
   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 24 февруари 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Мисим Адеми од Тетово УП2 09-12/22 од 2 февруари 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1299 од 17 декември 2021 година СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1299 од 17 декември 2021 година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА жалителот да обезбеди согласност од сопственикот на приватната 
трафостаница од која би се реализирал приклучокот. 
 

4.  СЕ ЗАДОЛЖУВА Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по реализирање на дејствијата од точка 
3. на оваа одлука, да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа. 
 

5. 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 
 
 Мисим Адеми од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-12/22 од 2 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1299 од 17 декември 2021 година на КЕЦ Тетово.  
 Според Електродистрибуција, трафостаницата од која се бара приклучок е изолиран приклучок 
сопственост на барателот и не се дозволуваат повеќе приклучоци од ваков тип на неа. Нема 
нисконапонска мрежа сопственост на Електродистрибуција во близина а најблиската трафостаница е 
на 800 метри. 
  На седница на Комисијата за постапување по Приговори oдржана на 18 февруари 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-12/22 од 2 февруари 2022 година со прилог: 
- Приговор 
- Полномошно за Адвокат Ристо Поповски од Тетово 
- Уверение дека КП 27/1, КО Фалиште е вон градежен реон 
- Решение за легализација на објект сопственост на жалителот 
- Имотен лист бр. 712 за КП бр. 27/1, КО Фалише 
- БСП-1 образец од 19 мај 2021 година 



- БСП-1 обраџзец од 15 декември 2021 година 
- РОБСП 11-1299 од 17 декември 2021 година 
- Скица од парцелата 
- Слики од објектот 

2. Дополнителни докази од 4 февруари 2022 година со прилог: 
- GIS скица 
- Податоци за оптоварување на трафостаница  
- Податоци за пад на напон во мрежата. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека трафостаницата која е сопственост на 
барателот може да се искористи за реализација на неговото барање за приклучок, 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.09–12/22                                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24 февруари 2022 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
  


