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АД МЕПСО

Врз основа на член 78 став (2) точка 22) од Законот за енергетика* („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19), а согласно член 19 став (1) точка 18 од Статутот на АД МЕПСО Скопје, по 
претходно одобрување на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија со Одлука бр.12-2514/3 од 21.12.2021 година, Управниот 
одбор на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија 
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со 
електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје на седница одржана на 
21.12.2021 година донесе Одлука со бр. 02-7338/2 за усвојување на

ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 

СИСТЕМ

Член 1
Во Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во 

електропреносниот систем бр. 02-6728/4 0д 26.11.2021 година, по членот 12 се додава нов 
член 12-а кој гласи:

„Член 12-а
(1) По исклучок од условите за плаќање утврдени во член 12 од Рамковниот договор 

кој е даден во Прилог 2 на овие правила, во услови на постоење на кризна состојба во 
снабдувањето со електрична енергија прогласена од Владата на Република Северна 
Македонија, како и високи цени по однос на цените на електрична енергија на пазарите на 
енергија, ограничен број на понудувачи или количини на електрична енергија, 
договорните страни можат да договорат поинакви услови на плаќање и тоа во согласност 
со условите наведени во соодветното ИБДП.“

Член 2
Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“  и на веб-страницата на АД МЕПСО Скопје, а по 
претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија.
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22 декември 2021 година Директор на ОЕПС,

     Скопје Дипл. ел. инж. Борко Алексоски, с.р.


