Врз основа на член 37 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (2) од
Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член
9 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.106/20) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јануари 2021 година донесе
РЕШЕНИЕ
за отфрлање на приговор
1. Приговорот на МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 бр.09-255/20 од 28 декември 2020
година против неправилна примена на тарифите за пресметковните елементи по
одделни мерни места кои не кореспондираат на категоријата на приклучокот, за
пресметковниот период Октомври година СЕ ОТФРЛА како недопуштен.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб
страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија.
Образложение
МАКПЕТРОЛ АД Скопје до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
поднесе Приговор УП2 09-255/20 од 28 декември 2020 година против неправилна примена на
тарифите за пресметковните елементи по одделни мерни места кои не кореспондираат на
категоријата на приклучокот од Прилог листата за пресметковните мерни места, која е составен
дел од Договорот за начинот, условите и цената за користење на електродистрибутивниот систем,
во воспоставените фактури на корисникот МАКПЕТРОЛ АД Скопје за пресметковниот период
Октомври 2020 година.
На 28 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори, на
која се разгледуваше следната документација:
1. Приговор од МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 09-255/20 од 28 декември 2020 година со прилог:
- Известување до операторот на дистрибутивниот систем бр. 0702-2351 од 31 март 2014
година,
- Достава на прилог листа за пресметковни мерни места до операторот на
дистрибутивниот систем бр. 0702-2496 од 3 април 2014 година,
- Изјава до операторот на дистрибутивниот систем бр. 0302-6321/1 од 16 ноември 2020
година,
- Изјава, согласно член 200 од Законот за облигационите односи бр. 0302-6321/2 од 16
ноември 2020 година, доставена до операторот на дистрибутивниот систем
- Прилог листа - список на приговарани фактури за Октомври 2020 година
МАКПЕТРОЛ АД Скопје приговорот го поднесе согласно член 6 став (1) точка (2) од Правилата
за постапување по приговори и за разрешување на спорови, со кој е уредено дека приговорот се
поднесува во рок од 15 дена од денот на кој истекол пропишаниот рок во кој требал да биде
донесен актот, без притоа да се повика за каква повреда поднесува приговор од член 4 став (2) од
Правилникот за постапување по приговори и разрешување на спорови.
Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека Пресметката на надоместокот за
користење на дистрибутивен систем Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје ја прави согласно
Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачи приклучени на

електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (Службен весник на
Република Северна Македонија. бр. 95/19).
Согласно член 10 од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за
потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје, во случаите кога мерењата на пресметковните елементи се вршат со мерни уреди што не
се поставени во местото на преземање на електрична енергија од електродистрибутивниот систем,
надоместоците за користење на електродистрибутивниот систем се пресметуваат според тарифите
за категорија на приклучок која одговара на напонското ниво на точката на мерење и нејзината
локација.
Во конкретниот случај не станува збор за управен предмет туку се работи за спор настанат
меѓу две правни лица, во кој тужителот МАКПЕТРОЛ АД Скопје ја оспорува висината на
побарувањата на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, односно бара враќање на повеќе исплатени
парични средства за Октомври 2020 година, поточно станува збор за парично побарување кое
произлегува од фактури за надоместок за користење на електродистрибутивниот систем, за што
правна заштита може да се оствари вон управна постапка, пред надлежен основен суд.
Врз основа на горенаведеното се утврди дека согласно член 4 став (2) од Правилата за
постапување по приговори и за разрешување на спорови, Регулаторната комисија за енергетика не
може да постапува по Приговорот од МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 09-255/20 од 28 декември 2020
година бидејќи истиот е недопуштен.
Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Се упатува МАКПЕТРОЛ АД Скопје правна заштита да оствари вон управна постапка, пред
надлежен основен суд.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.
УП2 бр. 09-255/20
18 јануари 2021 година
Скопје
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