
   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 9 
септември 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Далибор Симонов од Свети Николе УП2 09-189/21 од 23 август 2021 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-183 од 9 август 2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-183 од 9 август 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и 
предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Жалителот да го реализира внатрешниот приклучок согласно член 48 од Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. 
 

4. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучок на 
електродистрибутивната мрежа според кое начинот на изведба на внатрешниот приклучок 
нема да биде условуван со подземна изведба. 
 

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 

 
 Далибор Симонов од Свети Николе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-189/21 од 23 август 2021 година против Решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-183 од 9 август 2021 година на КЕЦ Штип, за 
промена од монофазен во трофазен приклучок. 
 Жалителот се жали на техничкото Решение, односно потенцира дека Електродистрибуција му 
напоменале дека воздушен приклучок не е возможен односно жалителот треба подземно да го 
изведе внатрешниот приклучок од напојната точка до неговиот објект преку соседниот двор, но 
соседот не дозволува копање на подземен кабел низ неговиот двор. 
   На седницата на Комисијата за постапување по приговори и разрешување на спорови 
одржана на 3 септември 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-189/21 од 23 август 2021 година со прилог: 
- Имотен лист бр. 2374 за КП бр. 2569/5, КО Свети Николе-вонград 
- РСПДМ 11-183 од 9 август 2021 година на КЕЦ Штип 
2. Одговор на Приговор од 30 август 2021 година. 

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



  
  
 Имено, согласно член 47 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
(Службен весник на РСМ бр. 191/19) внатрешен приклучок е дел од приклучокот кој опфаќа водови, 
опрема и уреди од завршетокот на надворешниот приклучок до објектот  
 Согласно член 48 став (1) внатрешниот приклучок на корисникот на дистрибутивната мрежа 
може да биде изведуван од лица ангажирани од страна на корисникот, кои поседуваат овластувања 
за изведување на работи од таков вид согласно закон и друг пропис или од страна на операторот на 
дистрибутивниот систем. 
 Согласно став (2) од истиот член, внатрешниот приклучок е во сопственост на корисникот на 
дистрибутивната мрежа, а согласно став (3), корисникот е должен да го одржува внатрешниот 
приклучок, инсталациите од мерниот уред до сопствениот објект, на сопствен трошок. 
 
 Операторот на дистрибутивниот систем нема право да го задолжува корисникот на кој начин ќе 
го изведе внатрешниот приклучок, односно дали тоа ќе биде изведено подземно или воздушно. 
  
 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.09–189/21                                                                  ПРЕТСЕДАТЕЛ на 
9 септември 2021 година          Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


