
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 9 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 11. февруари 2021  година донесе 

ПРАВИЛА 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

ПРИЧИНЕТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

Член 1 

Во Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и 

потрошувачите на електрична енергија („ Службен весник на Република Македонија“ бр.231/18) по 

членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

„Член 6-а 

(1) Во случаи кога операторот врз основа на барањето на производителот доставено согласно 

член 5 став (6) од овие правила не може да состави Комисија поради фактот што не може да 

достави предлог за лице за независен член, од редот на лиценцирани вешти лица од областа 

на електротехниката, како и кога Претседателот на Комората на вештаци на Република 

Северна Македонија не може да назначи вешто лице од областа на електротехниката како 

независен член на Комисијата, операторот треба да достави барање до Бирото за судски 

вештачења за назначување на независен член на Комисијата. 

(2) Бирото за судски вештачења во рок од седум дена од денот на добивање на барањето од став 

(1) на овој член треба да назначи член кој ќе учествува во работата на Комисијата како 

независен член. 

(3) Доколку операторот не успее да формира Комисија во рок од 30 дена од денот на доставување 

на  барањето од член 5 став (6) од овие правила, како и кога Бирото за судски вештачења не 

постапи согласно ставот (2) на овој член, операторот треба да достави барање до 

Регулаторната комисија за енергетика за определување на лице кое ќе учествува во работата 

на Комисијата како независен член. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика по приемот на барањето од став (3) на овој член во рок 

од пет дена врши номинирање на еден член од редот на вработените во Регулаторната 

комисија за енергетика кој се номинира за секоја конкретна постапка од страна на  

Регулаторната комисија за енергетика, кој е претседател на Комисијата. Номинираниот член 

на  Регулаторната комисија за енергетика е должен да потпише Изјава за немање на конфликт 

на интереси. 

(5) Во случаевите на примена на одредбите од ставовите (1) и (2) и (3) од овој член не се 

применуваат одредбите на член 6 ставови (3), (4) и (5) од овие правила.“ 

 



Член 2 

Во членот 7 во ставот (1) по зборовите „по назначувањето на независниот член“ се додаваат 

зборовите „односно по номинирањето на независен член согласно член 6-а ставови (3) и (4) од овие 

правила“. 

 

Член 3 

Во членот 14 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Трошоците за учество и работа на членот на Комисијата кој е номиниран согласно член 6-

а став (4) од овие правила ги сноси  Регулаторната комисија за енергетика,“ 

 

Член 4 

Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „ Службен весник 

на Република Северна Македонија“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Со одредбите на член 6 од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на 

производителите и потрошувачите на електрична енергија („ Службен весник на Република 

Македонија“ бр.231/18) утврден е начинот на формирање на Комисија за определување на надомест 

на штета, меѓутоа од досегашната пракса утврдени се пропусти при номинирање на независен член 

на Комисијата од причина што Комората на вештаци на Република Северна Македонија која ја води 

постапката од субјективно- објективни причини не постапува согласно својата надлежност. Улогата на 

Комисијата е од круцијална важност за непречено одвивање на востановените односи во електро 

енергетскиот сектор во ситуации кога од определени причини настануваат спорови за надомест на 

штета од производителите  на електрична енергија. Заради надминување на настанатата ситуација 

се предлага дополнување на Правилата со вклучување на лица експерти од областа на 

електротехничките науки кои би ги номинирало Бирото за судски вештачења, а евентуално доколку и 

Бирото за судски вештачења не е во можност да номинира лице за член на Комисијата од своите 

редови, се утврдува можност тоа лице да биде номинирано од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика. Со предложениот начин на определување на лице за член на Комисијата ќе се надмине 

застојот предизвикан од неработењето на Комората на вештаци на Република Северна Македонија. 

Воедно покрај деталното утврдување на постапката за номинирање и роковите за постапување се 

определуваат и споредните активности кои се поврзани со работата на Комисијата во поглед на 

трошоците. 

Текстот на Предлог Правилата за дополнување на Правилата за определување на надоместок на 

штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија беше прикачен на веб 

страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 

на 20 јануари 2021 година и по истиот во рок од седум дена не се доставени коментари и мислења од 

заинтересираните оператори. 

 


