
   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 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 2 
септември 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Мурати Изет од Тетово УП2 09-178/21 од 9 август 2021 година против Решение 

за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа 
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-548 од 15 јули 2021 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-548 од 15 јули 
2021 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 

 
 Мурати Изет од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-178/21 од 9 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-548 од 15 јули 2021 година на КЕЦ 
Тетово, издадено поради непостоење на технички услови. 
 Според Електродистрибуција, во моментов се работи за изградба на нова ТС.  
 Според жалителот, пред 4 години на ЕВН е отстапено место на КП 72289/1, КО Тетово за да 
изгради КБТС, но ТС-то сеуште не е изградено. Потенцира дека поседува комплетна документација 
за објектот. 
   На седницата од 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-178/21 од 9 август 2021 година со прилог: 
- РОБСП 11-658 од 15 јули 2021 на КЕЦ Ѓорче Тетово 
2. Одговор од ЕВН од 11 август 2021 година со прилог: 
- Еднополна шема 
- Имотен лист бр. 17706 за КП бр. 7216/8, КО Тетово-Вонград 
- Одобрение за градење од 9 април 2015 година со правосилност од 15 мај 2015 година 
- Полномошно за Даут Демири од Тетово 
- Уверение дека КП 7216/5, е вон градежен реон на плански опфат на ГУП на град Тетово од 

17 март 2021 година 
- БСП-1 образец од 15 јули 2021 година 
 
 и на седницата се заклучи Приговорот да се разгледува на наредната седница со физичко 
присуство на двете страни. 



 На седницата на 24 август 2021 година жалителот потенцираше дека е преотстапено место за 
ТС на КП 7228/1, а извесен Шинази Зендели има дадено изјава за отстапување на парцела, а 
имотниот лист гласи на Електродистрибуција.  
 Претставниците од Електродистрибуција напоменаа дека во моментов не постои имотен лист 
односно не се точни наводите на жалителот. Имено, по одржан состанок на 18ти август, Шинази 
Зендели сега сака да отстапи место кое е 50 метри подалеку од првопланираното, па оттука ќе 
треба комплетно нова постапка, која е веќе во тек. 
 На 27 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
  
 Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе 
Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа  во 
случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според 
барањето на корисникот. 
  
 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.09–178/21                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ на 
2 септември 2021 година          Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


