
   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 18 
јануари 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Милазим Абдулахи од Тетово УП2 09-215/20 од 17 ноември 2020 година 

против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-901 од 5 
ноември 2020 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-901 од 5 
ноември 2020 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 

 
 Милазим Абдулахи од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-215/20 од 17 ноември 2020 година против Решение за отфрлање на 
барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-901 од 5 ноември 2020 година 
издадено од КЕЦ Тетово, поради постоење на долг. 
 Според Електродистрибуција, жалителот е одбиен поради долг од 92.767,00 денари за кој е 
доставена листа на отворени задолжувања, во која е евидентиран износ кој е тужен и сеуште 
неподмирен. Дел од долгот кој е тужен е за неовластено користење на електрична енергија.  
 
 На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-215/20 од 17 ноември 2020 година со прилог: 
- Потврда дека жалителот е корисник на социјална помош бр. 1901-4057 од 11 ноември 2020 

година 
- Решение за отфрлање бр. 11-901 од 5 ноември 2020 година 

2. Одговор на Приговор од 16 декември со прилог: 
- Листа на отворени задолжувања од 14 декември 2020 година 

  
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
   



 Имено, долгот се состои од побарување за електрична енергија (фактура) која не е платена а е 
тужена, и побарување за неовластено преземање на електрична енергија (85.213 денари) за кое 
жалителот не достави доказ дека приговарал кога истото му било ставено на товар во 2014 година. 
 
 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 – 215/20                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
18 јануари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


