
Врз основа на член 17 став (1) од Правилата за определување на надоместок на штета 

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

Република Македонија бр. 231/18), Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 24 септември 2020 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ 

за одобрување на лице за постапување и одлучување по барања за надомест на штета 

 

1. Со ова решение се одобрува лицето Михајло Костовски вработен во операторот на 

електродистрибутивниот систем, Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, за лице задолжено за 

постапување и одлучување по барањата за надомест на штета од потрошувачи од категорија 

домаќинства и мали потрошувачи. 

2. Се задолжува операторот на електродистрибутивниот систем, одобреното лице од точка 1 на 

ова решение, да го назначи во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на ова 

решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува на веб страницата на 

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

 

Образложение 

Во член 17 став (1) од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на 

производителите и потрошувачите на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правила) е 

уредено дека по барање за надомест на штета доставено од потрошувачот од категоријата 

домаќинство или мал потрошувач постапува лице за постапување и одлучување по барањата за 

надомест на штета кое, по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија, е назначено од операторот на електродистрибутивниот 

систем.  

Во членот 17 став (2) се наведени условите коишто ова лице треба да ги исполнува и тоа: да 

има соодветно образование од областа на електротехниката или правото и најмалку три години 

работно искуство и да е вработен во операторот на електродистрибутивниот систем. 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, како оператор на електродистрибутивен систем, на 

21.09.2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија достави Барање за одобрување на лице за постапување и одлучување по барање за 

надомест на штета од потрошувачи од категорија домаќинства и мал потрошувач бр. 12-1914/1 од 

21.09.2020 година (во понатамошниот текст: Барање). Операторот на електродистрибутивниот систем 

побара лицето Михајло Костовски да биде одобрено за лице коешто ќе постапува и одлучува по 

барањата за надомест на штета од потрошувачи од категорија домаќинства и мал потрошувач. 

Согласно Барањето, Михајло Костовски е правник којшто е вработен во операторот на 

електродистрибутивниот систем и има работно искуство од 19 години. 



Врз основа на горенаведеното, и со оглед дека предложеното лице од операторот на 

електродистрибутивниот систем ги задоволува критериумите од член 17 став (2) од Правилата, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како 

во диспозитивот на ова решение. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена 

од денот на приемот. 

 

Бр. 12-1914/2 Претседател на   

24 септември 2020 година  Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

Скопје       на Република Северна Македонија 

  Марко Бислимоски 

                                                                                                

 

 

 

  

 

 

 


