јавните набавки играат важна улога во голем број 
на активности почнувајќи од изградба на големи 
инфраструктурни објекти до купување на 
материјали и доделување на консултантски и 
финансиски услуги. Јавните набавки 
традиционално се подложни на коруптивни 
притисоци во младите демократии, особено кога 
станува збор за големи тендери и недостаток на 
конкуренција, што е типично за енергетскиот 
сектор. Претпријатијата за енергетика најчесто се 
рангирани меѓу првите најголеми јавни 
снабдувачи во регионот и во поглед на добиени 
договори за јавни набавки, и во поглед на 
трошењето. 

Во случаите каде што енергетските оператори се 
истовремено и договорни органи, заради 
олеснителните регулаторни процедури за 
секторските договорни органи (регулирање на 
комуналните услуги), корупцијата може да биде 
видлива во широката употреба на рестриктивни 
постапки (недостаток на конкуренција/ 
ограничен пристап до пазарот); наменски 
скроените тендерски понуди (со крајно 
индивидуализирани технички спецификации); 
отстапувањето во извршувањето на договорите 
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(во најголем дел работи и материјали кои главно се 
трошат од страна на давателите на енергетски 
услуги); неуспехот да се исполнат техничките 
спецификации или стандарди за квалитет опишани 
во роковите и условите од понудата; измислени 
договори (градежни работи, стоки и услуги), кои 
никогаш не се реализирале. Дури и во случаи кога 
се користат конкурентни тендерски постапки, 
општите (наместо деталните) спецификации и 
очигледно непрактичните услови и правила 
оставаат простор за пост-тендерски преговори со 
понудувачите и последователни практики на 
подмитување.  

Главните фактори кои придонесуваат за зголемен 
ризик од корупција кај јавните набавки во 
енергетскиот сектор може да се сумираат на 
следниов начин:  

 засегнатост на значително големи економски 
интереси, инволвираност во енергетскиот сектор 
на силни политички лобија и суштински 
национални и меѓународни финансиски ресурси; 

 недостаток на вистинска конкуренција и силна 
монополизација на одделни сегменти во фирмите 
за изградба, одржување и инженеринг во 
енергетскиот сектор;  

 недостаток на транспарентност, јавна свест и 
независна стручна оцена плус ограничен пристап 
до информации по основ на национална 
безбедност;  

 техничката комплексност на енергетскиот сектор; 
 уделот на неконкурентните договори за јавни 

набавки во енергетскиот сектор е систематски 
поголем од уделот на конкурентните договори за 
останатиот дел од економијата16. 

Предизвици на 
транспарентност 
Недостатокот на транспарентност во 
управувањето со јавните набавки е еден од 
најјасните показатели за компромитирано 
управување на начин на кој ги спречува даночните 
обврзници да ја сфатат структурата на јавните 
расходи. Иако податоците на договорите за јавни 

                                                           
16 ЦСД (2014), Управување со енергетскиот сектор и енергетска 

(не)сигурност во Бугарија, Центар за проучување на демократијата, 

Софија (2014). 

набавки се главно на располагање на граѓаните, 
има само ограничени специфично-енергетски 
информации за јавните набавки, што 
дополнително ја оневозможува споредбата 
помеѓу секторите и земјите. Албанија е типичен 
пример, бидејќи претпријатијата за енергетика во 
државна сопственост не објавуваат доволно 
информации за понудените тендери. Податоците 
околу жалбите за лошото управување со јавните 
набавки се поспецифични, но недостасуваат 
детали и не се обезбедува основа за релевантни 
заклучоци.17 Друг пример е Косово, каде се 
обезбедуваат податоци за компаниите кои 
доделуваат договори за јавни набавки, како и 
информации за најниската понуда и за процесот 
на јавни набавки, но изостануваат објаснувања за 
причините за отфрлање на понудувачите (чии 
имиња не се достапни за јавноста). 
Информациите за јавните набавки во 
енергетскиот сектор на Србија се исто така 
ограничени од причина што агрегирани податоци 
за целиот сектор не постојат во Службата за јавни 
набавки, и затоа што согласно Законот за јавни 
набавки, тендерите кои произлегуваат од 
меѓународните договори не се задолжителни. 
Слично, во Црна Гора, не постојат конкретни 
податоци специфични за енергетскиот сектор за 
јавни набавки и со цел да се покаже како јавните 
средства се трошат во енергетскиот сектор, треба 
да се поднесе официјално барање преку Законот 
за слободен пристап до информации, со што 
неограничено се оддолжува процесот на 
верификација. Единствените известувања кои се 
изготвуваат во Црна Гора се поединечните 
годишни извештаи на договорните органи за кои 
не постои законска обврска да се објават, и 
консолидираниот извештај за сите договорни 
органи кој се изготвува од страна на Управата за 
јавни набавки на годишна основа. Покрај тоа, во 
Црна Гора, Законот ги регулира процедурите до 
моментот на склучување на договорот, додека 
спроведувањето на договорите не се контролира. 
Во меѓувреме, бројот на кривични пријави е 
занемарлив18, и надлежните институции не гонат 

17 Албанскиот партнер, Пресметка на авторот, врз основа на јавни 
извештаи на Комисијата за јавни набавки (2015). 
18 На пример, во 2014 година, Управата за јавни набавки не добила 
ниту една кривична пријава за основано сомневање за корупција, 
конфликт на интереси, и кршење на правилата на анти-корупцијата. 



СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИОТ СЕКТОР И КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ДРЖАВАТА 

ВО ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА 

  9 

во спорни предмети. Како што се гледа од Табела 1, 
известувањето за јавните набавки во најголемата 
енергетска компанија во земјата е многу 
неконзистентно и во смисла на планирање и во 
смисла на реално спроведување. Ова го покренува 
прашањето дали разликата во износите пријавени 
од страна на владата и компанијата во државна 
сопственост е производ на непресметани средства 
одлеани надвор или едноставно знак на 
небрежност.  

Табела 1. Недоследност во Известувањето за 
реализирањето на буџетот за јавни набавки во 
најголемета енергетска компанија во Црна Гора, 
ЕПЦГ во 2012 година, во милиони евра 
 

 Планиран буџет Завршен буџет 

ЕПЦГ 141 514 376 86 168 074,31 

Управа за јавни 
набавки 

174 575 497.00 138 216 835.37 

Извор: Црногорскиот портал за јавни набавки, 
http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp?locale=en& 
(планиран буџет) и Годишниот извештај за јавни 
набавки на ЕПЦГ за 2012 година, добиен преку 
слободен пристап до информации (завршен буџет). 

Ограничувања на 
конкуренцијата  
Еден заеднички коруптивен аларм во регионот на 
ЈИЕ во доменот на јавните набавки во енергетскиот 
сектор е општото ограничување на конкуренцијата 
во тендерската процедура. Договорните органи 
често се мешаат во барањата за ослободување и 
наметнуваат ексклузивни критериуми, со цел да се 
ограничи конкуренцијата за доделување на 
договорот. Критериумите за исклучување често се 
прилагодуваат за да одговараат на профилот на 
одредена компанија. Ова често се прави преку 
директно влијание врз изготвување на 
известувањето/огласот за јавните набавки преку 
нелегален трансфер на средства или заробување на 
високи менаџери во претпријатијата во државна 

сопственост19. Во некои случаи, како на пример во 
српските меѓувладини договори, енергетските 
договори може дури и да се изземат од целиот 
процес на јавни набавки. Во вакви случаи, 
принципите на добро владеење на 
транспарентноста, ефикасноста и конкуренцијата 
се ставаат настрана со цел директно да се доделат 
договори на добро инвестиран приватен 
интерес20. 

Операторот на пренос, системи и пазар во Косово 
(КОСТТ), на пример додели 31 договор од 
декември 2010 до јануари 2014 година во 
постапка за набавки со преговарање без 
претходен оглас, како и 2 договори во постапка на 
набавки со преговарање по објавувањето на 
договорот21. Истиот проблем беше откриен во 
постапките за јавни набавки во Македонија на 
големопродажниот снабдувач со електрична 
енергија, ЕЛЕМ (види Табела 2). Договорите во 
ваков вид на постапка се практично "договори во 
четири очи" кои се склучуваат помеѓу високите 
претставници на претпријатијата во државна 
сопственост и приватните изведувачи. 
Имплементацијата не обезбедува отворен и/ или 
еднаков пристап за секој економски играч22 со 
што се попречуваат конкурентни понуди.  Земајќи 
ја во предвид големината на овие договори, 
особено кога станува збор за големи проекти, 
вклучен е значителен ризик од корупција. 
Договорите со цена повисока од цената на 
пазарната вредност се често резултат на 
потпишани постапки за набавки без јавен оглас. 
Повеќе од 13% од тендерите за јавни набавки на 
ЕЛЕМ во периодот меѓу 2009 и 2014 година се 
структурирани на овој начин во износ близок до 
една третина од вкупниот износ на јавните 
набавки, додека други 36% се резултат на 
постапка со преговарање по објавувањето на 
огласот.  

 

 

                                                           
Управа за јавни набавки, Извештај за јавни набавки во 2014 година, мај 
2015 година. 
19 Центар за проучување на демократијата (2014). Управување со 
енергетскиот сектор и енергетска (не)сигурност во Бугарија. 
20 Добар пример е управувањето со постапката за јавна набавка во 
српскиот дел на руско- предводениот гасовод Јужен тек, кој беше 
целосно ослободен од Законот за јавни набавки, бидејќи беше 
производ на меѓувладин договор меѓу Русија и Србија. 

21 Регулаторна комисија за јавни набавки, https://krpp.rks-
gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=-
1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114, 
последен пристап на 09.05.2016. 
22 ЦГК (2014). Прирачник за учество на компаниите во јавните 
набавки. Центар за граѓански комуникации (ЦГК), 
http://goo.gl/07fd2V (македонски), последен пристап на 09.05.2016. 

https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=-1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=-1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114
https://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Notices&LID=2&PCID=-1&CtlID=SearchNotices&stat=2&PPRCMenu_OpenNode=114
http://goo.gl/07fd2V
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Табела 2. ЕЛЕМ, Производител на електрична енергија и големопродажен снабдувач во 
Македедонија, Договори за набавки (2009-2014) 

Бр. на договори: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Бр.на 
договори 
(‘09-‘14) 

Вкупен 
износ (ЕУР) 

% 

Отворена постапка 384 406 362 336 214 209 1911 373 432 008 46.8% 

Ограничена постапка 13 3 5 1 0 0 22 29 253 698 3.7% 

Постапка со преговори 
без претходно 
објавување на 
огласот/известување за 
договорот 

39 37 29 82 137 70 394 106 265 053 13.3% 

Постапка со преговори 
со претходно 
објавување на 
огласот/известување за 
договорот 

3 0 6 3 1 0 13 289 365 123 36.2% 

ВКУПНО 439 446 402 422 352 279 2340 798 315 882 100% 

Извор: Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), сопствени пресметки врз основа на податоците од 

Македонскиот електронски систем за јавни набавки (www.e-nabavki.gov.mk) 

Веројатно повеќе од било кое друга област, 
специфичната природа на енергетскиот сектор е 
погодна за заобиколување на високо 
конкурентните постапки, што пак за возврат 
создава поволна клима за корупција и контрола од 
страна на државата. Често, матното опкружување 
на јавните набавки во енергетскиот сектор се 
темели на ексклузивни критериуми за пристап и 
безбедност на енергетските локации, монопол на 
ефикасна технологија на микро ниво за голем број 
на снабдувачи, нејасна правна природа на 
енергетските извозни трансакции, недостаток на 
ефективни домашни финансиски ревизии, како и 
недостаток на мониторинг и контрола во однос на 
ефикасноста на јавните набавки кои ги реализира 
тело од областа на енергетика или друго контролно 
тело. Процентот на отворени постапки во кои е 
поднесена само една понуда е показател на 
постепено воспоставување на дискриминаторни 
спецификации. Отворените постапки, во основа 
привлекуваат широк интерес, и бројот на 
поднесени понуди обично е повисок. Сепак, 
отворените тендери и јавните набавки со еден 
наддавач се сериозен аларм за корупција заради 
најмалку два фактори: а) влезните бариери - 
договорните органи ги изготвуваат тендерските 
спецификации за да одговараат на профилот на 

                                                           
23 Енис Велиу, Dyshime për kurdisje të tenderit në KOSTT, 2014, 
Национален весник "Зери", 

одредена компанија или комбинација на 
компании (што е почесто случај) - и б) 
политичката вграденост, односно премолчено 
знаење и врски кои им овозможуваат на 
политички- поврзаните фирми да конкурираат на 
тендерите во тешки или невозможни услови, кои 
подоцна ќе бидат изменети или игнорирани 
преку слаби контроли на имплементацијата.  

Друго нарушување на конкуренцијата може да 
се случи кога тендерските критериуми тајно ѝм 
се откриваат на понудувачите во отворената 
постапка за да ѝм се помогне да изготват 
победничка понуда, но исто така да ѝм 
овозможат на други понудувачи да учествуваат со 
цел да се создаде лажна конкуренција. 
Агенцијата за борба против корупцијата на 
Косово поништи еден тендер заради сомневања 
за местење на тендерите во врска со откривање 
на тендерската документација. Исто така, поткуп 
или се бара или се нуди за да се осигура победа 
на тендерот пред почетокот на постапката, или 
популарно нареченото "местење тендери”23. 
Врз основа на анегдотски докази и 
монополизација на договорите во рацете на 
неколку добро поврзани компании, може да се 
заклучи дека голем дел од јавните набавки во 

http://old.zeri.info/artikulli/29759/undefined, последен преглед на 
09.05.2016. 

http://old.zeri.info/artikulli/29759/undefined,%20последен%20преглед%20на%2009.05.2016.
http://old.zeri.info/artikulli/29759/undefined,%20последен%20преглед%20на%2009.05.2016.
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енергетскиот сектор во регионот се на еден или 
друг начин предодредени. 
 
Поле 1. Ограничувања кај јавните набавки во 
албанските претпријатија за енергетика во 
државна сопственост 

Веќе се вперени прсти во неколку претпријатија за 
енергетика во државна сопственост во Албанија, од 
кои еден е албанскиот оператор за системи на 
дистрибуција на електрична енергија (OСХЕЕ), кој 
беше обвинет од страна на компанијата ГЕН-И 
Тирана за фаворизирање на компаниите ЕФТ и ГСА 
преку обезбедување на доверливи информации и 
овозможувајќи ѝм на овој начин усогласување на 
своите понуди. По жалбите на ГЕН-И, Агенцијата за 
заштита на конкуренцијата во Албанија (ЦАА) 
започна истрага против ОСХЕЕ. Според ГЕН-И, 
ОСХЕЕ, ЕФТ и ГСА незаконски воделе тајни 
преговори со цел да се постават тендерите за 
продажба на електрична енергија организирана од 
страна на снабдувачот на електрична енергија 
помеѓу јануари и јули 2014 година. Тврдењата се 
дека ЕФТ и ГСА ги координирале своите понуди за 
купување на електрична енергија со наддавање по 
цена која е само неколку центи пониска од таа на 
ГЕН-И и другите конкуренти, со што ѝм овозможиле 
на ЕФТ и ГСА да го добијат најголемиот удел на 
пазарот на увоз на електрична енергија. Овие 
неконкурентни и нелегални практики според ГЕН-И, 
ги чинеле даночните обврзници милиони евра. Во 
декември 2015 година, Агенцијата за заштита на 
конкуренцијата одлучи да ја затвори истрагата за 
случајот, со образложение дека не е пронајдено 

                                                           
24 Албанија, Македонија, Србија, Црна Гора и Турција се земји 
кандидати за членство во ЕУ. Интернет страницата на Европската 
комисија/ Европска соседска политика и преговори за проширување, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-
status/index_en.htm#pc , последен пристап на 21.11.2015. 
25 Босна и Херцеговина и Косово се потенцијални земји-кандидати за 
членство во ЕУ. Во оваа група земји беше ветено приклучување кон ЕУ 
кога ќе се смета дека се подготвени. Интернет страницата на 
Европската комисија/ Европска соседска политика и преговори за 
проширување, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-
current-status/index_en.htm#pc , последен пристап на 21.11.2015. 
Земјите од Западен Балкан освен оние наведени погоре, исто така, ја 
вклучуваа и Хрватска, но откако Хрватска стана членка на ЕУ на 1 јули 
2013 година, се смета дека го "напушти" овој регион на Западен 
Балкан. Овој опсег на Западен Балкан без Хрватска по нејзиниот прием 
во ЕУ е видлив од позицијата на ЕУ, но и од позицијата на другите 
чинители како што се Европската инвестициска банка, ЕБОР, опсегот на 
Самитот на земјите од Западен Балкан 2015 година во Виена. Извори: 

ограничување на конкуренцијата и предложила 
внатрешна или надворешна ревизија на ОСХЕЕ за 
случајот. Извор: Одлука 388, 14.12.2015, 
http://www.caa.gov.al/uploads/decisions/VKK_388
_Hetimi_thelluar.pdf 
 

Либерализација на 
енергетскиот пазар 
Земјите кандидати за членство во ЕУ24 или 
потенцијалните земји кандидати25 во ЈИЕ26 
(Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, 
Македонија и Црна Гора) и Турција, се обврзани 
да ги реформираат нивните енергетски сектори 
во насока на усвојување на енергетското 
законодавство на ЕУ како дел од нивните 
договори за пристапување. Некои од целите на 
енергетското законодавство на ЕУ опфаќаат и 
транзиција кон нискојаглеродна економија, 
зголемена сигурност на снабдувањето, 
институционална транспарентност, поголем удел 
на обновливи извори во конечната енергетска 
потрошувачка, зголемена енергетска ефикасност, 
како и либерализација на енергетските пазари во 
регионот. Успешната имплементација на 
енергетското законодавство на ЕУ бара соодветна 
институционална поставеност, и политичка 
заложба за спроведување на тешки реформи кои 
во крајна линија би ги демонтирале вградените 
приватни домашни и странски државни интереси 
во енергетскиот сектор. Земјите од Западен 
Балкан (Турција е само набљудувач) се исто така 
и договорни страни на Договорот за енергетската 
заедница27, кој обезбедува насоки за 

Интернет страната на Европската комисија/ Трговија, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/regions/western-balkans , последен пристап на 21.11.2015; 
Интернет страната на Европската инвестициона банка/ Западен 
Балкан http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-
western-balkans , последен преглед на 21.11.2015; ЕБОР, (2013), 
Стратегијата за секторот енергетика, 
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/energy-sector-
strategy.pdf, последен преглед на 21.11.2015; Интернет страница на 
Европското федерално Министерство на Република Австрија за 
надворешни работи и европски интеграции/ Самит на Западен 
Балкан, Виена 2015 година, http://www.bmeia.gv.at/en/european-
foreign-policy/foreign-policy/western-balkans-summit-vienna-2015, 
последен пристап на 21.11.2015. 
27 Некои од поспецифичните цели на Енергетската заедница 
вклучуваат: подобрување на сигурноста на снабдувањето; 
зголемување на конкуренцијата; привлекување на инвестиции во 
производството и мрежата на електрична енергија; создавање на 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm#pc
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm#pc
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm#pc
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm#pc
http://www.caa.gov.al/uploads/decisions/VKK_388_Hetimi_thelluar.pdf
http://www.caa.gov.al/uploads/decisions/VKK_388_Hetimi_thelluar.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/western-balkans
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/western-balkans
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/energy-sector-strategy.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/policies/sector/energy-sector-strategy.pdf
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/western-balkans-summit-vienna-2015
http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/western-balkans-summit-vienna-2015
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организација на Енергетската заедница со цел да го 
поддржи донесувањето и спроведувањето на 
енергетското законодавство на ЕУ и да дејствува 
како регионален монитор28.  

Најважните аспекти на регулаторната реформа 
промовирана од страна на Европската енергетска 
заедница се либерализацијата на пазарот на 
природен гас и електрична енергија, создавање на 
национален и регионален пазар на електрична 
енергија и гас, како и заокружување на 
реализацијата на проекти за регионална енергетска 
соработка со кои се зголемува меѓусебната 
поврзаност и се спречува криза во снабдувањето. 
Реформската агенда во голема мера е во согласност 
со т.н. Третиот енергетски пакет на ЕУ29, чија 
примарна цел е одвојување на сопственичката 
структура на производствените компании за 
електрична енергија и гас од таа на преносните и 
дистрибутивните мрежи. Втора цел е 
вопоставување на регулаторна рамка за целосна 
пазарна либерализација. Второво зависи од 
обезбедување на едно силно, надлежно и 
независно регулаторно тело кое нема да подлегне 
на притисоците на политичарите. Уште поважно е 
отворањето на локалниот енергетски систем кон 
регионалните центри за електрична енергија и гас 
со што ќе се донесе поголема конкурентност и ќе се 
наложи притисок на тековните, доминантни играчи 
во главно затворените домашни пазари.  

Во поглед на успешноста на регулаторната 
реформа, треба да се земе во предвид и 
таканаречениот “јаз во имплементацијата” помеѓу 
формалното усвојување на законодавството и 
неговото практично спроведување. Податоците 
расположливи од Глобал Интегрити за Западен 
Балкан упатуваат на фактот дека земјите се 
обидуваат да воспостават добра формална правна 
рамка, која пак не успева да ги даде посакуваните 

                                                           
интегриран енергетски пазар кој овозможува интеграција со пазарот на 
ЕУ. Интернет страна на Енергетската заедница/За нас, 
https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY , 
последен преглед на 21.11.2015. 
28 На пример, кога рокот за имплементација на Третиот енергетски 
пакет се занемари од страна на договорните страни, Дирк Бушл, 
Заменик-директорот на Секретаријатот на Енергетската заедница 
реагираше со следнава изјава "Значи, 1 јануари 2015 година, денот 
кога рокот за имплементација на Третиот пакет истече, не нужно бил 
предодреден да биде било што освен еден обичен ден". Извор: 
Секретаријатот на Енергетската заедница, (2015), Годишен извештај за 
спроведување 2014/2015 https://www.energy-

резултати за намалување на корупцијата заради 
лошата имплементација30. 

Слика 3. Статус на имплементација на Третиот 
енергетски пакет во земјите од Западен Балкан 

 [Полињата во табелата од лево кон десно прв ред: Критично, Значително 
одложување, Недоволен напредок, Во очекување] 
[Полињата во табелата од лево кон десно втор ред: Остварен напредок, 
Значителен напредок, Постигнато/остварено]  

Извор: Енергетска заедница/Енергетска заедница WB6 
Мониторинг, март 201631. 

Во оваа смисла, усвојувањето на енергетското 
законодавство на Европската унија не може да 
биде проследено со соодветна практична 
примена во секоја земја, бидејќи тоа ќе бара 
ремонт на целиот енергетски систем. Од 2008 
година, механизмот за решавање на спорови со 
Енергетската заедница нуди важни информации 
за степенот на усогласеност со законите за 
енергетика на ЕУ: во моментот има 15 отворени 
случаи за различни аспекти на Договорот за 
енергетска заедница, кои се дел и од предметите 
на група на земји и од предметите на поединечна 

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR
2015WEB.pdf , последен преглед на 21.11.2015. 
29 Директива 2009/72/EC. 
30 Алина Мунгиу-Пипиди "Југоисточна Европа" во Мунгиу-Пипиди, А. 
(ур.) (2015). Извештај за борба против корупцијата, том 3: Владино 
фаворизирање во Европа. Издавачи Барбара Будрих, стр. 53, 
достапно на http://anticorrp.eu/publications/volume-3-government-
favouritism-in-europe , последен преглед на 09.05.2016. 
31 Интернет страницата на Енергетската заедница/ Енергетската 
заедница WB6 Мониторинг, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/WB
6/Monitoring , последен преглед на 30.11.2015. 

Мерка 
Примарно закон. 
Комплементарни 
правни акти 
Организиран day-ahead 
пазар 
Национален пазар на 
балансирање 
Распределба на 
рег.капацитети 
Дерегулација на цени 
Одвојување на опер.на 
дистрибут.систем 
Одвојување на опер.на 
преносн.систем 
Независност на нац.рег. 
тела 
Импл.на договорите на 
меѓу-опер.на сис.за 
трансм. 

Албанија         БиХ                Косово      Македонија            ЦГ              Србија 

Имплементација на меките мерки во енергетскиот сектор 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
http://anticorrp.eu/publications/volume-3-government-favouritism-in-europe
http://anticorrp.eu/publications/volume-3-government-favouritism-in-europe
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/WB6/Monitoring
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/WB6/Monitoring
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/WB6/Monitoring
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земја,32 со што се упатува на фактот дека 
усогласеност со Договорот е тежок процес.   

Преобразбата на енергетскиот сектор во регионот 
во дел од планираниот Европски внатрешен 
енергетски пазар кој добро ќе функционира, како 
што се бара согласно Третиот енергетски пакет на 
ЕУ, се одвива многу бавно. Како што електричната 
енергија во регионот традиционално се обезбедува 
како општо добро, регулацијата на продажбата на 
електричната енергија на конкурентен пазар е 
далеку од заокружен процес, освен делумно во 
Турција. Иако бавно, постигнат е одреден напредок 
во насока на либерализација на пазарот на 
електрична енергија со промена на клучното 
законодавство за усогласување со барањата на ЕУ. 
Освен Македонија, сите земји во регионот почнаа 
развој на национален пазар на балансирање во 
енергетскиот сектор со што ќе се овозможи 
поголема конкурентност и ќе се обезбеди 
издржливост на системот во периодите на 
најголемата побарувачка. Сепак, завршувањето на 
реформата ќе бара раздвојување на националните 
преносни систем-оператори и дистрибутивните 
систем-оператори, чекор кој е преземен само од 
страна на главната компанија за електрична 
енергија во Србија, ЕПС. Србија е исто така 
единствената земја со организиран day-ahead 
пазар. Понудите на српскиот пазар на електрична 
енергија сега се поблиску до унгарските, 
романските и бугарските пазари.  

За разлика од Косово и Босна и Херцеговина сите 
други земји презеле чекори за дерегулација на 
цените на електрична енергија, меѓутоа ги 
ограничиле напорите само на поголемите 
индустриски енергетски клиенти. Регулацијата на 
тарифи за домаќинствата под пазарните цени 
останува доминантна црта на играта насекаде 
освен во Турција, каде што цените за 
домаќинствата се фиксни, но на ниво блиску до 
пазарното. Одржувањето на тарифите за 
електрична енергија и гас под трошоците на 
производството имаше штетен ефект врз 
финансиската стабилност на енергетскиот сектор 
кај претпријатијата во државна сопственост во 
енергетскиот сектор и тоа со текот на времето 

                                                           
32 Интернет страница на Енергетската заедница/ Спроведување,  
https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Disput
e_Settlement , последен преглед на 21.11.2015. 

доведе до недоволно инвестирање во нова 
инфраструктура и модернизација, додека 
истовремено, се формираа многу добро- 
поврзани прекупци кои ја искористија предноста 
на арбитрарните можности помеѓу регулираните 
и пазарните цени. Студиите на случај на сличните 
практики кружат во изобилство во регионот, но 
најфлагрантните случаи се регистрирани во Босна 
и Херцеговина, каде генералните директори на 
производствените компании за електрична 
енергија во државна сопственост, многупати тајно 
преговарале со приватните трговци за продажба 
на вишокот електрична енергија "под рака" по 
цени пониски од пазарните, така значително 
намалувајќи го профитот на претпријатијата во 
државна сопственост во корист на приватните 
играчи со дебели врски. 

Клучен предуслов за успех на Третиот енергетски 
пакет е формирање на силен независен 
регулатор. Компаративен визуелен приказ на 
работењето на земјите од Западен Балкан во 
спроведувањето на Третиот енергетски пакет 
(Слика 3) укажува на тоа дека Босна и 
Херцеговина не покажува никаков напредок во 
спроведувањето на потребните законски измени 
за да обезбеди независност на регулаторното 
тело. Во случајот на БиХ, Владата ја именува 
Регулаторната комисија а Собранието ја 
одобрува. Сепак, фрагментираната политичка 
структура на земјата, во која има се повеќе 
конкурентни регулаторни тела за енергетика, го 
прави процесот на носење одлуки неефикасен и 
често производ на политичко пазарење помеѓу 
спротивставените фракции33. Во повеќето од 
другите земји во регионот, регулаторното тело за 
енергетика во најмала рака е функционално и 
правно независно од извршната власт. Меѓутоа, 
продолжува проблемот со недостатокот на 
автономија при вработувањето и утврдувањето 
на буџетот. Косово треба да го транспонира 
законодавството за енергетика на ЕУ во однос на 
независноста и функционалноста на регулаторот. 
Иако Албанија и Турција транспонирале голем 
дел од ЕУ законодавството за енергетика и 
донеле закони за забрана на поранешни 

33 Секретаријатот на Енергетската заедница, (2015), Годишен 
извештај 2014/2015, https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR
2015WEB.pdf, последен пристап на 23.11.2015. 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3872267/EnC_IR2015WEB.pdf
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политичари или вработени во енергетски компании 
да бидат дел од управувањето на регулаторните 
тела, ограничениот напредок на двете земји во 
клучните реформи во енергетскиот сектор, како 
што се отворањето на пазарот за електрична 
енергија во Албанија и демонополизирање на 
секторот за гас во Турција, покренуваат аларми за 
потенцијалното мешање однадвор во 
донесувањето на одлуките на регулаторите. 

Со цел обезбедување слободна конкуренција на 
пазарот, Европската комисија ја нагласи важноста 
на постоење на независно национално регулаторно 
тело, со доволно овластувања и дискреционо право 
за да ја гарантираат правилната примена на 
законската регулатива во оваа област34. Всушност, 
тоа е токму улогата на регулаторите да се справат 
со секоја една непазарна концентрација на 
монополска моќ, која е вообичаениот извор на 
корупција и контрола од страна на државата.  

Слика 4. Пазарот на електрична енергија пред и по 
либерализацијата, согласно визијата на ЕУ 
законодавството за енергетика 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: ЦСД, 2014, Управување со секторот за енергетика 

и енергетска (не) сигурност во Бугарија. 

Вообичаената практика на неусогласеност во 
регионот во однос на спроведувањето на Третиот 
пакет е недостатокот на соодветна одвоеност во 
енергетскиот сектор. Земјите од ЈИЕ се или 
одвоени/ разврзани само на хартија, или 
специфични аспекти на процесот на одвојување 
како одделувањето на финансиските извештаи или 
одделувањето на менаџерската контрола се уште 
не се применуваат. Одвојувањето е огромна задача 
за поголемиот дел од државите во ЈИЕ бидејќи 

                                                           
34 Директива 2009/72/EC – преамбула 33. 

јасното одвојување на производството и 
снабдувањето на електрична енергија од 
преносот опфаќа укинување на монополите на 
претпријатијата за енергетика во сопственост на 
државата, кои успешно се користат за да се 
маскираат финансиските и регулаторните 
дефицити на системот. Од една страна пак 
компаниите за енергетика во државна 
сопственост не се подготвени да се соочат со 
посилна конкуренција, а од друга страна, 
политичарите се плашат од ефектот на ненадејна 
либерализација во цените. Затоа, креаторите на 
политиките во регионот се склони кон 
задржување на статус- квото и поттикнување 
само на реформи "на хартија", со што само 
формално се трансформира регулаторната рамка.   

Со цел да се гарантира одржлива 
модернизацијата и глобализација на пазарот на 
електрична енергија и усогласеност со 
регулативата на ЕУ, Владата треба да се фокусира 
на спроведување на реформите во три главни 
области, и тоа: 

 обезбедување целосна независност на 
регулаторното тело, како и ефикасноста и 
квалитетот на процесот на донесување 
одлуки;  

 одвојување на операторите на системите 
за пренос и дистрибуција со цел да се 
зголеми конкуренцијата;  

 проширување на пристапот до 
отворениот пазар за електрична енергија 
за потрошувачите како малите 
претпријатија и домаќинствата. 

Од друга страна, либерализација на пазарот сама 
по себе нема автоматски да обезбеди поголема 
конкуренција. Добар пример за тоа е Црна Гора, 
каде што иако пазарот на електрична енергија е 
отворен, приватните компании не се 
заинтересирани за учество во него. Ова во голема 
мера се должи на пазарната доминација на 
вертикално инетгрираната компанија во државна 
сопственост, ЕПЦГ, релативно ниската цена на 
електрична енергија, недоволно развиената 
инфраструктура и големината на пазарот на 
електрична енергија во земјата.35 Оттука, 

35 Медиумска изјава во Електропривреда, бр. 356, Никшиќ, 
февруари 2015 -
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црногорските власти се спротивставуваат на 
процесот на одвојување, тврдејќи дека со тоа ќе се 
наруши финансиската одржливост на енергетскиот 
сектор. 

Поле 2. Ризици за контрола од страна на 
државата врз пазарите за гас во Турција и 
Македонија 

По иницијална каписла на промоција на 
конкуренцијата и ограничување на државната 
интервенција, темпото на реформи во областа на 
природниот гас во Турција забави. До одреден 
степен, недостатокот на подготвеност на 
снабдувачот со природен гас во државна 
сопственост (БОТАС) да се откаже од пазарната моќ 
одигра голема улога. БОТАС имаше речиси целосен 
монопол на увозот, складирањето, дистрибуцијата 
и продажбата на природен гас. ЕУ беше критична 
кон БОТАС, наведувајќи дека не е одвоен за да ги 
исполни барањата на Законот за пазари на 
природен гас36. Оттука, енергетскиот регулатор 
предложи измена за да се олесни одвојувањето на 
БОТАС и реформата на тендерските процедури за 
увоз на гас37. Овој пакет на реформи беше на 
дневниот ред на турските власти за енергетика 
најмалку во последните десет години, но БОТАС 
успешно одолеваше на промените преку силно 
лобирање кај Владата да го зачува својот монопол 
врз увозот и големопродажното снабдување. Овие 
политики се во согласност со стратешкото 
партнерство на БОТАС со Газпром, кој останува 
главниот снабдувач на гас за Турција, и кој 

                                                           
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/multimedia/gallery/files/2013
/08/list_365.pdf , последен пристап на 09.05.2016.   
36 Европска Комисија, (2013),  Турција 2013 Извештај за напредокот, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/bro
chures/turkey_2013.pdf , последен пристап на 22.11.2015. 
37 Дру Лифхајт, (2015), Либерализирање на пазарот на гас во Турција: 
БОТАС Олабавување на стегите, Природен гас во Европа, 
http://www.naturalgaseurope.com/botas-liberalizing-turkeys-gas-market , 
последен преглед на 22.11.2015. 
38 Основната дејност на Макпетрол е малопродажба и 
големопродажба на нафта, нафтени деривати, природен гас и 
биодизел. Извор: Интернет страницата на Макпетрол, 
https://www.makpetrol.com.mk/zamakpetrol_en.asp, последен преглед 
на 09.05.2016. 
39 Енергетска Регулаторна Комисија, (2015), Годишен извештај 2014, 
http://www.erc.org.mk/odluki/2015.05.15_Godisen%20izvestaj%20za%20
rabota%20na%20Regulatornata%20komisija%20za%20energetika%20na%
20RM%20za%202014%20godina_FINAL.pdf , последен преглед на 
09.05.2016. 
40 Европска Комисија, (2010), Македонија 2010, Извештај за 
напредокот. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk

контролира повеќе од половина од вкупните 
количини на гас во земјата.  

Приватната компанија Макпетрол38 доминира со 
македонскиот пазар на гас со важна улога на 
одредувач на цената на гас во земјата, кој е еден 
од најскапите во регионот, базиран на 
ексклузивен договор со Газпром39. Макпетрол е 
исто така една од страните во спорот, втората е 
Владата, во се уште тековното прашање за 
сопственоста на гасоводот за пренос на гас. Овој 
проблем го кочи развојот на гасниот сектор 
вклучувајќи ја и гасификацијата на поголемите 
урбани средини.40 Спорот трае најмалку една 
деценија, и започна кога Макпетрол побара да 
биде сопственик на гасоводот во државна 
сопственост бидејќи инвестираше во неговата 
инфраструктура. Иако спорот нема правна судска 
завршница, функционалното решение кое де-
факто стана и трајно решение беше основањето 
на компанијата ГА-МА во сопственост и на 
државата и на Макпетрол41 за да оперира со 
системот за пренос на гас. Двете компании беа 
вплеткани во наводно ризични зделки со 
наметнување на контрола (заробување), кои беа 
пренесувани од медиумите.  

Сепак, речиси сите земји во регионот ги отворија 
своите пазари на 1 јануари 2015 година во 
согласност со Третиот енергетски пакет 
овозможувајќи секому да избере снабдувач со 
електрична енергија по сопствен избор. 
Македонија, сепак, донесе ад хок одлука да го 

_rapport_2010_en.pdf; Европска Комисија, (2011), Македонија, 2011 
Извештај за 
напредокот.http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/20
11/package/mk_rapport_2011_en.pdf; Европска Комисија, (2012), 
Македонија 2012, Извештај за 
напредокот.http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/20
12/package/mk_rapport_2012_en.pdf; Европска Комисија, (2013), 
Македонија 2013, Извештај за 
напредокот.http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/20
13/package/mk_rapport_2013.pdf; Европска Комисија, (2014), 
Македонија 2014, Извештај за напредокот. 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008
-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf; 
Европска Комисија, (2015), Македонија, Извештај 2015 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110
_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf, последна 
промена на 09.05.2016. 
41 Ана Стојиловска, (2011), Скенирање на учинокот на Македонија 
според Извештајот за напредокот на Европската комисија, Поглавје 
21: Трка со пречки? - Дел II, Аналитика, 
http://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/2011/043/110
43policyreport.pdf, последен пристап на 09.05.2016. 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/turkey_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/turkey_2013.pdf
http://www.naturalgaseurope.com/botas-liberalizing-turkeys-gas-market
https://www.makpetrol.com.mk/zamakpetrol_en.asp
http://www.erc.org.mk/odluki/2015.05.15_Godisen%20izvestaj%20za%20rabota%20na%20Regulatornata%20komisija%20za%20energetika%20na%20RM%20za%202014%20godina_FINAL.pdf
http://www.erc.org.mk/odluki/2015.05.15_Godisen%20izvestaj%20za%20rabota%20na%20Regulatornata%20komisija%20za%20energetika%20na%20RM%20za%202014%20godina_FINAL.pdf
http://www.erc.org.mk/odluki/2015.05.15_Godisen%20izvestaj%20za%20rabota%20na%20Regulatornata%20komisija%20za%20energetika%20na%20RM%20za%202014%20godina_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mk_rapport_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/mk_rapport_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/mk_rapport_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/mk_rapport_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/mk_rapport_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-progress-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/2011/043/11043policyreport.pdf
http://www.analyticamk.org/images/stories/files/report/2011/043/11043policyreport.pdf
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одложи овој процес на либерализација за пет 
години, со што ги спречи малите потрошувачи и 
домаќинствата да изберат свој снабдувач со 
електрична енергија. Оттука, Македонија го 
прекрши Договорот на енергетската заедница и 
Секретаријатот на Енергетската заедница започна 
прекршочна постапка против државата. 
Одложувањето на либерализацијата на пазарот на 
електрична енергија е во корист на актуелниот 
дистрибутивен монопол, ЕВН, кој инаку би се 
соочил со жестока конкуренција од приватните 
трговски компании кои би обезбедиле подобри 
услови за домаќинствата. Приватните трговци со 
електрична енергија претрпеа штета со оваа одлука 
на Владата, бидејќи многу од претходно склучените 
договори со клиентите автоматски станаа 
неважечки. Ова е уште еден случај каде што се 
покажува како Владата го штити монополот на 
актуелниот приватен снабдувач со електрична 
енергија на штета на конкурентите и на крајните 
потрошувачи.  

Заклучоци и препораки за 
политики 
Една од главните пречки за имплементација на 
ефективни енергетски реформи во регионот на ЈИЕ 
е постоењето на постојани дефицити во 
управувањето со енергетскиот сектор поврзани со 
лошото корпоративно управување на 
претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост, зависноста и некомпетентноста на 
енергетските регулатори, и недоследноста на 
енергетската политика. Подобрувањето на 
управувањето со енергетскиот сектор, вклучувајќи 
го и функционирањето и управувањето со 
компаниите за енергетика во државна 
сопственост во регионот на ЈИЕ е од суштинско 
значење за постигнување на ефективни резултати 
во борбата против корупцијата и за напредокот во 
процесот на ЕУ интеграциите. Подобрувањето на 
управувањето со енергетскиот сектор, вклучувајќи 
го и функционирањето и управувањето на 
претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост во најмала рака повлекува 
спроведување на следниве постапки: 

 Зголемување на транспарентноста и пристапот 
до енергетски податоци. Ова е особено точно 
кога се во прашање податоците за трошењето и 

финансиското управување на претпријатијата 
во државна сопственост во енергетскиот 
сектор. За да се подобри знаењето за 
енергетскиот сектор, треба да се одобри 
надворешна независна ревизија на 
годишните енергетски политики од страна на 
националните парламенти и да се реализира 
од страна на специјални меѓупартиски 
работни групи, вклучувајќи го и следново: а) 
оценка на учинокот на енергетската политика 
vis-a-vis наведените приоритети за тековната 
година, програмираниот буџет, и стратешките 
цели; б) проценка на финансиската состојба 
на претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост и идентификација на ризиците по 
развојот на секторот, вклучувајќи ги и 
потребните државни гаранции и ризиците од 
скриена приватизација; в) преглед на 
приоритетните области за развој на 
енергетските политики за следната година. 

 Воведување на задолжителни стандарди за 
корпоративно управување за 
претпријатијата во енергетскиот сектор во 
државна сопственост согласно најдобрите 
меѓународни принципи како што се Насоките 
на ОЕЦД за корпоративно управување на 
претпријатијата во државна сопственост. 
Земјите од ЈИЕ не сообразуваат и особено 
практично не ги применуваат поголемиот 
дел од принципите на ОЕЦД. Стандардите 
треба да обезбедат известување и 
обелоденување на податоци и информации 
кои се однесуваат на финансиските резултати, 
спроведување на постоечките практики и 
методи, кои се користат од страна на 
компании со кои јавно се тргува; клучните 
финансиски показатели за следење и оценка 
на работата на оперативното управување; 
како и доследно и компаративно долгорочно 
известување за реализираните програми и 
политики, вклучувајќи ги и клучните 
индикатори за следење на нивното 
спроведување и овозможување на ex-ante, 
среднорочна и ex-post оценка на влијанието.  

 Намалување на директното учество на 
политичкото раководство во оперативниот 
менаџмент на претпријатијата за енергетика 
и за возврат фокусирање врз развојот на 
политики, обезбедување на информации од 
јавен карактер, како и контрола на функциите. 
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Усогласувањето со приоритетите и директивите 
на ЕУ изискува промена во националната 
енергетска политика во земјите на ЈИЕ и 
дистанцирање од прекумерното фокусирање 
врз дополнување на производствените 
капацитети, за сметка на поголеми напори во 
обезбедувањето стабилност и безбедност во 
снабдувањето со енергија, намалување на 
енергетската сиромаштија, како и подобрување 
на енергетската ефикасност. 

 Воведување на меѓународните 
сметководствени стандарди во известувањето 
на претпријатијата за енергетика во државна 
сопственост, како што се меѓународните 
стандарди за финансиско известување 
(МСФИ), со кои се зголемува транспарентноста 
на трансакциите преку унифицирани 
процедури за обелоденување/откривање, и се 
овозможува полесна споредба на финансиската 
состојба во различните претпријатија за 
енергетика во државна сопственост. Во 
моментов, годишните финансиски сметки не 
само што често изостануваат, туку и принципите 
на известување исто така се многу 
неконзистентни во однос на известувањето за 
податоци и длабочината на анализа и 
обелоденување.  

Дополнителни активности кои треба да се земат 
во предвид од страна на земјите во ЈИЕ за 
подобрување на управувањето низ регионот го 
опфаќаат следново:  

 Воведување приоретизација и избор кај 
големите инвестициски проекти во процесот 
на донесување одлуки, врз основа на јасни и 
транспарентни процедури и анализи базирани 
на факти, усогласени со приоритетите на ЕУ, 
како и во согласност со капацитетот на 
националните администрации. 

 Зголемување на административниот 
капацитет на националните енергетски 
регулатори, нивната независност од 
политичките и економските интереси и нивната 
транспарентноста и отчетност до националните 
парламенти и до општата јавност. 

 Градење на консензус за долгорочните 
приоритети, поддржан со национална 
стратегија за енергетика, одобрена од страна на 
големите политички партии, во согласност со 
приоритетите на ЕУ и програмските документи. 

Што е можно поскора имплементација на 
Третиот пакет за либерализација на ЕУ во 
однос на регулаторните промени и 
институционалните практики, како и во 
поглед на изгледите за членство во ЕУ. 


