Врз основа на член 37 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 (2) од
Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член
9 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 18 јануари 2021 година донесе
РЕШЕНИЕ
за отфрлање на приговор
1. Приговорот на Афан Абази од Скопје УП2 бр.09-233/20 од 8 декември 2020 година
против Одлука за одбивање на барање за надомест на штета бр. 03-4874/1 од 20
ноември 2020 година СЕ ОТФРЛА како недопуштен.
2. 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.
Образложение
Афан Абази од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
поднесе Приговор УП2 09-233/20 од 8 декември 2020 година против Одлука за одбивање на
барање за надомест на штета бр. 03-4874/1 од 20 ноември 2020 година.
На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори, на
која се разгледуваше следната документација:
1. Приговор од Афан Абази од Скопје УП2 09-233/20 од 8 декември 2020 година со прилог:
- Одлука за одбивање на барање за надомест на штета бр. 03-4874/1 од 20 ноември 2020
година
- Приговор за одговор од предмет за обештетување од 9 ноември 2020 година
- Одговор на Барање за обештетување од 5 ноември 2020 година
2. Одговор на Приговор од 2 декември 2020 година со прилог:
- Записник за увид на комисијата по Барање за оштета бр. 13-1039 од 28 октомври 2020
година
- Барање за обесштетување бр. 13-1039 од 22 октомври 2020 година
- Слика од мерниот ормар
- Записник за отстранување на дефект од 26 октомври 2020 година
Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека намалената испорака е поради виша
сила. Оттука, нема основ за надомест на штета.
Електродистрибуција ја има донесено оспорената Одлука согласно член 19 став (3) од
Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и
потрошувачите на електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 231/18) (во понатамошниот
текст: Правила).
Согласно став (6) од истиот член, ако потрошувачот не се согласи со износот од став (3), точка
1), или со одлуката од став (3), точка 2) од овој член, во рок од пет работни дена од приемот на
одлуката може да поднесе барање до Комисија за утврдување на штети и определување на
износот на надоместокот за штети формирана од операторот согласно член 7 од овие Правила.
Врз основа на увидот од доставената документација може да се заклучи дека по барањето
постапувала комисија во рамки на службата за оштетување, по што се донела Одлука во

согласност со член 19 став (3) од Правилата, во која е дадена правна поука дека странката може да
поднесе барање до комисијата за утврдување на штети и определување на износот на
надоместокот за штети, а не до Регулаторната комисија за енергетика, што укажува на фактот дека
не се искористени сите средства пред операторот.
Согласно член 9 став (1) точка 2) од Правилата за постапување по приговори и разрешување
на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), “Комисијата за
постапување по приговори и предлага на Регулаторната комисија за енергетика со решение да го
отфрли приговорот ако при разгледувањето утврди дека приговорот е недопуштен, односно
подносителот на приговорот не доставил акт против кој се поднесува приговорот или друг доказ
дека ги искористил сите средства за остварување на своето право низ постапките воспоставени од
странката против која е поведена постапката”.
Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.
Се упатува Афан Абази од Скопје да поднесе барање до Комисијата за утврдување на штети и
определување на износот на надоместокот за штети.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.
УП2 бр. 09-233/20
18 јануари 2021 година
Скопје
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