
 
 
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 70 

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), на седницата одржана на ден 13.10.2016 година, донесе 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

за одобрување на Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети 
 
 

1. Се одобруваат Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети, 
донесени од страна на Управниот одбор на Операторот на електропреносниот систем на 
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем, во државна сопственост „МЕПСО“ Скопје, со Одлука бр.02-
5902/2 од 19 септември 2016 година.  
 

2. Одобрените Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети се во прилог 
на ова Решение. 

 
3. Се задолжува АД МЕПСО - Скопје текстот на Правилата за доделување на прекугранични 

преносни капацитети, одобрен со ова Решение да го објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Согласно член 70 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) АД МЕПСО - Скопје достави до 
Регулаторната комисија за енергетика текст на Правилата за доделување на прекугранични 
преносни капацитети, утврден од Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје со Одлука бр.02-5902/2 
од 19 септември 2016 година, заради одобрување. 

Доставениот текст на Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети 
претставува крајна верзија постигната во постапката на повеќекратното усогласување помеѓу АД  
МЕПСО - Скопје и Регулаторната комисија за енергетика. Во доставениот текст се вградени и 
ставовите и мислењата искажани од заинтерисираните субјекти на подготвителната седница на 
Регулаторната комисија за енергетика, одржана на 05.10.2016 година. 

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

 
 
                                                                                                                                                                                   
  бр. 02-1780/1                                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
  13.10.2016 година                                                                                             Димитар Петров 
  Скопје 
 
 
 



ПРИЛОГ: Правила за доделување на прекугранични преносни капацитети 


