
 
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 12, а во врска со член 83 став (1) 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 6 мај 2021 година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за одобрување на Планот за развој на електропреносниот систем за  

период 2021-2030 година 
 

1. Се одобрува Планот за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година, 
доставен од страна на 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. 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, да го усвои одобрениот 
План за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година и да го објави 
на својата веб страница.  

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. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Согласно член 83 став (1) од Законот за енергетика, Оператор 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 Скопје) на 8 февруари 2021 година до Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) го достави на одобрување Планот за развој на 
електропреносниот систем за период 2021-2030 година (во понатамошниот текст: План за развој) 
бр. 12-187/1 од 8 февруари 2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика го разгледа Планот за развој и до АД МЕПСО 
Скопје достави допис со коментари и забелешки по Планот за развој бр. 12-187/2 од 2 март 2021 
година, во кој побара АД МЕПСО Скопје да ги имплементира коментарите и забелешките и 
повторно да го достави Планот за развој за одобрување. 

АД МЕПСО Скопје достави на одобрување План за развој бр. 12-187/3 од 8 април 2021 
година усогласен со забелешките и коментарите на Регулаторната комисија за енергетика.  

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 12 април 2021 година Регулаторната комисија за 
енергетика на својата веб страница објави Соопштение со коешто ја информираше јавноста дека 
најдоцна до 20 април 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 пристигнаа забелешки само од АД ТЕ-ТО. 



Забелешките и коментарите од АД ТЕ-ТО, Регулаторната комисија за енергетика ги 
достави до АД МЕПСО по електронски пат на 22 април 2021 година со цел да се произнесат во 
врска со истите. На 04 мај 2021 година АД МЕПСО достави одговор и образложение на 
забелешките и коментарите бр. 12-187/4 од 4 мај 2021 година, со којшто не ги прифаќа 
забелешките на АД ТЕ-ТО Скопје од причина што е побарано во Планот за развој да се предвиди 
промена на постоечкиот приклучок на АД ТЕ-ТО Скопје иако не е поднесено барање за промена 
на решението за согласност за приклучување на електропреносната мрежа.  

Согласно член 83 став (3) од Законот за енергетика* за секој регулиран период 
операторот на електропреносниот систем изработува и доставува на одобрување до 
Регулаторната комисија за енергетика планови за инвестирање во електропреносниот систем. 
Инвестициите при утврдување на основниот приход за годините од следниот регулиран период 
ќе бидат дополнително анализирани и утврдени од Регулаторната комисија за енергетика. 

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.02-793/1 од 6 мај 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување 
на Планот за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година без одржување на 
подготвителна седница." 

Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 12, а во врска со член 83 став (1) од 
Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика го разгледа и одобри Планот за 
развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година на седницата одржана на 6 мај 
2021 година. 

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова одлука.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 

дена од денот на приемот. 
                                                                                                                                                                                   
 

бр. 12-187/5                                                                                         Претседател  

6 мај 2021 година                                   на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги   

  Скопје                                                                                на Република Северна Македонија                                                                                

 

                                                                                                            Марко Бислимоски 

                                                                                                                        

 
 
 

План за развој на електропреносниот систем за период 2021-2030 година, доставен од 
страна на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, 

Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост Скопје 

  

 
 
 
 
 

https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021-2030.pdf
https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021-2030.pdf
https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021-2030.pdf
https://erc.org.mk/odluki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202021-2030.pdf

