
   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 19 
ноември 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за усвојување на приговор 

 
1.   Приговорот на ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ Тетово УП2 09-185/20 од 19 октомври 2020 

година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-716 од 18 
септември 2020 година СЕ УСВОЈУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-716 од 18 
септември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за поделба на мерно место согласно 
барањето на жалителот. 
 

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 

 
 ДПТУ ФЕ ИНВЕСТ ДЕ ДООЕЛ Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-185/20 од 19 октомври 2020 година против Решение за одбивање на 
барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-716 од 18 септември 2020 година 
издадено од КЕЦ Тетово, за побарана поделба на мерно место. 
 
 Жалителот бара поделба на мерно место, за изолиран корисник. 
Според Електродистрибуција, се работи за приватна ТС Бетон-Требош Sn 250kVA, чии сопственици 
се ФЕ-КОМ ДООЕЛ Тетово и жалителот. Побарана е поделба на две броила по 76kW, од кои едното 
броило за ФЕ-КОМ ДООЕЛ Тетово а другото за жалителот. Нема нисконапонска мрежа во близина, а 
одобрението за градење не соодветствува со објектот за кој се бара приклучок. 
  
 На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 
 
 Одговор на Приговор УП2 09-185/20 од 28 септември 2020 година со прилог: 

- Приговор од 30 септември 2020 година 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Наташа Димитриевска од Тетово  



- Тековна состојба на друштвото од 12 февруари 2020 година 
- Решение за одбивање на барање за согласност за приклучување на 

електродистрибутивната мрежа бр. 11-716 од 18 септември 2020 година издадено од КЕЦ 
Тетово 

- Одобрение за градење бр. 10-6815/4 од 20 декември 2016 година со правосилност од 4 
јануари 2017 година издадено од Општина Тетово 

- Договор за регулирање на меѓусебни права и односи од 15 ноември 2019 година склучен 
помеѓу ФЕ-КОМ ДООЕЛ Тетово и жалителот 

- Изјава за согласност од Фетаи Зумри, Фетаи Зејни, Фетаи Ејуп, Фетаи Ардиан за 
приклучок на објектот што гласи на ФЕ-КОМ ДООЕЛ да се приклучи на истата мрежа и 
објектот на ФЕ-ИНВЕСТ ДООЕЛ Тетово, од 27 август 2020 година 

- Еднополна шема за објектот 
- Скица 
- Имотен лист бр. 17648 за КП бр. 7237 и 7240/10, КО Тетово-ВОН ГРАД 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан односно дека постојат технички услови за реализација на поделба на мерно место. 
 
 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 – 185/20                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
19 ноември 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


