Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 2 а во врска со член 79 став (2) 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 8 јануари 2021 година донесе
РЕШЕНИЕ
за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на
електроенергетскиот систем
1. Со ова решение се одобруваат Правила за изменување на Правилата за балансирање на
електроенергетскиот систем 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. Одобрените правила од точка 1 од 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, одобрените Правила од
точка 1 од ова решение да ги донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила
на ова решение, како и да ги објави во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и 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.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Врз основа член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 96/19)
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) до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст:
Регулаторна комисија за енергетика) достави на одобрување предлог Правила за изменување на
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (во понатамошниот текст: Правила)
број 12-2626/1 од 30 декември 2020 година.
АД МЕПСО, врз основа на поднесено Барање за измена на Правилата за балансирање
од АД “ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, (во понатамошниот текст: АД ЕСМ Скопје)
утврди дека во член 104 став (6) од Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем
(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 179/19, 242/19 и 49/20) е уредено дека
член 30 став (2), односно член 47 став (2) ќе почнат да се применуваат од 2021 година. Овие
членови се однесуваат на пресметка на трошокот на давателот на системски услуги за
необезбеден aFRR балансен капацитет, односно необезбеден mFRR балансен капацитет.

АД МЕПСО со Правилата предлага оваа обврска за производителот со најголем
инсталиран капацитет да започне од 1 јули 2021 година. АД МЕПСО се согласува со
образложението на АД ЕСМ Скопје, како производител со најголем инсталиран капацитет, дека
акумулациите во тековниов период се на ниско ниво, постојат мали дотоци, се зголемува
потрошувачка на електрична енергија за време на зимскиот период, како и тоа дека АД ЕСМ
Скопје има отворени прашања со номинирање на одредени единици за обезбедување на aFRR и
mFRR балансен капацитет за период од еден месец во услови кои можат брзо да се променат.
Дополнително, ваквиот предлог АД МЕПСО го темели на фактот дека е потребно
најоптимално искористување на хидропотенцијалот за обезбедување системски услуги за
одржување на сигурна и стабилна работа на електропреносниот систем.
Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна состојба, а во
интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги со Решение бр.02-13/1 од 8 јануари 2021 година, одлучи да се одржи седница за
донесување на Решение за одобрување на Правила за изменување на Правилата за
балансирање на електроенергетскиот систем без одржување на подготвителна седница.
На 8 јануари 2021 година Регулаторната комисија за енергетика одржа седница на која се
одобрија Правилата за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот
систем кои се во прилог на ова решение.
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.12-14/1
8 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

ПРИЛОГ: Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем
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nPEAflOr
Bpr ocnoBa Ha LtneH 236 crae (4)roqxa 2), eo BpcKa co

L{neH 79

crae (2) on 3axonor sa eHeprerutKa*

(,,Cnyx6en BecHHK Ha Peny6nurxa Maregonmja" 6p.96/18 N,,Cnyx6ex BecHHK Ha Peny6nrrrxa
Ceeepna Maxegonnja" 6p 961191, a corflacHo r.rfleH l9 ol Craryror ua Afl MEilCO Bo .qpxaBHa
concrBeHocr, Cxonje, Ynpaenraor og6op Ha Oneparopor Ha eneKTponpeHocHl4oT cncreM Ha
Peny6nurxa CeeepHa MaxegoHnja AxqnonepcKo ApyulrBo 3a npeHoc Ha eneKrpt4'.tHa eHeprmja r
ynpaByBalbe co eneKTpoeHeprercKt4or cracreM Bo flpxaBHa concrBeHocr, Cxonje, a no nperxogHo
ogo6pyeaFbe og PerynaropHara roumcnja 3a eHeprernKa H BoAHur ycnyrn na Peny6flHKa Ceeepna
Maxe4onraja co PeueHue 6p. xx-xlorx/x og xx fleKeMepn 2020 roAHHa, Ha fleH xx AeKeMepm 2020
roAHHa lqoHece:

NPABUNA 3A I43MEHYBA}bE HA NPABHNATA 3A EMAHCHPAFbE HA
E l EKTPOEH EPTETCKHOT Cl,lCTE M

9nen

1

(1) Bo flpasmnara 3a 6anaHcmpaFbe Ha efleKrpoeHeprercKr4or cl4creM (Cnyx6eH BecHHK Ha
Peny6nurxa CeeepHa Maxegonraja 6p. 1 79/19, 6p.242/19 n 6p.49l2OL Bo qrleH 104, crae (6), no
r6opor ,eA" ce.qo.qaBaar s6opoBnTe ,,'l jynn".

9nen 2
(1) OeHe npaBHJra BneryBaar Bo cr4na co AeHor Ha o6jaeyealbero Bo "Cnyx6eH eecFn4K Ha
Peny6nnxa Ceeepna Maregonuja".

O6parnoil(eHHe

Bpg ocHoBa Ha 6aparuero 3a RononHa Ha l-lpaennara 3a

GanaHcnpaFbe

Ha

efleKrpoeHeprercKt4or cr4creM oA crpaHa na AA ECM Cronje co apx.6p. 09-8075 oA 28.12.2020
roAHHa, Oneparopor Ha eneKrponpeHocHr4or cr4creM Ha Peny6nrar<a Ceeepna Maxegounja

ArqnouepcKo ApyurBo

3a npeHoc Ha

efleKrpraqHa eueprnja

v

ynpaByBalbe co

eneKTpoeHeprercKr4or ct4creM Bo EpxaBHa concrBeHocr, Crconje, npeAJIara Aa ce AoHecar flpaeutna
3a H3MeHyBalbe Ha flpasunara Ea 6anascnpabe Ha efleKrpoeHeprercKlnor ct4creM ("Cnyx6en
BecHHK na Peny6rrnKa CeeepHa MaxegoHuja" 6p. 179120'19,24212019 u 49/20).
Bo Eaparuero Ha Afl ECM Cronje, KaKo npnvr{Ha 3a norpe6ara 3a npoMeHa Ha l-lpaemnara 3a

6anaucvrpalbe Ha efleKTpoeHeprercrr4or curcreM ce HaBegyBaar: HcKnyqHTenHo Ht4cKo Hr4Bo Ha
aKyMynaqHHTe, ManHTe AoToql4 Bo xl4flpoaKyMynaqHHTe, 3roaeMeHaTa noTpoluyBaqKa Ha
eneKTpr4qHa eHeprraja aa BpeMe Ha 3HMcKHor nepnog, KaKo u npo6neMor co HoMHHHpaFbe Ha
o,qpe4eHn 6anancHn eRnHHqH 3a o6eg6e4yBahbe Ha aFRR ra mFRR 6anaHceH Kanaqnrer 3a nepnog
oA eAeH Meceq (ranur noeeRe) noparqn Toa uro Bo reKor Ha Mecellor ycnoBnre Moxar 6pao Ra ce
npoMeHar H urcrnTe Aa He 6ur,qar Bo MoxHocr Aa ja o6ee6e4ar bapanara cncreMcKa ycnyra. Bo oaoj
cnyuaj AA MEflCO rte 6rage npuMopaH Aa rH npHMeHH o,qpe,q6rare o,q LlneH 30 crae (2) n tlnen 47
craB (2) on l-lpasmnara 3a Ganancupalbe Ha eJreKrpoeHeprercKr4or cucreM n Aa ro npecMera
rporuoluoKor sa Heo6es6egeHa aFRR nlnnn mFRR 6anancxa eneprnja co uro 6ra ce npeAH3BHKano
AononHnrerHo SnHaucncKo onroBapyBalbe Ha A,.[ ECM.
Cueranne .qeKa orqnoxyBaFbero Ha npuMeHara na L{nen 30 crae (2) tt t{nen 47 ctaa (2) on
flpaennara 3a 6anaHcnpalbe Ha efleKTpoeHeprercKl4or cr4creM xe npngoHece Bo HacoKa Ha
uajonrnuarHo MoxHo l4cKopr4cryBalbe Ha MoMeHranHo pacnoflolKurBrdor xr4#pqnoreHqutjan 3a
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o6eg6egyBaFbe cncreMcKur ycnyfur KaKo H 3a ncnonHyBaFbe Ha npe3eMeHmre o6epcxrrr Ha A,[ MEflCO
cornacHo nnefyHapo,qHo pana$urxyBaHHTe.qoroBopr4 Ea o6eg6egysarue cHcreMcKt4 ycnyrn.

3emajrn rH npeABH.q ropeHaBeAeHHTe npnlrkrHl4, KaKo H Heonxo.qHocra H BaxHocra 3a
HajonruuanHo MoxHo krcKoprdcryBaFbe Ha MoMeHTaflHo pacnonoxnBr4or xngponoreHqrrrjan 3a
o6es6egyBaFbe cmcreMcKn ycnyrn Kovr l4Maar rpyqnjanHo 3Hat{erbe 3a o4pH{yBalbe Ha cnrypHa t4
cra6nnna pa6ora Ha eneKrpoeHeprercKldor crdcreM, Aff ME|'|CO eo ApxaBHa concrBeHocr, Cxonje
ce corflacyBa npnMeHara Ha qneHor 30 crae (2) n qneHor 47 crae(2) oA oane flpaeuna KaAe uro ce
noBHKyBa Ha neHann 3a Heo6eg6egyBalbe Ha cHcreMcKH ycnyrn, ga ce nponoHrnpa Ao 1 jynur 2021
roAHHa raj npour3Boflurrenor Ha eneKTpr'lqHa eHeprnja co Hajroneu HHcrannpaH Kanaqnrer, og xoj
A.Q MEflCO eo ApxaBHa concrBeHocr, Cxonje, ro o6es6eflyea HajrofleMnor Aen oA cr4creMcKnre
ycnyrH.

