
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 2) 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 од Законот за општата 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 25 јули 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на приговор 

  
1. Приговорот на Даим Зендели од Тетово УП2 09-111/22 од 2 јуни 2022 година против Одговор 

добиен по поднесено Барање за надомест на штета бр. 03-1110/1 од 7 април на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ ОТФРЛА. 
 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја достави Одлуката за одбивање на 
Барање за надоместок на штета бр. 03-2167/1 од 8 јуни 2022 година до жалителот. 
 

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 
 
 
 Даим Зендели од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-111/22 од 2 јуни 2022 година против Одговор од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) за поднесено Барање за надомест на штета.  
 Според Електродистрибуција - остануваат на првичниот став изнесен во Одговорот.  
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 јули 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-111/22 од 2 јуни 2022 година со прилог: 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Цветанка Стојаноска Пешовска од Скопје 
- Копија од лична карта 
- Известување по Барање бр. 03-589/1 од 17 февруари 2022 година 
- Одговор на Приговор бр. 03-1110/1 од 7 април 2022 година 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 7 јули 2022 година со прилог: 
- Одлука за одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-2167/1 од 8 јуни 2022 година. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
недопуштен. 
  
 Имено, согласно член 19 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета 
причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија, во рок од 15 денa од денот на 
приемот на целосното барање од став (1) точки 1) и 2) од овој член, службата за обесштетување или 
лицето за постапување и одлучување по барањата донесува: 
 1) Одлука за усвојување на барањето, со која го определува износот на надоместокот, или 
 2) Одлука за одбивање на барањето како неосновано и ги образложува причините за одбивањето. 



 Согласно став (4) од истиот член, одлуката од став (3), точка 1) од овој член, заедно со спогодба за 
исплата на надоместокот, операторот ги доставува до потрошувачот, односно неговиот овластен 
застапник во рок од три работни дена. 
 
 Одлуката за одбивање на барањето за надомест на штета бр. 03-2167/1 од 8 јуни 2022 година е 
донесена по поднесување на Приговорот на жалителот до Регулаторната комисија за енергетика. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека Одлуката треба да биде доставена до 
подносителот, 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.09–111/22                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25 јули 2022 година                                 на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

 
    

  


