
Врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на РМ” бр. 124/15) 
постапувајќи по жалбата на Ибраими Мухамет од Тетово УП2 09-249/20 од 19 април 2019 година, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 11 февруари 2021 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1.    Во Решението УП2 09-249/20 од 30 декември 2020 година донесено по поднесениот 

Приговор од Ибраими Мухамет од Тетово УП2 09-249/20 од 23 декември 2020 година, СЕ 
ВРШИ ИСПРАВКА. 
 

2. Во точката 3 од диспозитивот, бројот “1.7” се заменува со бројот “1.3”. 
 

3. Последниот пасус од образложението се менува и гласи “Согласно Ценовникот на услуги на 
ЕВН Електродистрибуција, поточно точка 1.3, промената од монофазен во трофазен 
приклучок до 40 kW во случај кога доводниот кабел е трофазен, без внатрешен приклучок и 
заедно со Решение за согласност за приклучување се смета за стандардна услуга и цената 
за истата е 12.627,00 денари.” 

 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а произведува правно 

дејство од денот од кој има правно дејство Решението од точка 1.     
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 30 

декември 2020 година донесе Решение по поднесениот Приговор УП2 09-249/20 од 23 декември 2020 
година поднесена од страна на Ибраими Мухамет од Тетово. 

Електродистрибуција по приемот на Решението, по телефонски пат на 8 февруари 2021 година извести 
дека во Одлуката сe направени горенаведените технички грешки.  

 

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 во рок од 30 

дена од денот на приемот на истото. 
 
 
                 

УП2 бр.09 – 249/20                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ  
11 февруари 2021 година                 на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                 на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски                                                                                                                    

 
                 

  


