
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 4, а во врска со член 78 став (2) точка 22)  
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 16 јуни 2022 година, 
донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на Правила за изменување и дополнување на Правилата за набавка на 

електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем 
 
          

1. Со оваа одлука се одобруваат Правила за изменување и дополнување на Правилата за 
набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем 
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 Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, Правилата за изменување и 
дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите 
во електропреносниот систем да ги донесе во рок од осум дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

3. Се задолжува Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, Правилата за изменување и 
дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите 
во електропреносниот систем да ги објави во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ и на својата веб страница. 

4. Оваа одлука се доставува до Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, 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. 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

До Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) со допис бр. 09-3152 
од 30 мај 2022 година се обрати операторот на електропреносниот систем Акционерското 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроененергетскиот систем во 
државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: АД МЕПСО Скопје), по однос на предлог 
текстот на Правилата за изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична 
енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем. 

Врз основа член 24 став (1) точка 2) алинеја 4, а во врска со член 78 став (2) точка 22) 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, ги одобрува 
Правила за изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за 
покривање на загуби во електропреносниот систем  (во понатамошниот текст: Правила).  



По усогласување на текстот на Правилата, АД МЕПСО Скопје достави на одобрување 
нов предлог текст на Правилата бр. 09-3484 од 16 јуни 2022 година, заведени во архивата на 
Регулаторната комисија за енергетика под бр.12-1452/2 од 16 јуни 2022 година.  

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 5 ставови (4) и (5) од Деловникот за 
работа донесе Решение бр.02-1591/3 на 16 јуни 2022 година, оваа одлука да се донесе на 
редовна седница без одржување на подготвителна седница. 

На 16 јуни 2022 година се одржа седница на Регулаторната комисија за енергетика на 
којашто се одобрија Правилата.  

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. 12-1452/3   
16 јуни 2022 година   
Скопје       Заменик претседател на  
     Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
 Enver Elmazi 
 

 

 

 

 

 

 

Правила за изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за 

покривање на загубите во електропреносниот систем 

https://erc.org.mk/odluki/2022.06.16%20%D0%9F%D1%80a%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%95%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%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_1452-2.pdf
https://erc.org.mk/odluki/2022.06.16%20%D0%9F%D1%80a%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%95%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%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_1452-2.pdf

