
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на 
член 22 став 1 точка 6 и член 69 од Законот за енергетика („Службен  весник  на  РМ“  бр. 
16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на 6 ноември 2014 
година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на  

Мрежните правила за пренос на електрична енергија  
 

1. Мрежните правила за пренос на електрична енергија на Операторот на 
електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, СЕ 
ОДОБРУВААТ. 
 

2. Одобрените Мрежни правила за пренос на електрична енергија се во прилог на 
ова Решение. 
 

3. Согласно член 69 од Законот за енергетика, Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, е должен Мрежните правила за 
пренос на електрична енергија, одобрени со ова решение да ги донесе и објави 
во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје, 

согласно член 69 од Законот за енергетика („Службен  весник  на  РМ“  бр. 16/11, 136/11 
и 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) до Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на 30 март 2012 година достави предлог текст на Мрежните правила за 
пренос на електрична енергија, усвоени од Управниот одбор на АД МЕПСО - Скопје со 
Одлука УО.бр. 02-1868/2 од 27.03.2012 година, а заведен во архивата на Регулаторната 
комисија за енергетика под архивски број 07-598/1, заради одобрување. 

 
Регулаторната комисија за енергетика по анализата на доставениот предлог 

текст на Мрежните правила за пренос на електрична енергија, со допис бр.07-598/2 од 
27.12.2012 година, достави општи забелешки, со цел истите да се вградат во предлог 
текстот. Општите забелешки се однесуваа на следново:  

 во предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
да се користат дефиниции и термини во согласност со Законот за енергетика, 

 во предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
да се користат кратенки на називите на институциите кои што се во 
согласност со Законот за енергетика, 

 потребно е целосно номотехничко преуредување на предлог текстот на 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија 

 потребно е усогласување на сите глави од предлог текстот на Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, имајќи во предвид дека во 
различни глави се користи различна терминологија и се добива впечаток 
дека различните глави не се однесуваат на истиот предлог текст, 

 потребно е на предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија да му се даде правна форма со цел истите да преставуваат 
единствена правна целина. 

 



Исто така, со дописот бр.07-598/2 од 27.12.2012 година, Регулаторната комисија 
за енергетика го задолжи АД МЕПСО – Скопје, претходно наведените општи забелешки 
да се вградат во новиот предлог текст на Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и истиот да се достави најдоцна до 15.02.2013 година. 

 
АД МЕПСО – Скопје со допис бр. 09-974 од 14.02.2014 година (архивски број на 

на Регулаторната комисија за енергетика: 07-306/1 од 14.02.2013 година) побара рокот за 
доставување на предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
во кој ќе се вградат забелешките од Регулаторната комисија за енергетика да се 
пролонгира до 01.03.2013 година, што беше прифатено од страна од Регулаторната 
комисија за енергетика и за истото АД МЕПСО – Скопје беше известен со допис бр. 07-
306/2 од 15.02.2013 година. Врз основа на претходно наведеното, АД МЕПСО – Скопје со 
допис бр.09-1338/1 од 01.03. 2013 година (архивски број на на Регулаторната комисија за 
енергетика: 07-306/3 од 01.03.2013 година) достави коригиран предлог текст на 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија.  

 
Предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија бeше 

разгледуван на 11 состаноци на работната група во рамките на проектот „Поддршка на 
Регулаторната комисија за енергетика за воведување на ЕУ законодавството за 
ефикасен пазар на енергија во Република Македонија“, кој што е финасиран од 
Кралството Норвешка. Врз основа на водените дискусии на овие состаноци доставен е 
предлог текст на Мрежните правила за пренос на електрична енергија во кој се 
имплементирани забелешките кои што произлегоа од водените дискусии на состаноците 
на работната група, како и дополнителни забелешки од консултантите. Истиот е 
доставен во електронска форма и забелешките беа во „track changes“. Врз основа на 
доставениот предлог текст на Мрежните правила за пренос на електрична енергија од 
21.05.2013, АД МЕПСО – Скопје на 31.07.2013 година достави коригирана верзија на 
предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија, која што 
повторно беше разгледувана од страна на Регулаторната комисија за енергетика. 
Регулаторната комисија за енергетика на 25.11.2013 година во електронска форма 
достави предлог текст на Мрежните правила за пренос на електрична енергија (со 
забелешки „track changes“), по што АД МЕПСО – Скопје на 24.02.2014 година во 
електронска форма достави коригиран предлог текст на Мрежните правила за пренос на 
електрична енергија.   

 
По предлог текстот на Мрежните правила за пренос на електрична енергија 

доставен од АД МЕПСО – Скопје на 24.02.2014 година, се одржа подготвителна седница 
на 11.06.2014 година во просториите на  Регулаторната комисија за енергетика. 

 
На ден 06.11.2014 година се одржа и главна седница на Регулаторната комисија 

за енергетика. На главната седница Регулаторната комисија за енергетика одлучи да се 
одобрат Мрежните правила за пренос на електрична енергија. 

 
Доставениот текст на Мрежните правила за пренос на електрична енергија 

претставува крајна верзија постигната во постапката на повеќекратно усогласување 
помеѓу АД МЕПСО - Скопје и Регулаторна комисија за енергетика. По доставениот текст 
на Мрежните правила се вградени и дел од ставовите и мислењата искажани од 
заинтересираните субјекти и институции на подготвителната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика, одржана на 11.06.2014 година.  

 
 
 



Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова 
Решение.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овa Решение може да се поднесе жалба до Комисијата за  
решавање на жалби од областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
 
 
бр. 02-2432/1                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
06.11.2014 година            
Скопје                Димитар Петров                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог: Мрежни правила за пренос на електрична енергија    
      


