
   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 (3) 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 21 
октомври 2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Александра Георгиева од Скопје УП2 09-180/21 од 10 август 2021 година 

против Одговор по барање за надомест на штета бр. 03-3365/1 од 9 јули 2021 година на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Електродистрибуција да донесе соодветна Одлука согласно член 19 став (3) од Правилата за 
определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на 
електрична енергија. 
 

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 

 
 Александра Георгиева од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-180/21 од 10 август 2021 година против Одговор по барање за надомест 
на штета бр. 03-3365/1 од 9 јули 2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот потенцира дека поради менување на броило во нејзиниот дом (воедно и на целата 
улица), на 22 јуни 2021, по повторното приклучување на објектот под напон настанал спој при што во 
нејзиниот дом се оштетени две клими, со околу 15000,00 денари штета по клима. 
 Според Електродистрибуција, се работи на реконструкција на нисконапонска мрежа за која на 
22 јуни 2021 е закажано планирано исклучување од 8 до 15 часот. По пуштањето на мрежата под 
напон не се пријавени дефекти од страна на други лица на таа улица. 
  На седницата одржана на 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-180/21 од 10 август 2021 година со прилог: 
- Одговор 03-3365/1 од 9 јули 2021 година 
- Одговор од ЕВН од 13 август 2021 година 

 
 и на седницата се заклучи Приговорот да се стави на разгледување на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни.  
 На седницата одржана на 7 септември 2021 година претставниците од Електродистрибуција 
напоменаа дека сеуште прибираат податоци од надлежниот КЕЦ. Доколку излезе дека жалителот е 
во право, жалителот ќе треба да поднесе ново Барање за обештетување, по што сервис овластен од 
страна на Електродистрибуција ќе изврши увид на терен со цел проценка на штета. Постои можност 
предметот да биде решен спогодбено. 
 Жалителот потенцираше дека нема добиено никакво известување дека на тој датум ќе се врши 
пуштање под напон на новата реконструирана мрежа. Исто така, две недели по настанот, извесно 
лице вршело проценка на штета во населбата, но во домот на жалителот сеуште никој не е дојден. 
 На седницата се заклучи Електродистрибуција подетално да го истражи предметот заедно со 
КЕЦ Васил Главинов и да достави соодветни податоци до РКЕ, при што на 4 октомври 2021 година 
Приговорот повторно се разгледуваше. 



 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 Согласно член 19 од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на 
производителите и потрошувачите на електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 231/18), по 
Барањето за надомест на штета мора да се донесе соодветна Одлука (независно дали ќе биде за 
усвојување или за одбивање), а Електродистрибуција во случајов има одговорено со допис. 
 
 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.09–180/21                                                                  Заменик Претседател 
21 октомври 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                  Enver Elmazi 

    
  


