
   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 30 јуни 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на ДРУТЕК ДООЕЛ с. Глоѓи, Теарце УП2 09-60/22 од 1 април 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-188 од 14 март 2022 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-188 од 14 март 2022 година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

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 
 
 ДРУТЕК ДООЕЛ с. Глоѓи, Теарце до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-60/22 од 1 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-188 од 14 март 2022 година на КЕЦ Тетово, 
издадено поради непостоење на технички услови за приклучок. 
 Според Електродистрибуција – објектот на жалителот е под закуп во дел од објектот на Сеад 
Алити. Објектот на Сеад Алити во моментот има приклучок од сопствена трафостаница ТС Шаќир 2 
(која не е во сопственост на Електродистрибуција). Со поднесената еднополна шема, жалителот сега 
бара нови 35,98 KW. Најблиска нисконапонска мрежа на Електродистрибуција е на околу 1000 метри 
оддалеченост. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 април 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-60/22 од 1 април 2022 година со прилог: 
- РОБСП 11-188 од 14 март 2022 година 

2. Дополнителни докази од 16 март 2022 година 
- БСП-1 образец од 7 март 2022 година 
- Имотен лист бр. 31303 за КП бр. 652/1 и 652/6, КО Пршовце-ВОНГРАД 
- Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект со правосилност од 24 јули 2017 

година 
- GIS скици 

 
 и на седницата се заклучи Приговорот да се стави на разгледување на наредната седница. 



 Потоа, Приговорот повторно беше разгледуван на седница одржана на 10 мај 2022 година на која 
се заклучи Приговорот да се стави на разгледување на наредната седница со физичко присуство на 
двете страни. 
 На седница одржана на 12 мај 2022 година, присутните ги изнесоа следните наводи:  
 Жалителот потенцираше дека тој и неговите двајца браќа се единствени потрошувачи на 
предметната трафостаница и ја изградиле истата во 2003 година. Трафостаницата е со 100kW 
капацитет, а во моментот се користат само 35kW, за само еден објект од страна на ЕУРОТЕРМ. 
 Претставниците од Електродистрибуција потенцираа дека приклучокот моментално се води како 
со изолиран корисник со едно броило. Барател на приклучокот е компанијата ДРУТЕК чиј управител е 
Шенуре Алити.  
 Сеад Алити потенцираше дека би ја преотстапиле трафостаницата на Електродистрибуција 
доколку тоа би овозможило реализација на приклучок. 
  
 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.09–60/22                                                                                Заменик Претседател 
30 јуни 2022 година                                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                    Enver Elmazi    
 
 
  


