
   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 (13) 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 уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Димитар Пачарзовски од с. Будинарци, Берово УП2 09-118/21 од 29 април 

2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-146 од 16 
април 2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-146 од 16 
април 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да издаде Решение согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа според доставениот предлог. 
 

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 

 
 Димитар Пачарзовски од с. Будинарци, Берово до Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-118/21 од 29 април 2021 година против Решение за одбивање 
на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-146 од 
16 април 2021 година на КЕЦ Делчево, поради незапазени минимални безбедносни растојанија до 
10kV далекувод. 
 Според Електродистрибуција, над објектот поминува 10kV далекувод Села 2, за што има и 
доставен Геодетски елаборат од кој може да се утврди дека не се запазени минималните 
безбедносни растојанија. Потребно е да се изврши дислокација на далекуводот за да се овозможат 
услови за приклучок. 
   На седницата од 21 мај 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-118/21 од 29 април 2021 година со прилог: 
- РОБСП 11-146 од 16 април 2021 година 
- ИЛ бр. 722 за КП бр. 1829, КО Будинарци 
- Извод од катастарски план 
- Решение за легализација на објектот 
- Еднополна шема 
- Елаборат за исполнување на технички нормативи 01-03/19 од април 2019 година изработен од 

ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница 
2. Одговор на Приговор од 18 мај 2021 година со прилог: 



- БСП-1 образец од 6 април 2021 година 
- GIS скица 

 
 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на наредната седница на 
разгледување. На физичка седница од 7 јули 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи: 

- Жалителот потенцираше дека објектот се наоѓа на околу 700 метри од село Будинарци. 
Остана кон наводите изнесени во Приговорот. Објектите се изградени пред околу 60 години. 
Постапката за легализација е запрена поради законски причини. 

- Електродистрибуција наведе дека согласно доставениот Елаборат, растојанието од објектот 
до 10kV далекувод е околу 2,60 метри, а минималните безбедносни растојанија согласно 
прописите се 3 метри. 
 

 и на истата беше заклучено Електродистрибуција да достави дополнителни технички податоци 
за мрежата, при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше. 
 На 4 август 2021 година Електродистрибуција достави известување во кое предложи потенцијално 
Решение за предметот, односно жалителот да поднесе барање за нов приклучок за пумпа, со 
третман изолиран приклучок, со побарана максимално едновремена моќност од 30 kW, на КП 1829 
КО Будинарци. Техничкото решение за приклучок на објектот ќе ја вклучи и дислокацијата на СН 
водот, со што би се обезбедиле потребните безбедносни растојанија,  
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот, имајќи го во предвид 
понуденото техничко решение од Електродистрибуција, 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.09–118/21                                                                   Заменик Претседател 
19 август 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                   Enver Elmazi 

    
 
 
 
  


