
Врз основа на член 92, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Македонија на седница одржана на ден 28 ноември 2018 година донесе: 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

Член 1 

Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 173/18), во членот 29, ставот (4) се менува и гласи: 

„ОПЕЕ го изработува образецот на договорот од став (1) на овој член, и по претходно 
одобрување од РКЕ, го објавува на својата веб страница.  

 

 Член 2 

Членот 40 се менува и гласи: 

„Член 40 

ОПЕЕ донесува:  

1) Образец БРУП од Член 14 од овие Правила, до 15 декември 2018 година, 

2) Образец на договорот за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ од Член 29 од овие 
Правила, до 15 декември 2018 година, и 

3) Образец и Потврда од Член 36 од овие Правила, до 15 декември 2018 година.“ 

 

Член 3 

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Врз основа на член 92, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Македонија на седницата одржана на ден 11 септември 2018 година донесе Правилата за пазар 

на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 173/18). 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија пристапи кон 

изменување на Правилата за пазар на електрична енергија, заради усогласување со член 193, 

став (4) од Законот за енергетика, каде е утврдено дека операторот на пазар на електрична 

енергија е должен да го изготви образецот на договорот за откуп на електрична енергија од 

повластениот производител којшто користи повластена тарифа и по претходно одборување од 

Регулаторната комисија за енергетика да го објави на својата веб страница. Воедно се менуваат 

и роковите за донесување на соодветните обрасци и потврда од страна на операторот на пазар 

на електрична енергија, односно истите да бидат донесени до 15 декември 2018 година. 

Со овие Правила за изменување на Правилата за пазар на електрична енергија се менуваат      

член 29, ставот (4) и членот 40 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 173/18). 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Македонија на седницата одржана на ден 28 ноември 2018 година донесе Правила за 

изменување на Правилата за пазар на електрична енергија. 

 

 

 


