
 

Врз основа на член 26 став (1), а во врска со член 25 став (1) точка 2) и став (2) точки 2), 4) и 
15) 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 23.09.2021 година, донесе 

Одлука 

за преземање на мерки за усогласување на работењето на ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ 
Скопје  

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, како носител 

на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, му се 

налага најдоцна до 27.09.2021 година да ја подготви и достави до МЕМО ДООЕЛ Скопје, како 

оператор на пазарот на електрична енергија, како и до АД МЕПСО Скопје, како оператор на 

електропреносниот систем, номинацијата за продажба на електрична енергија на мало, 

односно CPS да биде согласно бројот на компаниите и нивната инсталирана моќност со 

коишто има склучено договори за снабдување со електрична енергија. 

2. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, како носител 

на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, му се 

налага најдоцна до 27.09.2021 година да достави до МЕМО ДООЕЛ Скопје, како оператор на 

пазарот на електрична енергија, копии од сите склучени билатерални договори за 

купопродажба на електрична енергија согласно Договорот за учество на пазарот. 

3. За спроведените задолжувања од точките 1 и 2 на оваа одлука, Друштвото за трговија и услуги 

ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, како носител на лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија, да достави извештај до 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, 

најдоцна до 30.09.2021 година. 

4. Оваа одлука да се достави до Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР 

ДООЕЛ Скопје, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија, АД МЕПСО Скопје и МЕМО ДООЕЛ Скопје.  

5. 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. 

6.  

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

До Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 

(во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на 16 септември 2021 година 

доставен е допис од АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: АД МЕПСО) бр. 09-5169 од 

13.09.2021 година, заведен во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под бр. 12-

1715/1 од 16.09.2021 година, со кој информира дека ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје 

континуирано ја намалува испораката на електричната енергија на своите дистрибутивни 

потрошувачи, односно не номинира согласно реалната дистрибутивна потрошувачка за која има 

преземено одговорност со договорите за снабдување. 



Со дописот АД МЕПСО укажува дека е евидентирано зголемено ангажирање на системски 

услуги кои се користат за балансирање на електроенергетскиот систем во исклучителни ситуации, 

а за кои АД МЕПСО Скопје смета дека неоправдано се користат од страна на снабдувачите со 

што се загрозува стабилноста на електроенергетскиот систем.   

ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје на 17 септември 2021 година до Регулаторната 

комисија за енергетика достави допис бр. 12-1715/2 со којшто информира дека намалувањето на 

номинираните количини доставени до АД МЕПСО Скопје се должи на моменталната неможност 

истите да бидат испорачани што пак е неможност на нивните партнери да ја испорачаат 

договорената количина на електрична енергија до ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје. 

Согласно дописот, ваквата состојба е поради енормното зголемување на цените на пазарот на 

електрична енергија. ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје е во можност делумно да 

испорача електрична енергија (околу 70%) од количините потребни за потрошувачите во неговата 

балансна група. Исто така ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје информира дека активно 

работи на разрешување на проблемот во што е можно пократок временски период. 

 Регулаторна комисија за енергетика по однос на претходно наведените случувања одржа 

работен состанок на 27.08.2021 година со претставници од повеќе активни вршители на 

енергетската дејност- снабдување со електрична енергија, при што беа разменети информации 

во врска со актуелните и очекуваните движења на пазарот на електрична енергија во државата и 

во регионот. Од страна на претставникот на ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје беше 

информирано дека најголемиот дел од електричната енергија е обезбеден нема проблем во однос 

на номинациите. 

Регулаторна комисија за енергетика, имајќи во предвид дека ваквиот начин на работа 

претставува нарушување на конкуренцијата и фер однесувањето на пазарните учесници, а уште 

повеќе што со тоа се загрозува стабилноста на електроенергетскиот систем бидејќи во 

конкретниот случај се троши системска енергија која се обезбедува од хидро акумулациите кои се 

на исклучително ниско ниво, а која ќе биде неопходна во наредниот зимски период за 

обезбедување на стабилноста на системот, ја донесе оваа одлука со цел да се прекине со нефер 

и не пазарното однесување на ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, како и да се прекине 

со користењето на системската енергија за комерцијални цели. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука ЕНЕРГИЈА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје има право да 

покрене управен спор во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

 

Бр. 12-181/21 Претседател на  

23 септември 2021 година         Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје       на Република Северна Македонија 

 

                                                                                                         Марко Бислимоски 

  


