
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 11 и член 28 став (4) точка 7) од Законот за 

енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр. 96/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија бр.96/19), како и член 10 став (2) од Правилникот за начин и услови за 

определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на 

електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција 

на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 95/19, 103/19 и 

161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 

седницата одржана на 27 август 2020 година донесе 

РЕШЕНИЕ 

за одобрување на Планот за намалување на загуби на електрична енергија во 

електропреносниот систем за период 2020 – 2023 година  

1. Со ова решение се одобрува Планот за намалување на загуби на електрична енергија во 

електропреносниот систем за период 2020 – 2023 година.  

2. Одобрениот план за намалување на загуби од точка 1 од ова решение е даден во Прилог на 
ова решение кој е составен дел на ова решение. 

3. Се задолжува Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, 
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот 
систем, во државна сопственост, Скопје, одобрениот план за намалување на загуби од точка 
1 на ова решение да го објави на својата веб страница. 

4. Ова решение влегува со сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем, во државна 
сопственост, Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО Скопје) врз основа на член 28 став (4) точка 
7) од Законот за енергетика* и член 10 став (2) од Правилникот за начин и услови за определување 
на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија, на 8 јули 2020 година до  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање 
за одобрување на документ насловен како Влијание на планираните инвестиции врз намалување на 
загубите на електрична енергија во преносната мрежа за регулиран период 2020-2023 година бр. 12-
1155/2 од 8 јули 2020 година. 

Регулаторната комисија за енергетика го разгледа доставениот документ и изготви коментари 
и забелешки по истиот коишто со допис бр. 12-1155/3 од 10 јули 2020 година ги достави до АД МЕСО 
Скопје. Меѓу другото, Регулаторната комисија за енергетика побара и промена на насловот на 
документот којшто ќе биде во согласност со одредбите од Законот за енергетика*, односно да биде 
насловен како План за намалување на загуби на електрична енергија во електропреносниот систем 
за период 2020-2023 година. 

АД МЕПСО Скопје на 30 јули 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика достави 
План за намалување на загуби на електрична енергија во електропреносниот систем за период 2020-



2023 година бр. 12-1155/4 (во понатамошниот текст: План за намалување на загуби). Регулаторната 
комисија за енергетика го разгледа Планот за намалување на загуби и утврди процентот на загуби на 
електрична енергија да изнесува 1,27% во 2021 година, 1,00% во 2022 година и 1,02% во 2023 година. 
Овие проценти се однесуваат на анализата на загубите при сценарио на умерена транзиција коешто 
во првите неколку години е еднакво со зеленото сценарио за развој на производството на електрична 
енергија.  

При утврдување на процентот, Регулаторната комисија за енергетика го имаше предвид член 
10 став (3) од Правилникот за начин и услови за определување на регулиран максимален приход и 
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија според кој процентот на 
признати загуби се однесува на вкупната влезена количина на електрична енергија во преносната 
мрежа од домашното производство и од увоз, како и количините на електрична енергија што 
транзитираат низ преносната мрежа. 

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика 
бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од 
член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на 
подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без 
одржување на подготвителна седница.  

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на 
странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решeние бр. 02-1793/1 од 27 август 2020 година, 
одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна 
седница. 

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

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот 
на приемот. 

 

Бр.12-1155/5 

27.08.2020 година 
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