
   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 18 март 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Билјана Симоновска од Кратово УП2 09-73/21 од 10 март 2021 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-33 од 19 
февруари 2021 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-33 од 19 
февруари 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 

 
 Билјана Симоновска од Кратово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-73/21 од 10 март 2021 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. 11-33 од 19 февруари 2021 година 
издадено од КЕЦ Кратово. 
 За предметниот објект најпрво од страна на Регулаторната комисија за енергетика е издадена 
Одлука од 23 јули 2020 со која се задолжува Електродистрибуција да создаде услови во рок од 90 
дена од прием, а потоа да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување, а жалителот 
на свој трошок да го изгради гради внатрешниот приклучок.  
 Потоа по приговор поднесен против новоиздаденото Решение за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа преку нестандарден приклучок, Регулаторната комисија за 
енергетика донесе Одлука за усвојување на Приговорот со задолжение приклучокот да се третира 
како стандарден.  
 Сега, издадено е Решение за согласност за приклучување за стандарден приклучок со 
поставување на мерното место на околу 100 метри од објектот. 
 Според Електродистрибуција, внатрешниот приклучок има траса подолжно и во пресек со 
регионален пат и од аспект на безбедност и сигурност е потребно разграничување на 
одговорностите и приклучување на мрежа од страна на дистрибутерот согласно постоечки и важечки 
стандарди и нормативи. На парцелата за која корисникот бара приклучок за пумпа постои објект (п+1 
кат), кој е во градба и за истиот ОДС нема издадено мислење или согласност согласно законот за 
градба. На овој регион нема никаква урбанистичко-планска документација. Потенцијални баратели 
на приклучок нема. 



 Жалителот бара во техничкото решение да се вметнат и двата столба изградени од негова 
страна, при што вториот столб е на 30 метри од неговиот објект. 
 На денешната седница се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-73/21 од 10 март 2021 година со прилог: 
- Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена 

максимална едновремена моќност на приклучокот до 100kW бр. 11-33 од 23 февруари 2021 
година 

- Решение за согласност за приклучување бр. 11-33 од 19 февруари 2021 година 
- Слики од објектот и околината 

Одговор на Приговор од 15 март 2021 година. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 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.09–73/21                                                               ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ  
18 март 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                Enver Elmazi 

    
 
 
 
  


