
   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 5 
октомври 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за усвојување на приговор 

 
1.   Приговорот на Димитар Здравков од Скопје УП2 09-115/20 од 21 јули 2020 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-348 од 17 јуни 
2020 година СЕ УСВОЈУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-348 од 17 јуни 
2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучување во рок од 90 дена од 
приемот на ова Решение. 
 

4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по исполнување на условот зададен во точка 3 од ова 
Решение, да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа преку стандарден приклучок. 
 

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 
 
 Димитар Здравков од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-115/20 од 21 јули 2020 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-348 од 17 јуни 2020 година издадено 
од КЕЦ Аеродром, поради непостоење на технички услови. 
 
 На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до 
Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација односно Извод од план 
GIS скица во која ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа. 
 Електродистрибуција на 24 август 2020 година достави одговор заедно со прилог GIS скица. 
 
 На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 



1. Приговор УП2 09-115/20 од 21 јули 2020 година со прилог: 
- Образец БСП-1 од 8 јуни 2020 
- Уверение дека КП 2228/10, КО Добри Доле се наоѓа надвор од опфат на постоечка 

урбанистичко-планска документација, бр. 23-955/2 од 15 мај 2020 година издадено од 
Општина Сопиште 

- Скица од подрачјето 
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 

електродистрибутивната мрежа бр. 11-348 од 17 јуни 2020 година 
2. Одговор на Приговор од 17 август 2020 година. 
3. GIS скица 

 
Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека Приговорот е одбиен поради 

непостоење на технички услови. Во Приговорот е наведено дека во викенд населбата има 15 куќи и 
трафостаница на околу 500 метри воздушна линија од објектот. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан.  

 
Од доставената документација и скицата се утврди дека освен објектот на жалителот, во тој дел 

постојат уште шест потенцијални баратели и е планирана нова нисконапонска подземна мрежа со 
кабел пресек 240 mm2, со што ќе може на барателите да им се овозможат технички услови за 
приклучок. 
 
  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 – 115/20                                                       Членови на 
5 октомври 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                         Марко Бислимоски 

    
 
 
 
 
  


