
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 
236/22), член 109 став (4) од Законот за општата 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 24 ноември 
2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Општина Зелениково УП2 09-170/22 од 23 август 2022 година против фактури за 

испорачана електрична енергија бр. 1500591065, 1400062131, 1500591072, 1400062128 од 31 
јули 2022 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ ОДБИВА. 
 

2. Фактурите за испорачана електрична енергија бр. 1500591065, 1400062131, 1500591072, 
1400062128 од 31 јули 2022 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ ПОТВРДУВААТ. 
 

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 
 
 Општина Зелениково  до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-170/22 од 23 август 2022 година против фактури за испорачана електрична енергија бр. 
1500591065, 1400062131, 1500591072, 1400062128 од 31 јули 2022 година на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот потенцира дека Општината спаѓа во категорија мал потрошувач но е категоризирана 
како голем од страна на Електродистрибуција.  
 Во однос на надминувањето на двата услови за мал/голем потрошувач утврдени во Законот за 
енергетика, потенцира дека: 

1. За надминувањето на годишен приход од 2.000.000,00 евра, средствата не се средства на 
Општината самостојно, туку истите се прераспределуваат на останатите правни лица во 
рамките на општината (едно Осново училиште и ЈКП Зелениково).  

2. 2. Бројот на вработени е 10 а не 110.  
 Според Електродистрибуција - во листата доставена од Централниот регистар на РСМ за правни 
субјекти кои го исполнуваат условот да имаат просечен број на вработени во последните две 
пресметковни години поголем или еднаков на 50 или вкупен годишен приход поголем или еднаков на 2 
милиони евра во денарска противвредност, припаѓа и правниот субјект Општина Зелениково. 
 По реакција на жалителот дека не се дел од оваа група на правни субјекти Електродистрибуција 
повторно се обратило до Централниот регистар за дополнително разгледување на податоците за 
Општина Зелениково, за што во прилог е доставена електронска комуникација. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 26 септември 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-170/22 од 23 август 2022 година со прилог: 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Никола Тодоровски од Скопје  
- Тековна состојба на Општина Зелениково од 1 јуни 2022 година 



- Фактура бр. 1500591065-5 за период 01—31.07.2022 од 31.07.2022 година 
- Фактура бр. 1400062131-6 за период 01—31.07.2022 од 31.07.2022 година 
- Фактура бр. 1500591072-1 за период 01—31.07.2022 од 31.07.2022 година 
- Фактура бр. 1400062128-5 за период 01—31.07.2022 од 31.07.2022 година 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 2 септември 2022 година со прилог: 
- Комуникација помеѓу Електродистрибуција и Централен регистар од 20 јуни 2022 година 

 
 На седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 На седница одржана на 6 октомври 2022 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Адвокатот на жалителот потенцираше дека бројот на вработени е печатна грешка односно ќе 
достават листинг од Агенција за вработување како доказ.  
 Во однос на приходите – од Централниот регистар им е кажано дека не се во можност да им 
излезат во пресрет на барањето за менување на евиденцијата за приходите бидејќи Општина 
Зелениково е државна институција и тој процес е регулиран со посебен закон.  
 Потенцираат дека Јавното комунално претпријатие и училиштето имаат посебен даночен број и 
средствата упатени до нив се пренесуваат на дотациска сметка отворена специјално за таа намена, а 
Општината има посебна сметка. 
 Приходот на Општина Зелениково за 2021 година е околу 140.000,00 денари. На седницата беше 
заклучено Општина Зелениково да достави дополнителна документација по предметот, при што на 12 
октомври Општина Зелениково достави дополнителна документација по предметот. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Согласно член 36 точка (3) од Законот за енергетика* „мал потрошувач“ на електрична енергија, 
односно природен гас е субјект чиј просечен број на вработени во последните две пресметковни години 
е помалку од 50 вработени и има вкупен годишен приход помал од два милиони евра во денарска 
противвредност, со исклучок на производителот на електрична енергија и операторот на системот за 
пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија односно природен гас. 
  
 Според горенаведеното, Општина Зелениково не припаѓа во категоријата мал потрошувач. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното и одредбите од Законот за енергетика, се утврди дека 
Електродистрибуција постапила правилно издавајќи ги сега приговараните фактури, 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.09–170/22                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24 ноември 2022 година                     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                            Марко Бислимоски    
 
 
  


