
   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 (3) 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 21 
октомври 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на ДПТУ ВИВАКС ДОО Скопје УП2 09-178/21 од 9 август 2021 година против 

Одлука за одбивање на барање за надомест на штета на Комисијата за утврдување на 
штети и определување на износот на надоместокот за штети бр. 03-5490/1 од 29 декември 
2020 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Одлуката за одбивање на барање за надомест на штета на Комисијата за утврдување на 
штети и определување на износот на надоместокот за штети бр. 03-5490/1 од 29 декември 
2020 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје СЕ ПОНИШТУВА. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја надомести настанатата штета согласно Записник 
за настанати штети и последици поради ненајавен прекин при снабдување со електрична 
енергија бр. 03-956/1 од 23 декември 2020 година изработен од ДПТУ ВИВАКС ДОО Скопје. 
 

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 ВИВАКС ДОО Скопје 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 Одлука за одбивање на барање за 
надомест на штета на Комисијата за утврдување на штети и определување на износот на 
надоместокот за штети бр. 03-5490/1 од 29 декември 2020 годинана Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Во приговорот е наведено дека на 2 декември 2020 година е дојдено до ненајавен прекин на 
електричната енергија во производствената хала на жалителот. На 23 декември 2020 година е 
поднесено Барање за надомест на штета при што Барањето е одбиено. Во обжалената Одлука стои 
дека се работи за непланиран прекин кој настанал поради дефект на електроенергетски кабел.  
  На седницата одржана на 24 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-32/21 од 3 февруари 2021 година со прилог: 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Љупчо Јанковски 
- Барање за надомест на штета од 29 декември 2020 година  
- Записник за настанати штети и последици поради ненајавен прекин при снабдување со 

електрична енергија бр. 03-956/1 од 23 декември 2020 година 
- Спецификација за настанати штети и последици поради ненајавен прекин при снабдување со 

електрична енергија 
- Одлука за одбивање на Барање за надомест на штета бр. 03-5490/1 од 29 декември 2020 

година 
- Барање за надомест на штета до Комисија за утврдување на штети и определување на износ на 

надоместок на штети од 8 јануари 2021 година 
2. Одговор на Приговор од 22 февруари 2021 година со прилог GIS скица. 

 



 и на седницата беше заклучено приговорот да се стави на некоја од наредните седници на 
повторно разгледување, при што предметот повторно беше разгледан на седницата одржана на 19 
март 2021 година на која се заклучи Електродистрибуција да достави примерок од записникот 
изготвен по извршениот увид во фактичката состојба во објектот на жалителот, при што 
Електродистрибуција не го достави побараниот документ. 
 По доставени неколку ургенции, на 30 Јули 2021 година Електродистрибуција достави Одлука 
од 21 јануари 2021 година од Комисијата за утврдување на штети со која се одбива Барањето за 
надоместок на штета.  
 На седницата на 17 август 2021 година беше заклучено Да се оствари дополнителна 
комуникација со Електродистрибуција, но до денес побараниот записник сеуште не е доставен, при 
што на седницата одржана на 27 август 2021 година се заклучи Приговорот да се стави на 
разгледување на наредната седница со физичко присуство на двете страни. 
 На седницата одржана на 7 септември претставниците од Електродистрибуција останаа кон 
наводите изнесени во одговорот на приговор. Претставниците на жалителот останаа кон наводите 
изнесени во приговорот. Поради тоа, беше заклучено Приговорот повторно да се разгледува на 
наредната седница со физичко присуство на двете страни. 
 На седницата одржана на 6 октомври 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи. 
 Жалителот остана кон наводите од Приговорот. 
 Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека се работи за испад на три 10kV 
изводи причинет од трето лице, МЗТ ПУМПИ Македонија. Во тоа подрачје има три трафостаници со 
релативно кратки изводи, па поради тоа струјниот удар е многу силен кога има прекин.  
 Во однос на записникот, кога прекинот е причинет од трето лице, Електродистрибуција нема 
обврска да оди на терен па поради тоа записникот не постои. Веќе е поставен анализатор кај МЗТ 
ПУМПИ Македонија и сега веќе нема проблеми на тој извод. 
 На прашање на жалителот, Електродистрибуција потенцираше дека 10kV изводот кој води до 
приклучната точка на ВИВАКС пред 3 години е реновиран. 
 На седницата се утврди дека непостоењето на записникот е административен пропуст. 
 Потоа, на 15 октомври 2021 година Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави податоци за 
прекини во високонапонска и среднонапонска дистрибутивна мрежа на ден 2 декември 2021 година 
за корисник ВИВАКС. Од дополнително доставените податоци евидентирани се неколкукратни 
прекини, поради дефектен кабел, поради внатрешни причини во електродистрибутивната мрежа. 
 
 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.09–178/21                                                                  Заменик Претседател 
21 октомври 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                  Enver Elmazi 

    
  


