
   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 (4) 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 19 август 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Абедин Вели од с. Никиштани, Ѓорче Петров УП2 09-177/21 од 5 август 2021 

година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-209 од 19 
март 2021 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-209 од 19 
март 2021 година СЕ ПОТВРДУВА. 
 

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 

 
 Абедин Вели од с. Никиштани, Ѓорче Петров до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-177/21 од 5 август 2021 година против Решение за одбивање 
на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-209 од 
19 март 2021 година на КЕЦ Ѓорче Петров, издадено поради некомплетна документација. 
 Жалителот поседува Потврда дека за објектот е во постапка за легализација. 
 Според Електродистрибуција, жалителот нема доставено согласност заверена на нотар од 
инвеститорите на приватната НН мрежа, како и согласност за прифаќање на напонските прилики кои 
ги има мрежата. Како сопственици во имотен лист на предметната КП 1428, КО Никиштане за која е 
поднесено БСП-1 барање се јавуваат повеќе сопственици (вкупно 5 сосе жалителот) но изјавите се 
од луѓе кои не се на имотниот лист. Најблиска НН е во приватна сопственост и потребно е да се 
достави согласност од сопствениците на приватната мрежа. 
   На седницата на 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-177/21 од 5 август 2021 година со прилог: 
- РОБСП 11-209 од 19 март 2021 на КЕЦ Ѓорче Петров 
- Известување за некомплетна документација б. 11-209 од 8 март 2021 година 
2. Одговор од ЕВН од 10 август 2021 година со прилог: 
- Слики од објектот 
- Имотен лист бр. 1485 за КП бр. 1428, КО Никиштане 
- БСП-1 образец од 5 март 2021 година 
- ГИС скица 
- Решение за пренос на сопственост  
- Потврда за тек на легализација од 29 јануари 2021 година од Општина Ѓорче Петров 



- Изјави од Џафер Вели, Гани Вели, Феми Сулејмани, Насер Вели, сите од с. Никиштане, 
Ѓорче Петров, за согласност за приклучување на објектот на жалителот на 
електродистрибутивната мрежа од 25 февруари 2021 година 

- Изјава од жалителот за нерешени имотно-правни односи на КП 1428, КО Никиштане. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. Електродистрибуција правилно постапила кога го отфрлила барањето поради 
некомплетна документација. 
  
 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.09–177/21                                                                   Заменик Претседател 
19 август 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                   Enver Elmazi 

    
 
 
 
  


