
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 
236/22), член 109 став (13) 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 23 јануари 2023 
година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на СУПЕР ГРУП ДОО Скопје УП2 09-170/22 од 22 декември 2022 година против 

Одлука на второстепена Комисија за утврдување на штети бр. 03-2119/2 од 8 ноември 2022 
година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Одлуката на второстепена Комисија за утврдување на штети бр. 03-2119/2 од 8 ноември 2022 
година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да постапи по Барањето на жалителот односно на 
жалителот да му ја исплати целосната сума која се бара како надомест на настанатата штета. 
 

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 
 
 СУПЕР ГРУП ДОО Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-170/22 од 22 декември 2022 година против Одлука на второстепена Комисија за утврдување на 
штети бр. 03-2119/2 од 8 ноември 2022 година.  
  Побаран е надомест на штета поради прекин кој се случил на 26.09.2020 година во периодот од 
12,30 до 13,00 часот во производствениот погон на оштетениот. Од страна на Електродистрибуција на 
жалителот му било укажано дека е констатиран дефект и на кабел во приватна сопственост на 
жалителот. Жалителот напоменува дека на 9 септември 2022 година поднеле Барање до второстепена 
комисија, а потенцира и на нејаснотии во обжалената Одлука. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 25 ноември 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-210/22 од 12 октомври 2022 година со прилог: 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Љупчо Јанковски 
- Барање за надомест на штета доставено до Електродистрибуција  
- Приговор против Одлука бр. 03-2980/1 од 05.09.2022 година доставено до Комисија за 

утврдување на штети 
2. Одговор на Приговор и дополнителна документација од 11 ноември 2022 година со прилог: 
- Одлука бр. 03-2980/1 од 05.09.2022 година  
- Извештај за прекини во ВН и СН дистрибутивна мрежа за период 26.09.2020-05-10-2020 

 
 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на разгледување на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 



 На денешната седница присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот не бил повикан на физичко присуство за записник за дефектот. Се работи за приватна 
трафостаница со изолиран корисник. По дефектот во 10kV далекувод, претставници на 
Електродистрибуција извршиле увид на терен утрешниот ден, а го санирале после неколку денови. 
Приватниот кабел на жалителот е доводниот кабел = а мерното место на корисникот е во 
трафостаница. 
 Жалителот потенцира дека скинат проводник е причина за дефектот и напоменува дека 9-10 дена 
биле оставени без напон. Ангажирале приватна фирма за средување на ситуацијата.  
 Барање за пуштање под напон е поднесено на 1 октомври а напон е пуштен после 4 дена на 5 
октомври.  
 На седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави Записник од извршен увид на 
терен; и GIS скица со означена локацијата на дефектот; и информација за сопственост на предметниот 
далекувод, при што на 7 и 15 декември 2022 година бараните податоци беа доставени. 
 На седница одржана на 11 јануари 2023 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот потенцираше дека приговара на сите 10 дена до обезбедување на напонска состојба.  
 Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека причината за испадот е невреме 
односно атмосферски влијанија. Далекувод во сопственост на МЕПСО паднал на 10kV кабел 
сопственост на ЕВН и направил испад во ТС 10/35 Кондово. Испадот кај жалителот е поради испадот 
на ЕВН.  
 Жалителот потенцираше дека не бил повикан за присуство на состанокот во постапката за 
одлучување по неговиот Приговор поднесен против првостепената Одлука за одбивање на Барање за 
надомест на штета. 
 Побараниот записник од извршен увид на терен до денес не е доставен 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Имено, причина за испадот во далекуводот сопственост на Електродистрибуција е испад во 
далекуводот на АД МЕПСО Скопје. 
 Сепак, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија во објектот на жалителот е 
испадот во далекуводот сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, независно од фактот што 
испадот е поради испад во далекувод на трето лице.  
 
 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.09–170/22                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23 јануари 2023 година          на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
 
 
  


