
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 21.10.2021 година, донесе 

 

Одлука 

за преземање на мерки за усогласување на работењето на ЕЛНОР ДОО Скопје  

 

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз – извоз Скопје, како 

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

се налага најдоцна до 27.10.2021 година да 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, физички распореди во кои треба да ги прикаже трансакциите од 

билатералните договори при што CPS да биде согласно потребите на потрошувачите кои што 

ги снабдува со електрична енергија и со коишто има склучено договори за снабдување со 

електрична енергија. 

2. На Друштвото за трговија со електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз – извоз Скопје, како 

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

се налага најдоцна до 28.10.2021 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 со 

електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз – извоз 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 28.10.2021 година. 

4. Оваа одлука да се достави до Друштвото за трговија со електрична енергија ЕЛНОР ДОО увоз 

– извоз 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. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во 

натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на 29 септември 2021 година од МЕМО 

ДООЕЛ Скопје, како оператор на пазар на електрична енергија, електронски беше информирана 

дека учесникот на пазарот на електрична енергија ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со лиценца 

снабдувач со електрична енергија има регулирано балансна одговорност со потпишување на 

Договор за балансна одговорност со операторот на електропреносниот систем, АД МЕПСО 



Скопје, и Договор за формирање балансна група со операторот на пазарот на електрична 

енергија, МЕМО ДООЕЛ Скопје, со почеток од 01.10.2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика на 5 октомври 2021 година од АД МЕПСО Скопје и 

МЕМО ДООЕЛ Скопје електронски побара да достават податоци за номинациите на ЕЛНОР 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за период од 1 октомври до 6 октомври 2021 година. АД МЕПСО Скопје 

на 6 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави информација бр. 12-

1906/2 од 6 октомври 2021 година дека ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје не доставува никаква 

номинација и дека АД МЕПСО Скопје нема информација дали овој снабдувач со електрична 

енергија снабдува потрошувачи на дистрибутивно ниво, а истото може да се види од неговите 

договори. МЕМО ДООЕЛ Скопје на 6 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за 

енергетика достави информација бр. 12-1906/3 од 6 октомври 2021 година дека ЕЛНОР ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје не доставува номинации.  

Регулаторната комисија за енергетика на 13 октомври 2021 година одржа состанок на којшто 

учествуваа претставници на Регулаторната комисија за енергетика, АД МЕПСО Скопје, МЕМО 

ДООЕЛ Скопје и ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. На состанокот АД МЕПСО Скопје и МЕМО 

ДООЕЛ Скопје уште еднаш информираа за настанатата состојба, додека ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје ги потврди информациите од АД МЕПСО Скопје и МЕМО ДООЕЛ Скопје. ЕЛНОР 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје информираше за потрошувачите коишто ги снабдува со електрична 

енергија и за плановите за обезбедување на електрична енергија во наредниот период. 

Регулаторната комисија за енергетика на 13 октомври 2021 година од Електродистрибуција 

ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивниот систем, електронски побара податоци 

за мерни места поединечно за потрошувачите коишто ги снабдува снабдувачот со електрична 

енергија ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје почнувајќи од 1 октомври 2021 година. 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје на 14 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за 

енергетика достави податоци бр. 12-1906/5 од кои може да се види дека овој снабдувач на 1 

октомври 2021 година има 97 активни мерни места, односно 19 потрошувачи, правни лица со 

конкретен даночен број. За тројца потрошувачи снабдувачот ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

има најавено дека истите ќе ги снабдува до 31 октомври 2021 годна.   

Регулаторната комисија за енергетика на 14 октомври 2021 година со допис бр. 12-1906/4 

побара информација од ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за снабдувањето со електричната 

енергија на  потрошувачите, а особено во поглед на потрошувачите (нивен број, нивни потреби 

од електрична енергија, нивната инсталирана моќност, датум на важење на склучените договори 

за снабдување со електрична енергија), билатералниот договор односно причините за 

неможноста за склучување на билатерален договор за набавка на електрична енергија и 

активностите кои ги презема овој снабдувач за надминување на ваквата ситуација. 

ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на 18 октомври 2021 година до Регулаторната комисија за 

енергетика достави информација бр. 12-1906/6 со која информираше дека снабдува со 

електрична енергија 16 потрошувачи и дека нема обезбедено електрична енергија, односно нема 

склучени билатерални договори. Исто така информираше дека во тек се преговори за склучување 

на договор со хидроелектроцентрала со инсталирана моќност од 1250kW со планиран почеток нa 



испорака од 01.10/2021 годна и со Електропривреда на БИХ со планиран почеток на испорака од 

1.01.2022 година за период од најмалку пет години. ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје наведе дека 

сите финансиски обврски кон АД МЕПСО Скопје ќе бидат навремено извршени.  

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 електрична енергија од системските резерви која се обезбедува од 

хидро акумулациите кои се на исклучително ниско ниво како и електроцентралите на јаглен и 

природен гас, 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 ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како и да се прекине со користењето на 

електричната енергија за балансирање на системот за комерцијални цели. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје има право да покрене 

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

 

УП1 бр. 12-193/21                                                                 Заменик Претседател на 

21 октомври 2021 година                      Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје                                                                              на Република Северна Македонија 

                                                                                                           Enver Elmazi 

 

                                                                                                                 

 

 

  


