
 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 11 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 Македонија, на седницата 
одржана на 14 март 2022 година донесе 

 
Правила 

за изменување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот 
снабдувач 

 
 

Член 1 
Во Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач ( „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.172/18 и „ Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.126/19), во членот 4  ставот (2) се менува и гласи: 

„Кога со одлука е прогласена електроенергетска кризна состојба, или кризна состојба прогласена со 

закон во случаи кога е загрозена ликвидноста на пазарот со електрична енергија од аспект на 

намалување на заинтересирани понудувачи, ограничувања по однос на достапни количини на 

електрична енергија, како и високи цени за набавка на електрична енергија универзалниот снабдувач 

изготвува модел на договор во кој се утврдуваат услови за плаќање и начин на фактурирање различни 

од утврдените во моделот на договор од став (1) на овој член.“ 

 
Член 2 

Во членот 5 ставот (8) се брише. 
Ставовите (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11). 
 

Член 3 
Овие правила влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 
 
 
 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 
Согласно член 24 став (1) точка 1) алинеја 11 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 Македонија ( во натамошниот текст: Регулаторната комисија за 

енергетика), ги донесе Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач ( „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.172/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.126/19).  

Друштвото за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија ЕВН ХОМЕ 

ДОО Скопје, на 7 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Известување за 

измена на модел на договорот во делот на плаќање  утврден во член 4 од Правилата за набавка на електрична 



енергија за универзалниот снабдувач, заради загрозена ликвидноста на пазарот со електрична енергија од 

аспект на намалување на заинтересирани понудувачи, ограничувања по однос на достапни количини на 

електрична енергија, како и високи цени за набавка на електрична енергија. 

Регулаторната комисија за енергетика го разгледа доставеното известување и на 1 март 2022 година 

изготви текст на Правила за изменување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот 

снабдувач во насока на утврдување на нов модел на договор во кој се утврдуваат услови за плаќање и начин 

на фактурирање различни од утврдените во моделот на договор од член 3 став (1) од Правилата за набавка 

на електрична енергија за универзалниот снабдувач, во случаи кога со одлука е прогласена електроенергетска 

кризна состојба, или кризна состојба прогласена со закон. Воедно е извршена и соодветна измена на член 5 

при што се предлага бришење на ставот (8) во функција на усогласување со одредбите на Законот за 

енергетика*. 

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 одлучи да не одржува подготвителна седница додека 

комуникацијата со засегнатите страни да оди по електронски пат, во која смисла на 3 март 2022 година 

Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страна објави Соопштение заедно со текстот на  Правила 

за изменување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач. 

Согласно рокот 8-ми март 2022 година објавен во соопштението, до Регулаторната комисија за 

енергетика не се пристигнати  забелешки, коментари и предлози. 

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 водни услуги со Решение бр.02-544/3 од 14 март 2022 

година, одлучи да се одржи седница за донесување на овие правила без одржување на подготвителна седница. 

Имајќи го во предвид горе наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ги донесе 

Правила за изменување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач на 

седница одржана на 14 март 2022 година. 

 

 

Бр.01-550/1                                                                                Претседател на  

14 март 2022 година                                 на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје                                                                   на Република Северна Македонија 

                                                                                                  Марко Бислимоски 

 

 

 

 

  


