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 19 став (1) точка 18 од Статутот 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
(„Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.165/20), по претходно одобрување од
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со Решение за
одобрување на Правилата за изменување и дополнување на Правилата за доделување на прекугранични
преносни капацитети бр12-2405/4 од 10.12.2020 година, Управниот одбор на Друштвото со Одлука бр. 027740/2 на седницата одржана на ден 11.12.2020 година донесе:
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ПРЕКУГРАНИЧНИ ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ
Член 1
Во Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 228/19) во членот 2, ставот (2) се менува и гласи:
“За доделување на правото на користење на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните
далекуводи помеѓу операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија и
операторите на соседните електропреносни системи:
1) ЈП ЕМС – Република Србија
2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
3) IPTO– Република Грција
4) KOSTT – Република Косово
АД МЕПСО може:
1. во соработка со операторот на соседниот електропреносен систем на целокупниот расположив
прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница да спроведува заедничка аукција (Joint
Auction), или
2. да учествува во регионална канцеларија за координирано доделување на расположивиот
прекуграничен преносен капацитет на соодветната граница.
Член 2
Во Прилог 1, точка 2 во првиот пасус по точката 3) се додава точка 4) која гласи:
“ 4) KOSTT – Република Косово“.
Насловот на точка 3 се менува и гласи:
“МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА NTC НА ЕЕС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА”
Во вториот пасус по зборовите “Црна Гора”се додава зборот “Косово”.
Во осмиот пасус по зборот “Србија” се додава “Косово”
Член 3
Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
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