
   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 12 мај 
2021 година донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Дарко Јаневски од Свети Николе УП2 09-63/21 од 1 март 2021 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-11 од 26 
јануари 2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-11 од 26 
јануари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 
 

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 
 
 Дарко Јаневски 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 09-85/21 од 23 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. 11-11 од 26 јануари 2021 година 
издадено од КЕЦ Штип. 
 
 Според Електродистрибуција, низ парцелата поминува среднонапонски вод “Горобинци”. За 
објектот е доставено одобрение за градење и имотен лист. Исто така, постои УПВНМ за подрачјето, 
но Електродистрибуција во одговорот има наведено дека урбанистичкиот план не е изготвен за 
ажурирана геодетска подлога, бидејќи доколку е утврдена постоечката состојба на терен од страна 
на урбанистот, водот би бил вцртан со точни координати. Потребно е жалителот да поднесе Барање 
за дислокација.  
 



 
 
 На седницата одржана на 10 март 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-63/21 од 1 март 2021 година со прилог: 
- Приговор 
- Решение за одбивање бр. 11-11 од 26 јануари 2021 година 
- БСП-1 образец од 15 јануари 2021 година 
- Слики од објектот 
- Имотен лист бр. 469 за КП бр. 870/4, КО Сопот 
- Решение за исправка на одобрение за градење издадено од Општина Свети Николе 
- Одобрение за градење бр. 1002-76/2019 од 12 февруари 2020 година со правосилност од 24 

јуни 2020 година издадено од Општина Свети Николе. 
 
 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација и 
Известување за тоа од кои причини не е доставено Мислење во постапката за добивање на 
одобрение за градење. 
 
 Потоа, на 7 април 2021 година жалителот достави Известување со прилог-докази од кои може 
да се утврди дека Општина Свети Николе има доставено Известување во кои е наведено дека  при 
што на 12 март 2021 година Електродистрибуција има доставено известување за давање мислење 
во постапката за издавање на одобрението за градење на објектот на жалителот. 
 На седница одржана на 12 април 2021 година повторно се разгледуваше Приговорот при што 
беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредна седница на која физички ќе 
присуствуваат двете страни. 
 
 На седница одржана на 21 април 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи; 
 Жалителот напомена дека надземниот вод не е впишан во катастарот на недвижности, па 
поради тоа на Геодетите кога го изработувале УП2-то им се појавила различна траса. Моментално 
нема минимални безбедносни растојанија, но ако би се одело со подземен кабел, растојанието би 
било обезбедено. Во околината има и други потенцијални баратели на приклучок кои би се соочиле 
со истиот проблем. Кога стапил во сила урбанистичкиот план во сила бил Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, во кој не е дефинирано дека мора теренски увид да се направи при 
правење на ажурирана геодетска подлога. 
 
 Претставниците на Електродистрибуција потврдија дека немаат дадено мислење во постапката 
за издавање на Одобрение за градење. Во врска со надземниот вод, потенцираа дека единствено 
решение е каблирање. 
 
 На состанокот беше заклучено Електродистрибуција во рок од 7 дена да изврши мерење на две 
растојанија: Растојанието од столбот до објектот на жалителот, и растојанието од столбот до 
границата на градежната парцела. На 29 април 2021 беше доставено известување од кое се утврди 
дека растојанието од оската на изводот до најблиската точка на објектот изнесува 10m, а од крајниот 
проводник околу 8,5m, односно дека минималното безбедносно растојание е обезбедено, при што 
Приговорот повторно се разгледуваше на седница одржана на 5 мај 2021 година. 
 
  Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 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.09–63/21                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ  
12 мај 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                              Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


