
   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 (13) 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 12 јануари 2023 
година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип УП2 09-265/22 од 22 декември 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-347 од 24 ноември 2022 година СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-347 од 24 ноември 2022 и година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде ново Известување за некомплетна 
документација со рок од 15 дена за достава на дополнителната документација.  
 

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 
 
 ХАМАЧИ ДООЕЛ Штип до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-265/22 од 22 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-347 од 24ноември 2022 година на КЕЦ Штип, 
издадено поради некомплетна документација.  
 Според жалителот – побарана му е Изјава за согласност за приклучок од сопственици на 
трафостаница во близина - ТС 10/04kV Агроалумина 2. Потенцира дека во Решението за отфрлање не 
е наведено кои се сопствениците на трафостаницата, кога е примено Барањето за дополнување и кога 
истекол рокот од 8 дена за да биде донесено сега обжаленото Решение.  
 Приговара на добиениот рок за комплетирање на документација од 8 дена а потенцира дека 
согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка, му следува рок од 15 дена.  
 Според Електродистрибуција - иако барателот навремено е известен за рокот за достава на 
документацијата, истиот не ја поднесе. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 10 јануари 2023 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-265/22 од 22 декември 2022 година; 
2. Одговор на приговор и дополнителни докази од 3 јануари 2022 година со прилог 
- Барање за согласност за приклучување од 17 ноември 2022 година 



- GIS скица 
- Имотен лист бр. 87792 за КП бр. 1355/4, 1355/5, 1355/6 и 1355/7, КО Штип 1 
- Известување од ЈОФАФЕКС ДООЕЛ Штип од 21 ноември 2022 година за немање согласност за 

приклучок од ТС ЕМО Охрид 630kWA на ул. Гоце Делчев бр. 46, Штип 
- Известување за некомплетна документација бр. 11-347 од 18 ноември 2022 година 
- Решение за отфрлање на Барање за согласност за приклучување бр. 11-347 од 24 ноември 

2022 година 
-  Тековна состојба на Друштвото 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка (Службен весник на РМ бр. 
124/15) ако поднесокот е нецелосен или нејасен, јавниот орган ќе се обрати до подносителот и ќе 
определи рок од 15 дена за дополнително појаснување. Ако подносителот ги отстрани недостатоците 
во определениот рок, ќе се смета дека поднесокот бил од почеток доволно јасен. Ако подносителот не 
одговори во определениот рок, барањето ќе биде отфрлено со управен акт во рок од дополнителни 
седум дена, против кој е дозволена жалба. 
 
 Известувањето за некомплетна документација е издадено на 18 ноември а сега обжаленото 
Решение за отфрлање е издадено на 24 ноември, односно 7 дена потоа. 
 
 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.09–265/22                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12 јануари 2023 година          на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
 
 
  


