
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 1 од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седницата одржана на 15 април 2022 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
          

1. Со оваа одлука се одобруваат Мрежните правила за изменување и дополнување на 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на операторот на 
електродистрибутивниот систем Друштво за дистрибуција на електрична енергија 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

2. Се задолжува Друштвото за дистрибуција на електрична енергија Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје, Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ги 
објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на неговата веб страна. 

3. Оваа одлука се доставува до Друштвото за дистрибуција на електрична енергија 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) со допис бр.20-764/1 
од 23.02.2022 година, заведен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр. 12-
265/3 од 28.02.2022 година, се обрати операторот на електродистрибутивниот систем Друштво за 
дистрибуција на електрична енергија Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје), по однос на предлог текстот на Мрежните правила за 
изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

Врз основа член 24 став (1) точка 2) алинеја 1 од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 96/19) Регулаторната комисија за енергетика, ги одобрува  Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и измените и 
дополнувањата на истите (во понатамошниот текст: Мрежни правила).  

   На 01.03.2022 година Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страница 
објави Соопштение со кое ги повика заинтересираните страни да дадат мислење и коментари по 
однос на текстот на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје најдоцна до 
08.03.2022 година. По однос на објавеното Соопшение во рамките на наведениот рок до 
Регулаторната комисија за енергетика немаат пристигнато никакви коментари или мислења. 

 



Регулаторната комисија за енергетика со допис бр. 12-265/4 од 10.03.2022 година ја 
информираше Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје дека не се доставни забелешки и коментари 
по предлог текстот и побара истиот да се доуреди со соодветен правен основ и потпишан од 
органот на управување, односно двајцата управители, да се достави до Регулаторната комисија 
за енергетика. 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје со допис бр. 20-1181/1 од 23.03.2022 година, 
заведен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр. 12-265/5 од 25.03.2022 
година, и со допис бр. 20-1285/1 од 31.03.2022 година заведен во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика под бр. 12-265/6 од 06.04.2022 година, достави нови текстови на Мрежни 
правила.  

По усогласување на текстот на Мрежните правила, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
достави на одобрување нов предлог текст на Мрежните правила бр. 12-265/7 од 13.04. 2022 
година.  

 Со оглед на фактот што по однос на објавеното соопштение не се пристигнати 
коментери, а текстот на Мрежните правила е целосно усогласен во рамките на претходните 
постапки, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр. бр.02-996/2 од 15 април 2022 
година одлучи да ги одобри Мрежните правила без одржување на подготвителна седница.                                                                        

На 14 април 2022 година Регулаторната комисија за енергетика одржа седница на која ги 
одобри Мрежните правилата.  

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена 
од денот на приемот. 

 

 
 
Бр. 12-265/8 ПРЕТСЕДАТЕЛ  
15 април 2022 година  Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје       на Република Северна Македонија 

                                                                                                         Марко Бислимоски 

     

 

 
 
 
 
 

  


