
   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 (13) 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 22 
февруари 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Милков Трајче од Кавадарци УП2 09-202/18 од 12 декември 2018 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-264 од 30 ноември 2018 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-264 од 30 ноември 2018 година СЕ ПОНИШТУВА 
и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да изврши повторен приклучок на објектот на жалителот согласно точка 
2.1 од Ценовникот на услуги на ЕВН Македонија АД Скопје, во рок од 10 дена од приемот на 
Решението. 
 

4. 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 

 
 Милков Трајче од Кавадарци до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-202/18 од 12 декември 2018 година против Решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција бр. 11-264 од 30 ноември 2018 година издадено од КЕЦ Кавадарци, 
за побаран повторен приклучок на две броила за кои Електродистрибуција има издадено Решение 
за согласност за приклучување со третман на нови приклучоци. 
 На 26 февруари 2019 година Регулаторната комисија за енергетика по поднесениот Приговор 
донесе Одлука УП2 бр. 09-202/18. 
 По поднесена тужба од страна на жалителот, на 2 февруари 2021 година Управниот суд 
достави Пресуда У-6 бр. 166/2019 од 14 јануари 2021 година со која се поништува Одлуката УП2 бр. 
09-202/18 од 26 февруари 2019 година. 
 На седницата одржана на 12 и 18 февруари 2021 година се разгледуваше следната 
документација: 

1. Пресуда У-6 бр. 166/2019 од 14 јануари 2021 година на Управниот суд 
2. Одговор на тужба од 23 април 2019 година 
3. Тужба од 19 март 2019 година 
4. Одлука УП2 09-202/18 од 26 февруари 2019 година на Регулаторна комисија за енергетика 
5. Жалба УП2 09-202/18 од 12 декември 2020 година со прилог документација 
6. Записници за утврдување на неовластено преземање на електрична енергија  



7. Слики од мерното место 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
   
 Имено, како што е и утврдено во Пресудата на Управниот суд, жалителот нема извршено 
никаков прекршок од аспект на неовластено користење на електрична енергија или манипулација на 
броилата, туку отстранувањето на постоечките броила е исклучиво поради Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје која не ги отчитувала редовно предметните броила. 
  
 Поради тоа, Електродистрибуција да изврши повторен приклучок на броилата на жалителот 
согласно точка 2.1 од Ценовникот на услуги на ЕВН Македонија АД Скопје. 
  
 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 – 202/18                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ  
22 февруари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


