
   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 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 одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Имрли Имери од с. Горна Речица, Тетово УП2 09-190/21 од 23 август 2021 

година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-714 од 5 
август 2021 година ОДБИВА. 
 

2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-714 од 5 
август 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 

 
 Имрли Имери од с. Горна Речица, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-190/21 од 23 август 2021 година против Решение за 
отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-714 од 5 
август 2021 година на КЕЦ Тетово, поради некомплетна документација. 
 Според Електродистрибуција, треба да се направи ажурирање на податоците во ЕВН бидејќи 
сега неговиот ЕМБГ се води на лице Ајет Имери (неговиот дедо) а тој има неподмирен долг од 
15.473,00 денари на броило кое се користи во објектот за кој сега се бара приклучок.  
 Жалителот потенцира дека за долгот треба да има посебна постапка за наследство и 
распределба на истиот на повеќе наследници. 
 На седницата одржана на 3 септември 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-190/21 од 23 август 2021 година со прилог: 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Дарко Карев од Тетово 
- РОБСП 11-714 од 5 август 2021 година на КЕЦ Тетово 
- Имотен лист бр. 100065 за КП бр. 2246, КО Голема Речица 
- Еднополна шема на МРО  
2. Одговор на Приговор од 27 август 2021 година со прилог: 
- БСП-1 образец 
- Уверение дека КП 2243, м.в. Село, КО Голема Речица е ВОН градежен реон на плански опфат 

согласно ГУП за град Тетово 
- Одобрение за градење  
- Слики од објектот. 

 



 и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави листа на отворени задолжувања, 
информација околу тоа дали броилото е активно односно испорачува електрична енергија и 
подетални информации околу наводите за евиденцијата на броилото, односно на кого точно се води 
броилото во моментов, заедно со прилог документација како доказ за овие наводи. 
 На 14 септември 2021 година Електродистрибуција достави одговор во кој наведе дека: 

-  евидентиран е заостанат долг во износ од 107.306,50 денари, за што во прилог е доставена 
Листа на отворени задолженија  

-  броилото е активно и за истото се изготвуваат фактури за електрична енергија. 
-  во моментот броилото за се води на Имери Ајет, а согласно информациите и имотниот лист 

(доставен во прилог), како наследник за предметниот објект се јавува жалителот.  
-  основ за запишување на барателот во имотниот лист е договор за дар, со што на новиот 

корисник се префрла евидентираниот заостанат долг. 
 
 Потоа, на седницата одржана на 4 октомври 2021 година Приговорот повторно беше 
разгледуван. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
  
 Согласно Договорот за дар кој е наведен во имотниот лист, на новиот корисник се префрлаат и 
правата и обврските, односно Имрли Имери ги наследува и долговите од претходниот сопственик.  
  
 Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно 
издавајќи го сега обжаленото Решение според кое жалителот треба да ги ажурира податоците, 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.09–190/21                                                                  Заменик Претседател 
21 октомври 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                  Enver Elmazi 

    
 
 
 
  


