
Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 2 а во врска со член 79 став (2) 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 Северна Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2020 година 
донесе  

 
 

РЕШЕНИЕ  
за одобрување на Правила за изменување на Правилата за балансирање на 

електроенергетскиот систем 
 
 

1. Со ова решение се одобруваат Правила за изменување на Правилата за балансирање на 
електроенергетскиот систем доставени од Оператор на електропреносниот систем на 
Република Северна Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје.  

2. Правилата за изменување на Правила за балансирање на електроенергетскиот систем 
од точка 1 од ова решение се дадени во Прилог кој е составен дел на ова решение. 

3. Се задолжува Операторот на електропреносниот систем на Република Северна 
Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје, Правилата за изменување 
на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од точка 1 од ова решение 
да ги донесе во рок од 7 дена од денот на влегување во сила на ова решение. 

4. Се задолжува Операторот на електропреносниот систем на Република Северна 
Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје, Правилата за изменување и 
дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем од точка 1 
од ова решение да ги објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на 
својата веб страница. 

5. Oва решение се доставува до Операторот на електропреносниот систем на Република 
Северна Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува на веб страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија. 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Врз основа член 79 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 96/19) 
Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија Акционерско 
друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во 
државна сопственост, Скопје, (во понатамошниот текст: АД МЕПСО) до Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) достави на одобрување предлог Правила за изменување на 
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем (во понатамошниот текст: Правила) 
број 12-384/2 од 7 февруари 2020 година.  



АД МЕПСО, врз основа на поднесено Барање за измена на Правилата за балансирање 
од АД “ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”, утврди дека со Правилата за измена и 
дополнување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем  (“Службен весник 
на Република Северна Македонија” бр. 242/2019) е уредено цената за терциерна регулација 
надолу, да е поголема од цената за секундарната регулација надолу, што не е во согласност со 
моделот за балансирање. Имено, цената за електричната енергија за секундарна регулација 
треба да биде понеповолна од цената на електричната енергија за терциерна регулација. 

Од овие причини АД МЕПСО предложи да се направат измени на Правилата за 
балансирање, со кои за регулација надолу цената на mFRR балансна енергија доставена во Д-1 
за денот Д, да може да биде поголема или еднаква на вредноста HUPX-70% за соодветниот час 
постигната во DAM (Day Ahead Market), но истата да не смее да биде помала од веќе понудената 
на аукцијата за mFRR балансен капацитет. 

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 9 став (2) од Деловникот за работа 
утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница и донесе решение бр. 02-
381/1 од 10 февруари 2020 година, со кое се одлучува ова решение да се донесе на редовна 
седница без одржување на подготвителна седница. 

На 10 февруари 2020 година Регулаторната комисија за енергетика одржа седница на 
која се одобрија Правилата за изменување на Правилата за балансирање на 
електроенергетскиот систем кои се во прилог на ова решение. 

Имајќи го во предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 

дена од денот на приемот.                    
 
 
Бр. 12-384/3       
10 февруари 2020 година  ПРЕTСЕДАТЕЛ 
Скопје                                                                                                       Марко Бислимоски  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ: Правила за изменување на Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем
    




