
   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 став (4) од Законот за општата 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 21 март 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Лимани Фахрије од Куманово УП2 09-29/22 од 24 февруари 2022 година против 

Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-062 од 8 февруари 2021 година СЕ 
ОДБИВА. 
 

2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-062 од 8 февруари 2021 година СЕ 
ПОТВРДУВА. 
 

3. 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 
 
 
 Лимани Фахрије од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-29/22 од 24 февруари 2022 година против Решение за отфрлање на барање 
на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-062 од 8 февруари 2021 година на КЕЦ 
Куманово, издадено поради постоење на неподмирен долг.  
 Според жалителот, сите обврски кон Електродистрибуција се подмирени.  
 Според Електродистрибуција - се работи за поднесено барање за поделба на мерно место по што 
барателот повеќе пати е телефонски контактиран со насоки за надминување на ситуацијата и достава 
на потребната потврда за подмирени обврски. Имено, на бројот на корисник моментален долг е 
278,953.00 денари (за што е доставена листа на отворени задолжувања во прилог), за кој истиот има 
склучено договор на рати, но поради нередовно подмирување на месечна рата и редовна фактура, 
согласно условите од договорот, скоро секој месец е мерното место е исклучувано од напојување. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 март 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-29/22 од 24 февруари 2022 година со прилог: 
- Копија од лична карта 

2. Дополнителни докази од 2 март 2022 година со прилог: 
- БСП-1 образец  од 3 февруари 2022 година 
- Известување за некомплетна документација бр. 11-062 од 3 февруари 2022 година 
- РОБСП 11-062 од 8 февруари 2022 година 
- Имотен лист бр. 73525 за КП бр. 22519, КО Куманово 
- Листа на отворени задолжувања од 2 март 2022 година. 

 



 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имено, доставениот имотен лист се води на име на Република Македонија, односно не е на име на 
Лимани Фахрије.  
 Потоа, видно од доставената Листа на отворени задолжувања е дека постои неподмирен долг кон 
Електродистрибуција за фактури за испорачана електрична енергија. 
   
 Жалителот има добиено соодветно Известување за некомплетна документација со цел да достави 
соодветна Потврда за подмирени обврски кон ОДС и/или снабдувачот со електрична енергија, по која 
не е постапено. 
 
 Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка, ако поднесокот е нецелосен 
или нејасен, јавниот орган ќе се обрати до подносителот и ќе определи рок од 15 дена за дополнително 
појаснување. Ако подносителот ги отстрани недостатоците во определениот рок, ќе се смета дека 
поднесокот бил од почеток доволно јасен. Ако подносителот не одговори во определениот рок, 
барањето ќе биде отфрлено со управен акт во рок од дополнителни седум дена, против кој е дозволена 
жалба. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно 
издавајќи го сега приговараното Решение, при што 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.09–29/22                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21 март 2022 година                              на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

 
    

  


