
Врз основа на член 124 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/15) Регулаторната комисија за енергетика на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 3 август 2021 година донесе                
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

1. Решението на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија УП2 бр. 
09-60/21 од 11 март 2021 година СЕ ПОНИШТУВА ВО ЦЕЛОСТ. 
 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Борче Апостолов од с. Град, Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (Во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Жалба УП2 бр. 09-61/21 од 1 март 2021 година, против Решение за 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (Во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-16 од 1 февруари 2021 година. 

Регулаторната комисија за енергетика постапи по жалбата при што на 8 март 2021 
година беше одржана седница на Комисијата за постапување по приговори и за разрешување на 
спорови за електрична енергија. 

На седницата беше заклучено до Регулаторната комисија за енергетика да се испрати 
предлог-Решение за уважување на приговорот со задолжување до Електродистрибуција да 
издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку 
нестандарден приклучок. 

Регулаторната комисија за енергетика на седница одржана на 11 март 2021 година 
донесе Решение УП2 бр. 09-61/21 за уважување на приговорот, но направен е превид и со 
Решението се задолжува Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за 
приклучување на дистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.  

На 5 јули 2021 година од страна на Управниот суд на РСМ е доставена Покана за 
одговор на тужба У-6  бр. 290/2021 од 13 април 2021 година поднесена од Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје. 

Во тужбата е наведено дека во сега туженото Решение не е утврдено дали барањето за 
приклучување е за подрачје опфатено со ДУП како и дека се наоѓа на 400 метри од 
дистрибутивната мрежа, што не ги исполнува условите за стандарден приклучок согласно член 
39 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 
191/19). 

По извршениот увид во предметот, имајќи ги во предвид наводите истакнати во тужбата, 
како и согласно член 124 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова Решение. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен 

суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
УП2 Бр. 09-61/21  
3 август 2021 година 
Скопје  
                                             ПРЕТСЕДАТЕЛ  
             на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                       Марко Бислимоски 
   
  
  


