
 
Врз основа на член 23 став (1) точка 4) од Статутот на Регулаторна комисија за 

енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 
март 2019 година и член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19 и 294/20), Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 8 ноември 2021 година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни 

капацитети на граница Република Северна Македонија - Република Косово  за 2022 година 
 

 
1. Со ова решение се одобруваат Аукциски правила за доделување на прекугранични 

преносни капацитети внатре во денот на граница Република Северна Македонија – 
Република Косово за 2022 година (Rules for intra day allocation of thе cross-border 
transmission capacity on the border between the control areas of Operatori i Sistemit te 
Transmisionit Dhe Tregut (KOSTT) and Makedonski elektroprenosen system operator AD 
MEPSO (MEPSO) for 2022,  

доставени од Операторот на електропреносниот систем  на Република Северна 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје.  

2. Аукциските правила од точка 1 на ова решение се дадени во Прилог кој е составен дел на   
ова решение. 

3. Се задолжува Операторот на електропреносниот систем  на Република Северна 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, текстот на Аукциските 
правила од точка 1 од ова решение, да го објави на својата веб страница. 

4. Oва решение се доставува до Операторот на електропреносниот систем на Република 
Северна Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје. 

5. 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 

 
Операторот на електропреносниот систем  на Република Северна Македонија, 

Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост, Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО Скопје) 
постапувајќи согласно член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни 
капацитети на 20 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) достави за одобрување текст на Аукциски правила за доделување на прекугранични 
преносни капацитети внатре во денот на граница Република Северна Македонија – Република 
Косово за 2022 година (Rules for intra day allocation of thе cross-border transmission capacity on the 
border between the control areas of Operatori i Sistemit te Transmisionit Dhe Tregut (KOSTT) and 
Makedonski elektroprenosen system operator AD MEPSO (MEPSO) for 2022, бр. 12-1974/1 (во 
понатамошниот текст: Правила),  



Република Северна Македонија со потпишување на Договорот за основање на 
енергетската заедница, меѓу другото презема обврска и за учество во регионалните иницијативи 
кои што ќе придонесат за формирање на заеднички пазар на електрична енергија во регионот. 

Доставениот текст на Правилата претставува крајна верзија постигната во постапката на 
повеќекратното усогласување помеѓу АД МЕПСО Скопје, KOSTT и Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на 
здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика одлучи да не се одржуваат 
подготвителни седници и комуникацијата со засегнатите страни да се одвива по електронски пат.   
Поради ова, на 26 октомври 2021 година на веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика беше објавено Соопштение заедно со Правилата со кое јавноста беше информирана 
дека најдоцна до 8 ноември 2021 година може електронски да се доставуваат забелешки, 
коментари и предлози на официјалната електронска адреса на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Во предвидениот рок, до Регулаторната комисија за енергетика и до АД МЕПСО Скопје не 
беа доставени забелешки од ниедна засегната страна.  

Во член 7 од Правилата за доделување на прекугранични капацитети е уредено дека за 
границите кои не се опфатени со договор со регионална канцеларија за координирано 
доделување на расположивиот прекуграничен преносен капацитет, АД МЕПСО Скопје подготвува 
соодветни Аукциски правила за доделување на прекуграничните преносни капацитети, и истите 
најдоцна до 31 октомври ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика заради 
одобрување.   

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 5 ставови (4) и (5) од Деловникот за 
работа донесе Решение бр.02-2156/2 на 8 ноември 2021 година, ова решение да се донесе на 
редовна седница без одржување на подготвителна седница. 

На 8 ноември 2021 година се одржа седница на Регулаторната комисија за енергетика на 
којашто се одобрија предметните правила. 

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од 
денот на приемот. 
 
 
                                                                                                                                                                                   
Бр. 12-1974/2 Претседател на  
8 ноември 2021 година  Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје       на Република Северна Македонија 

                                                                                               Марко Бислимоси 

 
  
 
 
 
ПРИЛОГ:  

Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети внатре во денот на граница Република Северна 
Македонија – Република Косово за 2022 година (Rules for intra day allocation of thе cross-border transmission capacity on the border 
between the control areas of Operatori i Sistemit te Transmisionit Dhe Tregut (KOSTT) and Makedonski elektroprenosen system operator 
AD MEPSO (MEPSO) for 2022 

https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C-%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_1974-1.pdf
https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9C-%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_1974-1.pdf

