
  
Врз основа на член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги на Република Северна Македонија на седница одржана на 23 јули 2020 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Приговорот на ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје поднесен против МЕМО 

ДООЕЛ Скопје за одбивање на барање за префрлување на член на балансна група СЕ 
ОДБИВА. 

 
2. Решенијата бр. 09-1592/2 и 09-1592/2, двете од 5 мај 2020 година издадени од МЕМО 

ДООЕЛ Скопје СЕ ПОТВРДУВААТ. 
 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува 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 
 
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електроснабдување) 

на 22 мај 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Приговор против 
одбивање на барање на префрлување на член на балансна група, поднесен против МЕМО ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: МЕМО), заведен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр. 
09-1257/1 од 22 мај 2020 година. 

 
Кон приговорот беше приложена следната документација: 

- Решение за отфрлање на Барање за префрлување на член на балансна група издадено од 
МЕМО ДООЕЛ Скопје, бр. 09-1592/2 од 5 мај 2020 година 

- Решение за отфрлање на Барање за префрлување на член на балансна група издадено од 
МЕМО ДООЕЛ Скопје, бр. 09-1591/2 од 5 мај 2020 година 

- Договор за купопродажба на електрична енергија бр. 03-122/1 од 13 април 2020 година, 
склучен помеѓу ЛАРС и Електроснабдување 

- Договор за снабдување со електрична енергија бр. 07-2132 од 24 април 2020 година, склучен 
помеѓу ЛАРС и Електроснабдување  

- Понуда за снабдување со електрична енергија издадена од Електроснабдување, издадена на 
2 април 2020 година 

- Изјава за промена на балансна одговорност за трговско друштво ЛАРС ДООЕЛ Штип 
 
На 4 јуни 2020 година Регулаторната комисија за енергетика го препрати Приговорот до МЕМО на 

одговор, по што на 19 јуни 2020 година беше доставен одговор. 
Во одговорот е наведено дека е постапено согласно член 63, став (2) точка 2 од Правилата за 

балансирање на електроенергетскиот систем („Службен весник на Република Северна Македонија 
179/19, 242/19 и 49/20), односно Барањата се отфрлени како нецелосни, поради фактот што во прилог не 
е доставена заедничка Изјава потпишана од Балансно одговорната страна (во случајов ЕДС АД Скопје) 
на страната од која истапува, и од Балансно одговорната страна (Електроснабдување) на страната кон 
која пристапува. 

Согласно член 63 став (1) точка 3) од Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем член 
на балансна група може да отпочне постапка за промена на балансната група со поднесување на барање 
за промена на балансната група до операторот на пазарот на електрична енергија на предлог на член на 
балансна група, при што кон барањето се доставува заедничка изјава потпишана од балансно 
одговорната страна на страната од која се истапува и од балансно одговорната страна на страната кон 



 

која се пристапува, како што е уредено во член 61 став (2) точка 2) од Правилата за балансирање на 
електроенергетскиот систем. 

 
Регулаторната комисија за енергетика ги ценеше наводите истакнати во Приговорот, но утврди дека 

МЕМО правилно постапил кога ги отфрлил барањата за префрлање на член на балансна група и ги донел 
сега оспорените решенија, бидејќи, во отсуство на изјава потпишана од балансно одговорната страна од 
која се истапува, истите биле нецелосни. 

 
Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на 

Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
бр. 09-1257/7                                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23 јули 2020 година                               на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги        
                                                                                               на Република Северна Македонија 
                                                                                                               Марко Бислимоски 
 
 
 
                                                                                                                               
 
  


