
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 11 
ноември 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

 
1. Приговорот на Елизабета Џабирска од Делчево УП2 09-84/15 од 20 август 2015 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на „ЕВН 
Македонија“ АД Скопје бр. 10-22/88 од 29 јули 2015 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на „ЕВН 
Македонија“ АД Скопје бр. 10-22/88 од 29 јули 2015 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 
 

Елизабета Џабирска од Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор (жалба) УП2 09-84/15 од 20 август 2015 година против Решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 10-22/88 од 29 јули 2015 година барајќи третман на 
стандарден приклучок. 

Регулаторната комисија за енергетика постапувајќи по жалбата спроведе постапка согласно 
Правилникот за начинот, условите и постапката за одлучување по споровите и висината на 
оправданите надоместоци за трошоците настанати во постапката (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.24/12) и донесе Одлука УП2 бр.09-84/15 од 25 јануари 2016 година.  

Против Одлуката УП2 бр.09-84/15 од 25 јануари 2016 година на Регулаторната комисија за 
енергетика Елизабета Џабирска од Делчево поведе управен спор У6-бр.169/2016 за кој Управниот 
суд на 13 април 2018 година донесе Пресуда У6 бр.169/2016 со која тужбата се одбива како 
неоснована. Против Пресудата на Управниот суд У6 бр.169/2016 од 13 април 2018 година Елизабета 
Џабирска од Делчево на 28 мај 2018 година поднесе жалба до Вишиот управен суд. 

Регулаторната комисија за енергетика на 4 август 2021 година ја прими Пресудата од Вишиот 
управен суд УЖ-2.бр.724/2020 од 8 јули 2021 година, со која жалбата на тужителот се уважува, 
Пресудата на Управниот суд У6 бр.169/2016 од 13 април 2018 година се преиначува и се одлучува 
дека тужбата на тужителот Елизабета Џабирска од Делчево се уважува, а Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика УП2 09-84/15 од 25 јануари 2016 година се поништува. 

Вишиот управен суд ја поништува Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика УП2 09-
84/15 од 25 јануари 2016 година со укажување дека во повторената постапка Регулаторната 



комисија за енергетика треба да даде аргументирани причини за видот на приклучокот кој се 
одобрува и врз основа на кои докази е одлучено за истиот, па врз основа на кои со сигурност ќе 
опстои решението. 

По приемот на Пресудата од Вишиот управен суд УЖ-2.бр.724/2020 од 8 јули 2021 година, 
Регулаторната комисија повторно го разгледуваше предметот оформен по приговорот (жалбата) на 
Елизабета Џабирска од Делчево и списите кон предметот.  

Регулаторната комисија за енергетика при повторното постапување и одлучување ги зема во 
предвид следните списи и докази: 

1. Списи кон предметот УП2 бр.76/14 оформен по приговор (жалба) од 21 јули 2014 година од 
Елизабета Џабирска од Делчево, против Заклучок на ЕВН Македонија АД Скопје УП1-21-65 од 7 
јули 2014 година, и тоа: 

− Имотен лист број 500 за земјиште на КП бр.3771, КО Звегор Вонград, сосопственост на 
Елизабета Џабирска и Маневска Мара од Делчево, издаден од Агенција за катастар на 
недвижности на 14 јануари 2014 година; 

− Полномошно од Елизабета Џабирска и Маневска Мара со кое го овластуваат лицето Љупче 
Узуновски да ги застапува пред ЕВН Македонија АД Скопје и Регулаторната комисија за 
енергетика за добивање на согласност за приклучок на електродистрибутивната мрежа, 

− Одлука за усвојување на просторниот план на општина Делчево бр.0801-1012 од 24 ноември 
1988 година донесена од Собрание на Општина Делчево, 

− Одлука за утврдување услови за градба на објект - фарма за крави бр. 07-280 од 30 јуни 
1999 година донесена од Совет на Општина Делчево, 

− Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување услови за градба на објект - фарма за 
крави бр. 07-280 од 30 јуни 1999 година од Градоначалникот на Општина Делчево, 

− Извод од план (графички прилог) бр. 07-199/3 од 9 март 2000 година издаден од 
Министерство за урбанизам и градежништво, сектор за урбанизам, подрачна единица 
Делчево, 

− Протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија бр.446/2 од 31 јули 2000 година 
издаден од Министерство за урбанизам и градежништво, сектор за урбанизам, подрачна 
единица Делчево, 

− Одобрение за градење бр.15-340/2 од 14 ноември 2001 година издадено од Министерство за 
транспорт и врски, подрачна единица Делчево, 

− Фотографии од објектот од 2014 година, 

− ГИС подлога од 2014 година, 

− Заклучок на ЕВН Македонија АД Скопје УП1-21-65 од 7 јули 2014 година со кој се утврдува 
дека Елизабета Џабирска од Делчево не го дополнила барањето за согласност за приклучок 
на дистрибутивната мрежа од 1 јули 2014 година по задолжение од 1 јули 2014 година и 
истото се смета дека не е поднесено, 

− Приговор (жалба) УП2 бр.76/14 од 21 јули 2014 година од Елизабета Џабирска од Делчево, 

− Одговор на жалба УП2 бр.76/14 од ЕВН Македонија АД Скопје од 12 август 2014 година, 

− Записник од одржан состанок од 24 октомври 2014 година, 

− Одлука на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-76/14 од 5 ноември 2014 година 
со која жалбата се усвојува, Заклучокот на ЕВН Македонија АД Скопје УП1-21-65 од 7 јули 
2014 година се поништува и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 
 



2. Списи кон предметот УП2 бр.124/14 оформен по приговор (жалба) од 29 декември 2014 година 
од Елизабета Џабирска од Делчево, против Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/158 од 16 декември 2014 
година, и тоа: 

− Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН 
Македонија АД Скопје Бр.10-22/158 од 16 декември 2014 година, со кое на Елизабета 
Џабирска од Делчево и се издава согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа како изолиран корисник, 

− Приговор (жалба) УП2 бр.124/14 од 29 декември 2014 година од Елизабета Џабирска од 
Делчево, 

− Одговор на жалба УП2 бр.124/14 од ЕВН Македонија АД Скопје од 21 јануари 2015 година, 

− Записник од одржан состанок од 2 февруари 2015 година, 

− Одлука на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-124/14 од 25 февруари 2015 
година со која жалбата се усвојува, Решението на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/158 
од 16 декември 2014 година се поништува и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 

3. Списи кон предметот УП2 бр.29/15 оформен по приговор (жалба) од 18 март 2015 година од 
Елизабета Џабирска од Делчево, против Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/16 од 2 март 2015 
година, и тоа: 

− Приговор (жалба) УП2 бр.29/15 од 18 март 2015 година од Елизабета Џабирска од Делчево, 

− Одлука на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-29/15 од 12 јуни 2015 година со 
која жалбата се усвојува, Решението на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/16 од 2 март 
2015 година се поништува и Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-
76/14 од 5 ноември 2014 година се потврдува. 

4. Мислење бр.08-7771/1 од 5 август 2015 година од ЕВН Македонија АД Скопје по Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-29/15 од 12 јуни 2015 година во врска со 
приклучувањето на Елизабета Џабирска, заведено во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика под УП2 бр.09-29/15 на 5 август 2015 година. 

5. Списи кон предметот УП2 бр.84/15 оформен по приговор (жалба) од 20 август 2015 година од 
Елизабета Џабирска од Делчево, против Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/88 од 29 јули 2015 
година, и тоа: 

− Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН 
Македонија АД Скопје Бр.10-22/88 од 29 јули 2015 година, со кое на Елизабета Џабирска од 
Делчево и се издава согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа како 
изолиран корисник, 

− Приговор (жалба) УП2 бр.84/15 од 20 август 2015 година од Елизабета Џабирска од Делчево, 

− Одговор на жалба УП2 бр.84/15 од ЕВН Македонија АД Скопје од 1 септември 2015 година, 

− Записник од одржан состанок од 18 септември 2015 година, со заклучок да се изврши увид 
на терен, кој пак е извршен на 5 ноември 2015 година, 

− Одлука на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-84/15 од 25 јануари 2016 година 
со која жалбата се одбива, Решението на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/88 од 29 јули 
2015 година се потврдува. 

 
 
 



6. Тужба од Елизабета Џабирска од Делчево У-6.бр.169/2016 од 19 февруари 2016 година, против 
Одлука на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-84/15 од 25 јануари 2016 година. 

7. Одговор на тужба од Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-84/15 од 22 март 2016 
година. 

8. Пресуда на Управниот суд У-6.бр.169/2016 од 13 април 2018 година, со која тужбата се одбива 
како неоснована. 

9. Жалба од Елизабета Џабирска од Делчево У-6.бр.169/2016 од 28 мај 2018 година, против 
Пресуда на Управниот суд У-6.бр.169/2016 од 13 април 2018 година. 

10. Одговор на жалба од Државниот правобранител на Република Македонија за подрачје Скопје од 
4 октомври 2018 година. 

11. Пресуда на Вишиот управен суд УЖ-2.бр.724/2020 од 8 јули 2021 година со која жалбата се 
усвојува, Пресудата на Управниот суд У-6.бр.169/2016 од 13 април 2018 година се преиначува и 
се одлучува: тужбата на Елизабета Џабирска од Делчево се уважува, Одлуката на 
Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр.09-84/15 од 25 јануари 2016 година се поништува. 

 

На седницата на Комисијата за постапување по приговори и разрешување на спорови одржана 
на 17 август 2021 година се разгледуваше приговорот (жалбата) на Елизабета Џабирска од Делчево, 
и имајќи ги во предвид насоките на Вишиот управен суд се заклучи да се побараат податоци и 
информации од Електродистрибуција за моменталниот статус на барањето/предметот и доколку 
ситуацијата сеуште не е решена, да се достави ГИС скица (од сегашната ситуација) со вцртана 
нисконапонска мрежа, трафостаница, потенцијални баратели на приклучок и комплетна 
документација по предметот. 

На 19 август 2021 година Електродистрибуција достави информација дека Елизабета 
Џабирска сеуште нема приклучок, во околината нема потенцијални баратели, подрачјето е надвор 
од ДУП и се работи за земјоделско земјиште, достави и списи кои веќе се доставени до 
Регулаторната комисија за енергетика кон приговорите (жалбите) цитирани погоре и достави ГИС 
скица од моменталната ситуација од 18 август 2021 година.  

Комисијата за постапување по приговори и разрешување на спорови го разгледуваше 
предметот повторно на 27 август 2021 година, на 13 септември 2021 година и на 20 октомври 2021 
година, по што и предложи на Регулаторната комисија за енергетика Приговорот (жалбата) да го 
одбие како неоснован и да го потврди Решението за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/158 од 16 декември 2014 
година, со кое на Елизабета Џабирска од Делчево и се издава согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа како изолиран корисник. 

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

Објектот за кој Елизабета Џабирска од Делчево има побарано согласност за приклучок се 
наоѓа на земјоделско земјиште во подрачје за кое општината сеуште нема донесено детален 
урбанистички план и каде нема во близина потенцијални баратели. Оддалеченоста на објектот од 
најблиската ниско напонска мрежа на Електродистрибуција е околу 500 метри и оддалеченоста од 
најблиската трафостаница на Електродистрибуција е околу 650 метри. Објектот не може да се 
приклучи на постоечката трафостаница бидејќи истата е исполнета по капацитет и треба да се 
реконструира, а Електродистрибуција нема интерес ниту услови да изврши реконструкција на 
трафостаница и да гради 500 метри мрежа за еден потрошувач во подрачје кое нема ДУП и нема 
потенцијални баратели.  



 

Единствена можност која ја предвидуваат Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија за ваков вид на приклучок е надворешен приклучок наменет за еден корисник - изолиран 
корисник.  

Согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на 
Република Северна Македонија бр. 191/19) приклучокот може да биде стандарден, нестандарден 
или надворешен приклучок наменет за еден корисник - изолиран корисник. 

Согласно член 41 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија: 

“(1) Надворешен приклучок е дел од приклучокот кој опфаќа водови, опрема и уреди од 
дистрибутивната мрежа до местото на испорака на електричната енергија кое е дефинирано со 
Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа.  

(2) Мерните уреди се поставуваат на место на испорака. Мерната опрема е дел од 
надворешниот приклучок.  

(3) По исклучок од став (2) од овој член, поради технички причини, местото на испорака може 
да биде на среден напон, а местото на мерење на низок напон. Во овој случај мерната опрема е дел 
од внатрешниот приклучок.  

(4) Во случај кога местото на мерење и местото на испорака не се совпаѓаат, надворешниот 
приклучок ги опфаќа сите водови, опрема и уреди до точката на разграничување на сопственоста 
помеѓу операторот на дистрибутивниот систем и корисникот, при што мерните уреди се во 
сопственост на операторот на дистрибутивниот систем.  

(5) Во случај кога за приклучок на објект е потребна изградба на трафостаница:  

1) ТС е составен дел на надворешниот приклучок ако точката на испорака и местото на 
мерење се на низок напон,  

2) ТС не е составен дел на надворешниот приклучок ако точката на испорака и местото на 
мерење се на среден напон.  

(6) Ако за приклучок на колективни станбени објекти или други нестопански објекти со повеќе 
корисници е потребна изведба на трафостаница, тогаш трафостаницата е составен дел на 
надворешниот приклучок.” 

Понатаму, со член 42 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија се 
уредуваат условите за изведба на стандарден приклучок, со член 43 за нестандарден, а со член 44 
се уредуваат условите за изведба на надворешен приклучок кој е наменет за еден корисник 
(изолиран корисник). Согласно член 44 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија:  

“Кога на еден корисник му е издадено Решение за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа преку надворешен приклучок и при тоа надворешниот приклучок ќе се 
користи исклучиво за преземање/предавање на електрична енергија за потребите на тој корисник, 
при што преземената/предадената електрична енергија се мери преку едно мерно место, (изолиран 
корисник), истиот има право да избере приклучокот да го проектира и изведува:  

1) ОДС, со средства на корисникот, или  

2) правно лице со добиена лиценца за проектирање и изведба согласно Законот за градење, 
со средства на корисникот.” 



Регулаторната комисија за енергетика ги имаше во предвид и одредбите од Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Македонија“ број 87/12, 
30/14, 161/14, 189/14, 50/15 и 87/16) согласно кои исто така приклучокот може да биде стандарден, 
нестандарден или надворешен приклучок наменет за еден корисник - изолиран корисник. 
Надворешниот приклучок е дефиниран во член 33 со иста содржина како член 41 од Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на Република Северна Македонија 
бр. 191/19) и условите за изведба на надворешен приклучок кој е наменет за еден корисник 
(изолиран корисник) се уредени со член 36 од  Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија (“Службен весник на Република Македонија“ број 87/12, 30/14, 161/14, 189/14, 50/15 и 87/16) 
со содржина во целост идентична со член 44 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 191/19). 

 

Имајќи го предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека 
Електродистрибуција постапила правилно кога го издала Решението за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје Бр.10-22/158 од 16 декември 2014 
година, со кое на Елизабета Џабирска од Делчево и се издава согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа како изолиран корисник, 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. 
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