Врз основа на член 7 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета
причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија ( “Службен весник на
Република Македонија“ бр. 231/2018), ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, како Oператор
на електродистрибутивниот систем, по претходно одобрување од Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со решение број 12-12-2834/2 од
13.08.2019, донесе
ДЕЛОВНИК
за работа на Комисија за утврдување на штети и определување на износот
на надоместокот за штети
Општи одредби
Член 1
Со овој Деловник се уредува работењето на Комисијата за утврдување на штети и
определување на износот на надоместок на штети (во натамошниот текст: Комисија) во
согласност со Правилата за определување на надоместок на штета причинета на
производителите и потрошувачите на електрична енергија (во натамошниот текст: Правила).
Член 2
Операторот на електродистрибутивниот систем (во натамошниот текст: оператор) формира
посебна Комисија за секое поднесено барање за надоместок на штета од производител или
потрошувач на електрична енергија доставено до Комисијата.
Член 3
Комисијата е составена од




еден член определен од страна на операторот на дистибутивниот систем
еден член определен од страна на производителот и
еден независен член од редот на лиценцирани вешти лица од областа на
електотехниката запишани во Регистарот на вештаци што го води Министерството за
правда
Член 4

Комисијата својата активност ја врши во Скопје во зградата на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ
Скопје, Ул. 11 Октомври бр.9, а по потреба се врши и увид на лице место.
Комисијата нема свој печат и штембил. Актите и службената кореподенција на комисијата се
заверуваат во Архивата на операторот со штембил на операторот.
Административните работи за потребите на Комисијата ги врши операторот.
Внатрешна организација на Комисијата
Член 5
Со Комисијата раководи претседател на Комисијата кој е одговорен за објективно,
транспарентно и недискриминаторно работење на Комисијата.
Претстедател на Комисијата е независниот член од редот на лиценцирани вешти лица од
областа на електротехниката запишани во Регистарот на вештаци што го води
Министерството за правда.
Претседателот на Комисијата потпишува Изјава за немање на конфликт на интереси.

Со состаноците на Комисијата раководи претседателот.
Претседателот ги свикува состаноците на Комисијата ако за тоа има согласност од сите
членови.
Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на
Комисијата
Комисијата работи до завршување на предвидените постапки согласно Законот за енергетика
и Правилата започнати со доставување на барањето за надоместок на штета.
Член 6
На претседателот и членовите на Комисијата им претстанува вршењето на работата во
Комисијата, ако:
-

поднесат лично барање,
со спогодбено решавање на спорот,
неоправдано отсуствуваат од работата на Комисијата подолго од 2 месеци,
настапи неспојивост на вршењето на работата или конфликт на интереси и
работат спротивно на Законот за енергетика и Правилата.

Делокруг на работа на Комисијата
Член 7
Комисијата ги врши следниве работи:
-

разгледува барања за надоместок на штета од производители или потрошувачи на
електрична енергија,
бара изјави од ракувачи со енергетските постројки или други лица вработени или
ангажирани од операторот и/или производителот,
врши непосреден увид во објектите, опремата, постројките уредите и инста лациите на
производителот односно потрошувачот,
изготвува записник во кој се утврдува постоење, односно непостоење на штета, како и
причините за настанувањето на штетатат и времетраењето на прекините,
го определува износот на надоместокот на штета и начинот на којшто е извршена
пресметката за определување на надоместокот на штета,
донесува одлуки за одбивање на барањето за надомест на штета, односно усвојување
на барањето за надомест на штета.
Член 8

Членот на Комисијата кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седница на
Комисијата е должен за тоа благовремено да го извести претседателот на Комисијата.
Начин на работа на Комисијата
Член 9
Барањето за надомест на штета се доставува во Архивата на операторот каде овластено лице го
заверува со приемен печат со наведување на соодветниот број на предметот и прилозите кон него
согласно прописите за архивско и канцелариско работење.
Кон барањето, производителот доставува и свој предлог на член на Комисијата.

Член 10
По формирањето на Комисијата, завереното барање се предава на претседателот на Комисијата,
додека копии од барањето се доставуваат и до членовите на Комисијата.
Ако се утврди дека барањето не е комплетно, Комисијата ќе го повика подносителот на барањето
во рок од 15 дена да го комплетира барањето.
Доколку подносителот на барањето не го комплетира барањето во рокот од став (2) од овој член
Комисијата ќе донесе Решение за отфрлање на барањето за надомест на штета.
Коресподенцијата помеѓу членовите на Комисијата може да биде и во електронска форма.
Свикување на седници и утврдување на дневниот ред
Член 11
Комисијата работи на состаноци.
Состаноците ги закажува претседателот на Комисијата.
Претседателот на Комисијата закажува состаноци по потреба.
Претседателот на Комисијата ги известува членовите на Комисијата за денот, часот и местото на
одржување на состаноците и тоа по правило најдоцна три дена пред одржувањето на состанокот .
На почетокот на состанокот , претседателот утврдува дали се присутни сите членови за да може
Комисијата половажно да одлучува и го предлага распоредот на разгледување на прашањата.
Работа и одлучување на седниците на Комисијата
Член 12
Комисијата може да расправа и одлучува кога на состаноците е во полн состав.
На почетокот на расправата претстедателот на Комисијата дава збор на претставникот на
подносителот на барањето за надомест на штета.
Членовите на Комисијата имаат право да го разгледаат барањето, списите кон предметот, како и
да поставуваат прашања од значење за одлучувањето.
Член 13
По заклучувањето на дискусијата се преминува кон давање на мислење на секој член на
Комисијата во врска со барањето за што се составува записник.
Во записникот се запишуваат податоците за членовите на Комисијата кои присуствувале на
седницата, означување на предметот, односно името на производителот, односно потрошувачот
за чие барање се расправа, датумот на одлучувањето, мислењата на членовите на Комисијата.
Записникот во четири еднакви примероци го потпишуваат сите членови на Комисијата.
За водење на записникот и за чување на оригиналните записници од седниците на Комисијата се
грижи операторот.
Член 14
Комисијата во рок од осум дена од составување на Записникот од член 13 донесува:
-

Одлука за одбивање на барањето во кое ги образложува причините за одбивање, или

-

Одлука за усвојување на барањето со која ги определува износот на надоместокот на
штета и начинот на којшто е извршена пресметката за определување на износот на
надоместокот.

Одлуката од став (1) од овој член, ја потпишуваат сите членови на Комисијата, односно
мнозинството од членовите на комисијата кои гласале одлуката да биде донесена.
Одлуката од став (1) од овој член, Комисијата ја доставува до операторот, производителот,
односно потрошувачот, независниот член и Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Член 15
Овој Деловник влегува во сила со денот на одобрувањето од страна на Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Операторот овој Деловник ќе го објави на веб страницата.

