
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 12, а во врска со 94 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 4 март 2021 година донесе 

 

ОДЛУКА 

за одобрување на План за  развој на електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 

година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

 

1. Со оваа одлука се одобрува Планот за развој на електродистрибутивниот систем за период 
2021 - 2025 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. 

2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје одобрениот план од точка 1 на ова 
решение да го објави на својата веб страница во рок од седум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува со 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. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција), како оператор на електродистрибутивниот систем, врз 
основа на член 94 став (2) од Законот за енергетика* е должен секоја година да подготви план за 
развој на електродистрибутивниот систем за период од следните пет години. Планот за развој на 
електродистрибутивниот систем се изработува во согласност со мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија, и по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) операторот на електродистирбутивниот систем е должен да го објави на својата веб 
страница. 

Електродистрибуција до Регулаторната комисија за енергетика достави План за развој на 
електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 година изготвен (во понатамошниот текст: 
План за развој) бр. 12-2210/1 од 2 ноември 2020 година во којшто се прикажани активностите за развој 
на електродистрибутивниот систем (изградба на нови електродистрибутивни водови 
трансформаторски станици ВН/СН, трансформаторски станици СН/НН, реконструкција и 
ревитализација на опрема во напојни трансформаторски станици, високонапонски и среднонапонски 
водови), изградба и реконструкција на нисконапонска мрежа, проекти за дислокација на мерната 
опрема со цел намалување на загубите на електрична енергија, проекти за квалитет на електрична 
енергија, телекомуникациска и информациска опрема и друго.  

Регулаторната комисија за енергетика на 18 ноември 2020 година до Електродистрибуција 
достави допис бр. 12-2210/2 со коментари по Планот за развој и побара Електродистрибуција 
најдоцна до 20 ноември 2020 година да го објави Планот за развој на својата веб страница со цел 



јавноста и заинтересираните страни да се запознаат со документот и да достават свои коментари 
мислења и забелешки.  

На 31 декември Електродистрибуција достави План за развој бр. 12-2210/3 во кој беа 
имплементирани забелешките и коментарите доставени со дописот на Регулаторната комисија за 
енергетика бр. 12-2210/2 од 18 ноември 2020 година. 

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 одлучи да не се 

одржуваат подготвителни седници и комуникацијата со засегнатите страни да се одвива по 

електронски пат. Поради ваквата состојба, на 5 јануари 2021 година Регулаторната комисија за 

енергетика на својата веб страница објави Соопштение со коешто ја информираше јавноста дека 

најдоцна до 18 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика електронски може да 

доставуваат забелешки, коментари и предлози по Планот за развој. До предвидениот рок до 

Регулаторната комисија за енергетика не пристигнаа забелешки. 

На 27 јануари 2021 година во просториите на Регулаторната комисија за енергетика се одржа 

состанок помеѓу претставници на Регулаторната комисија за енергетика и Електродистрибуција на 

којшто се дискутираше за конкретни информации и податоци во текстот на Планот за развој.  

По усогласувањето, Електродистрибуција до Регулаторната комисија за енергетика на 
одобрување достави План за развој на електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 година 
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 12-272/1 од 22 февруари 2021 година за којшто 
Регулаторната комисија за енергетика утврди дека е постапено по забелешките. 

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 
Решeние бр.02-348/1 од 04 март 2021 година, одлучи да се одржи седница за одобрување на План за 
развој на електродистрибутивниот систем за период 2021 - 2025 година на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје Скопје без одржување на подготвителна седница. 

Имајќи го предвид горенаведеното Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во 
диспозитивот на оваа одлука. 

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

 

Бр. 12-272/2                  Претседател 

4 март 2021 година   на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје        на Република Северна Македонија    

 

               Марко Бислимоски   

  


