
   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 
септември 2022 година донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Бобан Герасимовски од Куманово УП2 09-145/22 од 25 јули 2022 година против 

Одлука за одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-1714/1 од 3 мај 2022 година СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2.  Одлуката за одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-1714/1 од 3 мај 2022 година 
СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3.  Комисијата за утврдување на штети и определување на износот на надоместокот за штети да 
донесе Одлука согласно Правилата за определување на надоместок на штета причинета на 
производителите и потрошувачите на електрична енергија и истата да ја достави и до 
жалителот и до Регулаторната комисија за енергетика. 
 

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 
 
 Бобан Герасимовски од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-145/22 од 25 јули 2022 година против Одлука за одбивање на Барање за 
надомест на штета бр. 03-1714/1 од 3 мај 2022 година. 
 Според Електродистрибуција - откако е извршена проверка во системот за евиденција на 
прекини, утврдено е дека станува збор враќање на вклопна состојба по отстранување на дефект, 
приклучување на среднонапонски кабли по отстранет дефект на истите. Немало активен дефект кој 
може да предизвика штета кај корисниците, а дополнително нема пријава за штета настаната кај 
други потрошувачи. 
   На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 16 септември 2022 
година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-145/22 од 25 јули 2022 година со прилог: 
- Жалба по Одлука 03-1714/2 од 3 мај 2022 година 
- Фактура за период 26.02.2022-24.03.2022 од 31 март 2022 година 
- Комуникација со Електродистрибуција  

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 16 август 2022 година со прилог Одлука за 
одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-1714/1 од 3 мај 2022 година 

3. Одговор на Приговор од 5 септември 2022 година во кој е наведено дека не постои записник 
од увид на лице место бидејќи не е излезено на лице место имајќи предвид дека нема 
дефект кој може да предизвика оштетување на апаратот кај корисникот 



 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
  
 Имено, согласно член 19 став (6) од Правилата за определување на надоместок на штета 
причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 
231/18) aко потрошувачот не се согласи 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 формирана од 
операторот согласно член 7 од овие Правила. 
 Согласно член 19 став (7), на формирањето, составот, начинот на работењето и одлучувањето 
како и на трошоците за работата на Комисијата соодветно се применуваат одредбите од членовите 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, и 15 од овие Правила. 
 
 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.09–145/22                                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22 септември 2022 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                               на Република Северна Македонија 
                                                                                                        Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


