
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 124/15) и член 15 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 01 јули 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за УВАЖУВАЊЕ на приговор 

 
1.   Приговорот на МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово УП2 09-120/21 од 7 мај 2021 година против 

Одлука бр. 03-1417/1 од 22 април 2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. Одлуката бр. 03-1417/1 од 22 април 2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ 
ПОНИШТУВА. 
 

3. Комисијата за утврдување на штети и определување на износот на надоместокот на штети да 
донесе соодветна Одлука по барањето на жалителот согласно Правилата за определување 
на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична 
енергија. 
 

4. 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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-120/21 од 7 мај 2021 година против Одлука бр. 03-1417/1 од 22 април 2021 
година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Според Електродистрибуција, согласно член 48, ставови 2, 3 и 4 од Мрежните правила, 
внатрешниот приклучок е одговорност на жалителот. Барањето не е прифатено бидејќи се работи за 
дефект на раставувач кој не е во сопственост на ОДС и сопственикот има ангажирано фирма за 
отстранување на дефектот. 
 Жалителот во Приговорот има наведено дека прекинот во испораката на електрична енергија се 
случил во целиот реон на населба Доброшане, Куманово. Исто така, во Барањето за надомест на 
штета доставено до Електродистрибуција на 28 април 2021 година е наведен доказ-Вештачења за 
утврдување на причини за штета и за утврдување на висина на штета, но е наведено дека истото е 
во изработка. 
 На седницата одржана на 21 мај 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-120/21 од 7 мај 2021 година со прилог: 
- Одлука бр. 03-1417/1 од 22 април 2021 година на Електродистрибуција 
- Барање за надомест на штета од 28 април 2021 година 
2. Одговор на Приговор од 18 мај 2021 година 

 
 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави Записник од утврдување на 
фактичка состојба на терен како и да се контактира жалителот во врска со наведеното вештачење. 



 По достава на бараните документи, на седницата од 7 јуни 2021 година Приговорот беше 
повторно разгледуван. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан.  

 
  Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на 

Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
 

                                                            
УП2 бр.09 – 120/21                                               ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01 јули 2021 година    на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Enver Elmazi 

    
 
 
 
 
  


