
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 2, а во врска со член 79 став (2) 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 26 ноември 2021 година, 
донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 
за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на 

електроенергетскиот систем 
 

 
1. Со оваа одлука се одобруваат Правилата за изменување на Правилата за балансирање на 

електроенергетскиот 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 на 
Правилата за балансирање на електроенергетскиот 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 на 
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем да ги објави во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница. 

4. Oваа 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 
 
Врз основа член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 96/19) 
Операторот 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) до Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) достави на одобрување предлог Правила за изменување на 
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (во понатамошниот текст: Правила) 
Бр. 09-6713 од 26 ноември 2021 година. 
АД МЕПСО, врз основа на поднесено Барање за измена на Правилата за балансирање од АД 
“ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, (во понатамошниот текст: АД ЕСМ Скопје) утврди 
дека во членот 104 ставот (2) ќе треба да се брише од причина што согласно Одлуката за 
постоење на електроенергетска кризна состојба („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.252/21), Владата на Република Северна Македонија утврдила дека е потребно да 



се преземат мерки и активности во врска со обезбедување на дополнителни количини на 
електрична енергија, вклучително и балансна енергија и резерва на активна моќност согласно 
утврдената кризна состојба. Во таа смисла потребно е да се раскине постојниот договор кој АД 
МЕПСО го има склучено со ТЕЦ Неготино за набавка на електрична енергија во случај на 
загрозување на сигурноста на снабдувањето, хаварии или поголеми отстапувања на 
потрошувачката на електрична енергија, за да се овозможи АД ТЕЦ Неготино комерцијално да 
работи на пазарот на електрична енергија.  
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 водниуслуги со 
Решение бр.02-2357/1 од 26 ноември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување 
на Одлука за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на 
електроенергетскиот систем без одржување на подготвителна седница. 
На  26 ноември 2021 година Регулаторната комисија за енергетика одржа седница на која се 
одобрија Правилата за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот 
систем. 
Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од 
денот на приемот. 
 

 

Бр. 12-2362/2                                                                        Претседател на  
26 ноември 2021 година  Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје       на Република Северна Македонија 

                                                                                                    Марко Бислимоски 

     

 

 

 

 
Прилог: Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем  



Врз основа на член 236 став (4) точка 2), во врска со член 79 став (2) од Законот за енергетика*
(„Службен весник на Република Македонија“бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“бр 96/19), а согласно член 19 од Статутот на АД МЕПСО во државна сопственост,
Скопје, по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија со Решение бр. 12-хххх/х од 26 ноември 2021 година, на ден 26
ноември 2021 година, Управниот одбор на Операторотна електропреносниот систем на
Република Северна МакедонијаАкционерско друштво за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиотсистем во државна сопственост со , Скопје, со Одлука бр. хх-
хххх/х на седницата одржана на 28.06.2021 година донесе

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАњЕНА ПРАВИЛАТА ЗА БАЛАНСИРАњЕНА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Правилата за балансирање на електроенергетскиотсистем („Службен весник на Република
Северна Македонија“бр. 179/19, бр.242/19, бр.49/20 ,7/21 и 146/21), во членот 104 ставот (2) се
брише.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Член 2

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Бр. хх-хххх/х

26 ноември 2021 година Генералендиректор,

Скопје м-р Кџзтгјт Катааапј, с.р.



образложение

Согласно Одлука на Владата на Република Северна Македонија (Службен весник на
РСМ бр. 252 од 10.11.2021година) со која е прогласена електроенергетска кризна состојба, а со
цел да се искористат сите можности кои се на располагање за да се обезбеди недостатокот на
електрична енергија во овој период, потребно е да се изменат Правилата за балансирање
(Службен весник на РСМ број, 179/19, 242/19, 49120 и 7121) така што став 2) од член 101, се брише.
На овој начин ќе се овозможи раскинување на Договорот број 02-4749 од 30.08.2020 година,
кој АД МЕПСО го има склучено со ТЕЦ Неготино со кој се обезбедуваелектрична енергија во
случај на загрозувањена сигурноста во снабдувањето, хаварии или поголеми отстапувања на
потрошувачката на електрична енергија од предвидените количини во ЕЕС. Со раскинувањето
на договоротќе се овозможи ТЕЦ Неготино комерцијално да работи на пазарот на електрична
енергија во Република Северна Македонија.


