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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

СООПШТЕНИЕ 
 
 

Операторот на електропреносниот систем, врз основа на член 85 став (1) од Законот за 
енергетика* (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и “Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 7 од Правилата за доделување на прекугранични преносни 
капацитети („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 228/19) е должен да изработи 
Аукциски правила за доделување на прекугранични преносни капацитети и истите најдоцна до 31 
октомври да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) заради 
одобрување. 

АД МЕПСО Скопје на 22 септември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика 
достави на одобрување  

- Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Северна 
Македонија – Бугарија (МЕПСО – ЕСО) за 2021 година бр. 12-1929/1 од 22 септември 2020 
година и 

- Правила за алокација на прекугранични преносни капацитети на граница Северна 
Македонија – Србија (МЕПСО – ЕМС) за 2021 година бр. 12-1930/1 од 22 септември 2020 
година.  

Со оглед на одлуката на Владата на Република Северна Македонија за превенција од ширење 
на COVID-19 и пандемијата прогласена од Светската здравствена организација, Регулаторната 
комисија за енергетика одлучи да не се одржуваат подготвителни седници и комуникацијата со 
засегнатите страни да оди по електронски пат.  

Имајќи го предвид горенаведеното, на следниот линк се Правилата за доделување на 
прекугранични преносни капацитети за 2021 година на граница Северна Македонија – Бугарија, 
односно Северна Македонија – Србија, доставени од АД МЕПСО Скопје по коишто најдоцна до 5 
октомври 2020 година можете да доставувате забелешки, коментари и предлози на erc@erc.org.mk. 

Со почит,  

 

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  

                                                              на Република Северна Македонија 
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