
   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 (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 30 јуни 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Митко Хасиќ од с. Љубин, Сарај УП2 09-90/22 од 18 мај 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-337 од 26 април 2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-337 од 26 април 2022 година СЕ 
ПОТВРДУВА. 
 

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 
 

 Митко Хасиќ од с. Љубин, Сарај до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-90/22 од 18 мај 2022 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-337 од 26 април 2022 година на КЕЦ Ѓорче 
Петров, издадено поради некомплетна документација.  
 Според Електродистрибуција - во предметната парцела за каде е поднесе барањето, постои објект 
коj има постоечко броило со место на потрошувачка 103002158277 (корисник 008355265 Хасиќ Алија) 
за кое е потребно да се направи ажурирање на податоци и да се плати долгот. 
 Бидејќи се работи за индивидуален станбен објект, услов за нов приклучок е долгот на постоечкото 
мерно место да биде подмирен, без разлика дали постоечкото мерно место е на друг корисник. 
Жалителот потенцира дека долгот не е на негово име и е 20 години стар како и дека нема поврзаност 
со него. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 јуни 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-90/22 од 18 мај 2022 година со прилог: 
- Имотен лист бр. 13790 за КП бр. 10986, КО Сарај 
- Решение за одбивање бр. 11-337 од 26 април 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров 

2. Одговор на Приговор и Дополнителни докази од 31 мај 2022 година со прилог: 
- Барање за согласност за приклучок (БСП-1 образец) од 18 април 2022 година  
- Листа на отворени задолжувања од 31 мај 2022 година 



- Слика од објектот за кој се бара приклучок 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имено, жалителот нема постапено согласно добиеното Известување за некомплетна 
документтација во зададениот рок. 
 
 Согласно член 39 став (3) од Законот за општата управна постапка, 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. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно 
издавајќи го сега приговараното Решение, 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.09–90/22                                                                                   Заменик Претседател 
30 јуни 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                   Enver Elmazi 

    
  


