Врз основа на член 68, став 8 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија
(Службен весник на Република Македонија бр. 87/12, 30/14, 161/14, 189/14 и 50/15), ЕВН Македонија
АД, Скопје како Оператор на дистрибутивениот систем утврди:

ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА НА ДИСТРИБУИРАНИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НАСТАНАТА ПОРАДИ НАМАЛЕНА
ИСПОРАКА ИЛИ ПРЕКИН ВО ИСПОРАКАТА НАСТАНАТИ ПО ВИНА НА
OПЕРАТОРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
(1) Операторот на системот за дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: ОДС) е
должен на производителoт на електрична енергија приклучен на системот за дистрибуција на
електрична енергија (во понатамошниот текст: дистрибуиран производител), да му ја надомести
штетата настаната поради намалена испорака или прекин во испораката настанати по вина на ОДС во
нормален режим на работа на системот за дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот
текст: дистрибутивен систем), под услови и на начин утврдени во овие Правила.
(2) Дистрибуираниот производител е должен да ја пријави намалената испорака на електрична
енергија или прекин до ОДС веднаш по осознавањето за настанатата намалена испорака или прекин
во испораката на електрична енергија.
(3) Пријавувањето е извршено уредно, ако пријавата е доставена:
1) во архивата на ОДС, со јасна идентификација на моментот на приемот на пријавата,
2) по препорачана или курирска пошта со јасна идентификација на моментот на приемот на
пријавата,
3) преку телефакс или електронска пошта на адреса за електронска пошта определена од ОДС, или
4) преку телефон, при што:
1) ОДС обезбедил разговорот да биде сниман и за тоа да го извести дистрибуираниот
производител;
2) службеното лице на кое му се обратил дистрибуираниот производител е должно да ги запише
усно изнесените наводи на кои се засновува пријавата и истите да му ги прочита на
дистрибуираниот производител и да побара согласност за содржината на пријавата.

II.

БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 2
(1) Дистрибуираниот производител којшто смета дека му е причинета штета поради намалена испорака
или прекин во испораката на електрична енергија во дистрибутивниот систем има право да достави
барање до ОДС за надоместување на штетата.

Член 3
(1) Барањето за надоместување на штетата од Член 2 на овие Правила, содржи податоци за
дистрибуираниот производител, податоци за лицето овластено за застапување на дистрибуираниот
производител, видот на електроцентралата приклучена на дистрибутивниот систем, податоци за
прекинот или за намалената испорака како и други податоци за кои дистрибуираниот производител
смета дека се од интерес за утврдување за постоење на штетата.
Член 4
(1) Дистрибуираниот производител е должен барањето за надоместување на штетата да го достави на
Образец БНШ содржан во Прилогот 1, што е составен дел на овие Правила.
(2) Кон пополнетиот Образец БНШ дистрибуираниот производител е должен да достави и доказ дека
на сметка на ОДС се уплатени средства во износ од:
1) 50 евра во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата, со
назнака: „за процесирање БНШ“, за електроцентрали со инсталирана моќност до 50kW,
2) 150 евра во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата, со
назнака: „за процесирање БНШ“, за електроцентрали со инсталирана моќност поголема од
50kW, а помала од 500 kW,
3) 250 евра во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата, со
назнака: „за процесирање БНШ“, за електроцентрали со инсталирана моќност поголема од
500kW, а помала од 1МW,
4) 350 евра во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата, со
назнака: „за процесирање БНШ“, за електроцентрали со инсталирана моќност поголема од
1МW.
Член 5
(1) Барањето што не е доставено на Образецот БНШ, како и барањето доставено на Образецот БНШ
кон кое не е приложен доказ за уплатените средства, нема да биде разгледувано и за тоа ОДС е
должен да го извести дистрибуираниот производител во рок од 3 дена од приемот на Барањето.
Член 6
(1) Разгледувањето на Барањата го врши Комисија за утврдување на штети и определување на
износот на надоместокот за штета (во понатамошниот текст: Комисија).
(2) Комисијата од став (1) на овој член е составена од три члена, и тоа два члена определени од ОДС и
1 член од дистрибуираниот производител.
Член 7
(1) При разгледувањето на барањето Комисијата е должна да утврди дали во периодот посочен во
барањето имало прекин или намалување на испораката на електрична енергија и да ги утврди сите
причини што го предизвикале прекинот или намалувањето на испораката на електрична енергија.
(2) При утврдувањето на причините за настанувањето на прекинот или намалувањето на испораката на
електрична енергија, Комисијата е должна да ги користи податоците од базата на податоци за
прекините во дистрибутивната мрежа, формирана согласно Член 66 од Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
Член 8
(1) Комисијата ќе го отфрли барањето и за тоа писмено ќе го извести дистрибуираниот производител
ако утврди дека:

1) намалената испорака или прекин во испораката е планиран, а дистрибутивниот производител за
тоа е известен, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;
2) прекинот или намалувањето на испораката на електрична енергија настанале во услови на
нарушен или вонреден режим на работа на дистрибутивниот систем кои не настанале по вина на
ОДС;
3) дистрибуираниот производител е известен согласно Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија за причините за настанувањето, како и за очекуваното отстранување на
причините за непланираниот прекин поради лоши временски услови и тешко пристапни терени
при што ОДС применил разумно прифатлив напор за повторно обезбедување на нормален
режим на работа на системот за дистрибуција на електрична енергија;
4) намалената испорака или прекин настанале во период во којшто од страна на надлежен орган, во
постапка утврдена со закон, е прогласена воена или вонредна состојба;
5) намалената испорака или прекин во испораката настанала поради:
 виша сила; или
 причини во електро преносниот систем, испад кај производителот на електрична енергија или
испад во друга мрежа што повратно влијае врз дистрибутивната мрежа.
6) времетраењето на намалената испорака или прекин во испораката е пократко од 9 часа во
континуитет од моментот на пријавување на намалената испорака или прекин од страна на
дистрибуираниот производител, или во случај на повеќе прекини пократки од 9 часа при што
вкупното времетраење на намалената испорака или прекин во испораката не надминува 20 часа
во период од 72 последователни часа од пријавувањето на првиот прекин.
7) повратните влијанија во мрежата предизвикани од дистрибуираниот производител, се надвор од
дозволените граници утврдени со соодветните технички правила и прописи.
(2) Под виша сила се подразбира:
1) елементарни непогоди од поголем обем и интензитет, како што се земјотреси, поплави, лизгање
на земјиште, суши, вулкански ерупции, оркански ветришта, оштетувања или разурнувања
предизвикани од удар на гром, епидемии и слични природни настани,
2) пожари или експлозии што предизвикале оштетувања или разурнувања на опрема, машини и/или
инсталации, како и на разурнување или блокирање на енергетската, телекомуникационата или
сообраќајната инфраструктура,
3) војна или воена состојба, вонредна состојба прогласена во согласност со закон, сеопфатна воена
мобилизација, инвазија, вооружен судир или сериозна закана од него (вклучително и
непријателски напад или блокада), непријателства и сл.,
4) граѓанска војна, бунт, востание, револуција, воен или државен удар, терористички дејствија,
саботажи, граѓански немири, масовни насилства, граѓанска непослушност и сл.,
5) дејствија на државни органи, без оглед дали се или не се преземени во согласност со закон,
барање за усогласување со закон или друг пропис, со кои се наложува национализација на
претпријатието или одземање на имотот на ОДС, прекин на работењето, експропријација и сл.; и
6) прекини на работа, штрајкови, бојкот или окупација на постројките од страна на вработените во
ОДС и сл.

III.

УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ШТЕТА

Член 9
(1) Комисијата е должна во рок од 30 дена по приемот на барањето да изготви записник во кој ќе биде
утврдено постоењето, односно непостоењето на штетата.
(2) Записникот се изготвува и потпишува во 4 еднакви примероци, од кои два за ОДС, два за
дистрибуираниот производител.
Член 10
(1) Ако Комисијата во записникот утврди дека постои штета, потребно е да ги наведе и причините за
настанувањето и времетраењето на прекинот односно намалената испорака, како и износот на
надоместокот што треба да му биде исплатен на дистрибуираниот производител.
(2) При утврдување на штетата од став (1) на овој член Комисијата ќе ја користи следната
методологија:
1) Количината на електрична енергија која не е испорачана во дистрибутивниот систем од
страна на производителот (делумно или во целост) како последица на настанатиот
прекин/намалена испорака се утврдува врз основа на:
 годишно просечно производство на електрична енергија на дистрибуираниот
производител во период од денот идентичен со периодот на прекин/намалена испорака
за фотонапонски централи;
 седумдневно просечно производство на електрична енергија на дистрибуираниот
производител во деновите непосредно пред настанување на прекинот/намалената
испорака, во период од денот идентичен со периодот на прекин/намалена испорака за
сите останати електроцентрали;
2) цената на електричната енергија е еднаква на:
 цената која важела за повластениот дистрибуиран производител утврдена од Владата на
Република Македонија;
 цената од договорот за продажба на електрична енергија која важела за
дистрибуираниот производител.
3) бројот на часови за кои се пресметува надомест на штета е еднаков на вкупниот број часови на
траење на прекинот/намалената испорака сметајќи од моментот на пријавување намален за 6
часа;
4) вкупната количина на неиспорачана електрична енергија за која треба да биде исплатен
надомест на штета во случај на прекин се утврдува со множење на количникот од
неиспорачаната електрична енергија утврдена во согласност со алинеја 1 од став (2) на овој
член и бројот на часови на траење на прекинот, со бројот на часови за кои се пресметува
надомест на штета утврден во согласност со алинеја 3 од став (2) на овој член ;
5) вкупната количина на неиспорачана електрична енергија за која треба да биде исплатен
надомест на штета во случај на намалена испорака се утврдува како разлика на вкупната
количина на неиспорачана електрична енергија утврдена во согласност со алинеја 4 од став (2)
на овој член, и измерената количината на испорачана електрична енергија од страна на
производителот во часовите за кои се утврдува настанатата штета;
6) износот на надоместокот на штета настаната како последица на прекин/намалена испорака се
утврдува како производ на вкупната количина на електрична енергија пресметана во согласност

со алинеја 4 односно алинеја 5 соодветно, и цената на електрична енергија утврдена во
согласност со алинеја 2 од став (2) на овој член.
Член 11
(1) Во записникот се утврдува рок што не може да биде покус од пет работни денови, во кој
дистрибуираниот производител има право да се произнесе во однос на наводите содржани во
записникот.
Член 12
(1) По изготвувањето на записникот, Комисијата ќе го достави записникот до дистрибуираниот
производител и во рокот утврден во член 11 од овие Правила ќе го повика лицето овластено за
застапување на дистрибуираниот производител за да го запознае со содржината на записникот, и
доколку нема забелешки, да го потпише записникот.
(2) Ако лицето овластено за застапување на дистрибуираниот производител не се согласи со одделни
наводи содржани во записникот, ќе му биде определен дополнителен рок што не може да биде покус
од пет работни денови, во кој дистрибуираниот производител има право во писмена форма да се
произнесе во однос на наводите со кои не се согласува, содржани во записникот.
Член 13
(1) Комисијата е должна да ги разгледа забелешките дополнително доставени од дистрибуираниот
производител и истите се составен дел на записникот.
Член 14
(1) Ако дистрибуираниот производител во определениот рок во писмена форма не достави
дoполнителни забелешки и предлози по записникот, ќе се смета дека е согласен со наводите содржани
во записникот и ќе биде повикан да го потпише записникот.
Член 15
(1) Ако дистрибуираниот производител во целост или делумно не се согласи со наводите содржани во
записникот, или ако неговите дополнително доставени забелешки и предлози не бидат прифатени од
ОДС, во записникот ќе се констатира дека ОДС и дистрибуираниот производител не постигнале
согласност за постоењето, причините и времетраењето на штетата и/или за износот на надоместокот,
по што дистрибуираниот производител има право да покрене соодветна судска постапка, согласно
закон.

IV.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 16
(1) Ако дистрибуираниот производител во целост се согласи со наводите содржани во записникот и ако
го потпише записникот, или ако во рокот определен за дополнително произнесување не достави во
писмена форма забелешки и предлози, ОДС ќе му достави предлог на договор за надоместување на
штетата.
(2) Договорот за надоместување на штетата се изготвува и потпишува во 4 еднакви примероци по два
за договорните страни.

Член 17
(1) Ако во рок од седум дена од доставувањето, договорот за надоместување на штетата не биде
потпишан од страна на лицето овластено за застапување на дистрибуираниот производител и не биде
доставен до ОДС, ќе се смета дека дистрибуираниот производител се откажал од барањето за
надоместок на штетата.

V.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18
(2) Овие Правила влегуваат во сила со денот на нивно одобрување од страна на Регулаторната
коомисија за енергетика на Република Македонија.

ПРИЛОГ 1
Образец БНШ: (Барање за надомест на штета на дистрибуиран производител)

