
   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 (9) 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 9 јуни 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Рушити Сабидин од с. Стримница, Тетово УП2 09-84/22 од 9 мај 2022 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 14 април 2022 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 14 април 2022 година СЕ ПОНИШТУВА и 
предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја корегира пресметката за надоместокот за 
приклучување. 
 

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 
 
 
 Рушити Сабидин од с. Стримница, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-84/22 од 9 мај 2022 година против Решение за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
Електродистрибуција) бр. 11-36 од 14 април 2022 година на КЕЦ Тетово, против висината на трошокот 
за приклучок, односно 1.457.262,00 денари за 198kW моќност за станбен објект со 18 броила.  
 Ова е втора постапка по Приговор за истиот објект, при што првиот за Приговор е донесено 
Решение за уважување на Приговорот УП2 бр. 09-23/22 од 21.03.2022 година, со задолжение за 
Електродистрибуција да издаде ново Решение во кое ќе биде коригирана пресметката за надоместок 
на приклучокот поради фактот што трошоците за веќе изградената трафостаница не треба да бидат во 
пресметката. 
 Според Електродистрибуција - нема ДУП за тоа подрачје и поради тоа третманот е нестандарден, 
а поради фактот што нема промени во однос на претходно доставениот одговор до жалителот = е 
повторно издадено Решение идентично како претходното. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 31 мај 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-84/22 од 9 мај 2022 година со прилог: 
- Приговор 
- Решение за уважување на Приговор УП2 бр. 09-23/22 од 21 март 2022 година 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-36 од 13 април 2022 на КЕЦ Тетово 
- Прилог пресметка на надоместок за приклучување. 

 



 при што останатиот дел од документацијата е содржан во претходниот Приговор.  
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Согласно член 93 став (3) точка 3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), ОДС 
(операторот на електродистрибутивниот систем) е должен  да ги приклучи производителите и 
потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални 
точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем. 
  
 Видно од документацијата и пресметките доставени во прилог, се утврди дека со постоечкото 
Решение се пресметани трошоци за изградба на трафостаница кои не требале да бидат вклучени во 
пресметката. 
 
 Согласно член 110 став (1) од Законот за општата управна постапка (Службен весник на РМ бр. 
124/15) првостепениот орган е должен во целост да постапи по насоките дадени во решението на 
второстепениот орган со кое е уважена жалбата и предметот е вратен на повторно решавање. 
 Согласно став (3) од истиот член, кога првостепениот орган по втор пат решава за ист предмет, по 
повод уважена жалба должен е да го реши предметот во рок од 30 дена. 
  
 Имајќи го предвид горенаведеното, 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.09–84/22                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
9 јуни 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


