
   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 (3) 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 6 февруари 
2023 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за делумно уважување на приговор 

 
  

1. Приговорот на Џевит Дураку од с. Рашче, Сарај УП2 09-24622 од 28 ноември 2022 година 
против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1006 од 21 октомври 2022 година ДЕЛУМНО СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1006 од 21 октомври 2022 година СЕ ПОТВРДУВА. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да овозможи исплата на долгот на максимален можен број 
на рати. 
 

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 
 

 
 Џевит Дураку од с. Рашче, Сарај  до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-24622 од 28 ноември 2022 година против Решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1006 од 21 октомври 2022 година на КЕЦ Ѓорче 
Петров, против нереализирано Решение. 
 
 Жалителот потенцира дека веќе има извршено уплата но приклучокот не е реализиран. 
   
 Според Електродистрибуција – жалителот има поднесено Барање за нов приклучок по кое е 
издадено сега приговараното Решение за согласност за приклучок, по што е потпишан и Договор за 
приклучок и извршена е уплата на 02.11.2022 година. На 03.11.2022 година е пуштен налог за монтажа 
на броило при што е констатирано дека истиот објект веќе користел електрична енергија од постоечко 
броило на Авдил Дураку со место на потрошувачка 103002191260 кое има долг од 373.687,00 денари 
(истото е исклучено). 



 Со поднесување на новото Барање од 21.10.2022 година жалителот сака да го заобиколи 
направениот долг. За ситуацијата е известен жалителот дека треба да направи договор на рати за 
направениот долг и за истото му е испратен допис од 15.11.2022 година при што нема доставено 
одговор на дописот. На 30.11.2022 година по пошта му е доставено известување за Спогодба за 
раскинување на Договорот за приклучок. 
 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 12 декември се разгледуваше 
следната документација: 

1. Приговор УП2 09-246/22 од 28 ноември 2022 година со прилог: 
- Решение за согласност за приклучок 
- Потврда дека електричната инсталација во објектот е исправна 
- Доказ за извршена уплата за стандарден приклучок 
- Ургенција за приклучок на дистрибутивна мрежа 

2. Одговор на приговор и дополнителни докази од 9 декември 2022 година со прилог: 
- Известување за статус на предмет бр. 11-1006 од 15 ноември 2022 година  
- Известување и доставување на Спогодба за раскинување на Договор за приклучување на 

дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок бр. 11-1006 од 30 ноември 2022 година 
 

 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 
 На седница од 11 јануари 2023 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот потенцираше дека наследството не може да се утврдува во оваа постапка. Единствен 
наследник не е само жалителот туку има и други, под услов секако да наследуваат и права., а не само 
обврски. Активно броило кај него во објектот нема. Авдил е починат а стариот објект веќе не постои.  
 Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека при увид во мерниот разводен ормар е 
утврдено дека објектот веќе користел електрична енергија.  
 Во периодот од 4 до 9 месец 2022 година броилото било активно. При крај на септември броилото 
е исклучено од напојување и по исклучувањето е поднесено Барањето за согласност за приклучување. 
Од исклучување до денес на броилото нема потрошувачка и истото е демонтирано. 
 Се работи за приклучок на еден ист објект, а долгот е направен години наназад пред 2022 година. 
 Документацијата е за пумпа за вода, не за објект. 
 
 Жалителот напомена дека имотниот лист за земјиштето се води на име на неговиот чичко Абдула 
Дураку, додека за објектот не поседува имотен лист. Исто така, не поседува одобрение за градење на 
објектот. Потенцира дека не бил во државата последниве 3 години и истиот нема информација за тоа 
кој користел електрична енергија од броилото. 
  
 На седницата беше заклучено Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ги достави следните 
податоци: 

1. листа на отворени задолжувања и податоци за долгот по висина и природа. 
2. листа на уплати вршени за подмирување на фактури за испорачаната електрична енергија за 

предметното броило. 
3. Можноста за исплата на долгот на рати 

 при што на 25 јануари 2023 година побараните податоци беа доставени 
 



 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 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.09–24622                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
6 февруари 2023 година                     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
 
  


