
   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 8 ноември 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Кирчо Монев од Штип УП2 09-71/20 од 22 април 2020 година против Решение 

за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа 
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-54 од 20 март 2020 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-54 од 20 март 
2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 

 
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје при повтореното постапување целосно да ја утврди 

фактичката состојба и да ги има предвид препораките наведени во Елаборатот за 
исполнување на технички нормативи при вкрстување на 35kV ДВ Штип 1 – Овче Поле со 
стопански објект на КП бр. 404/3, технички број Е04-12/19 од декември 2019 година. 
 

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 

 
 Кирчо Монев од Штип до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-71/20 од 22 април 2020 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-54 од 20 март 2020 година на КЕЦ 
Штип издадено поради незапазени минимални безбедносни растојанија до далекувод. 
 Приговорот е поднесен во 2020 година, за што на 31 јули 2020 година за Приговорот 
Регулаторната комисија за енергетика има донесено Решение за одбивање. 
 На 1 октомври 2021 година Управниот суд достави Пресуда со која Решението се поништува и 
поради тоа предметот е повторно ставен на денешната седница на разгледување. 
 Во пресудата е наведено дека Регулаторната комисија за енергетика ги прифатила наводите на 
Електродистрибуција без притоа да утврди поинаква фактичка состојба во насока на изнаоѓање на 
начин како тужителот би го остварил своето елементарно право за приклучување на мрежа. Ова од 
причина што во Геодетскиот елаборат е утврдено дека за создавање на технички услови за 
приклучок не е потребна дислокација туку исполнување на технички зафати = замена на постојната 
опрема на два столба и проверка на системот на заземјување од страна на Електродистрибуција. 
 На седницата одржана на 21 и 25 октомври 2021 година се разгледуваше следната 
документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-71/20 од 22 април 2020 година со прилог: 



- Приговор од 3 април 2020 година 
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа бр. 11-161 од 16 август 2019 година 
- Образец БСП-1 11-161 од 25 јули 2019 година 
- Допис до Кирчо Монев бр. 03-575/1 од 31 јули 2019 година 
- Елаборат за исполнување на технички нормативи при вкрстување на 35kV ДВ Штип 1 – Овче 

Поле со стопански објект на КП бр. 404/3, технички број Е04-12/19 од декември 2019 година 
- Пресуда У-6 бр. 1527/2020 од 29 септември 2021 година донесена од Управен суд. 

 
 На седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на седница со физичко 
присуство на двете страни. 
 На седницата претставниците на Електродистрибуција ги изнесоа следните наводи: 
 Најпрво се повикаа на член 203 став (1) од Законот за енергетика според кој не се дозволува 
изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и 
покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, 
пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот. 
 Исто така, се повикаа и на член 104 став (2) Правилникот за техничките нормативи за изградба 
на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV според кој се смета 
дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот 
спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3 метри за водови со номинален напон 
до 20kV. 
 Во однос на насоките наведени во Пресудата У-6 бр. 1527/2020 од 29 септември 2021 година на 
Управен суд, технички зафати од типот на механички засилувања се користат само во одредени 
ситуации, но само во случаи кога минималното безбедносно растојание е обезбедено. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека се постапува по добиена Пресуда во која има 
конкретни насоки за постапување, се утврди Електродистрибуција при донесување на новото 
Решение да ги има предвид препораките наведени Геодетскиот елаборат, 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.09–71/20                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
8 ноември 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
 
  


