
 
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 2), nënpika 12  dhe në lidhje me nenin 83, paragrafi (1) 

të Ligjit të Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 
të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 6 maj 2021, miratoi 
 

 
VENDIM 

për miratimin e Planit për zhvillimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për  
periudhën 2021-2030 

 
1. Miratohet Plani i zhvillimit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për periudhën 2021-

2030, i dërguar nga Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, Shoqëria Aksionare e Transmetimit të Energjisë Elektrike dhe e 
Menaxhimit të Sistemit Elektroenergjetik në Pronësi të Shtetit - Shkup.  

2. Obligohet Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, Shoqëria Aksionare e Transmetimit të Energjisë Elektrike dhe e 
Menaxhimit të Sistemit Elektroenergjetik në Pronësi të Shtetit - Shkup, që ta miratojë planin e 
miratuar për zhvillimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike për periudhën 2021-2030 
dhe ta publikojë në faqen e tij të internetit.  

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe 
të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
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