
   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 општата 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 23 јуни 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Драган Ангеловски од Крива Паланка УП2 09-67/22 од 8 април 2022 година 

против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-37 од 23 март 
2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-37 од 23 март 2022 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 
 

 Драган Ангеловски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-67/22 од 8 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-37 од 23 март 2022 година на КЕЦ Кратово, 
издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.  
 Жалителот веќе поседува две броила во објектот па бара трет приклучок.  
 Според Електродистрибуција - корисникот се наоѓа на 30 метри од постоечка трафостаница. Што 
се однесува за потенцијални баратели, бидејќи се работи за централно градско подрачје, објектите кои 
се околу корисникот се веќе приклучени. Корисникот има веќе две постоечки броила за објектот за кој 
приложува имотен лист, а според имотниот лист се гледа дека има поделба на објектот само на два 
посебни делови (ПО - помошен објект и ПР - приземје), а од сликите на увид се гледа дека се работи за 
поголем објект, односно доградба која не е впишана во имотен лист.  
 Доколку корисникот сака и трет мерен уред потребно е да достави соодветно важечко одобрение 
за градба на објектот. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 31 мај 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-67/22 од 8 април 2022 година; 
2. Одговор на Приговор и Дополнителни докази од 5 мај 2022 година со прилог: 
- Имотен лист бр. 1117 за КП бр. 810, КО Крива Паланка 



- Извод од ДУП 
- Барање за согласност за приклучок од 14 март 2022  
- Решение за одбивање бр. 11-37 од 23 март 2022 на КЕЦ Кратово 
- Уверение за идентификација за КП бр. 442, КО Крива Паланка 

3. Дополнителни докази од 9 мај 2022 година со прилог: 
- GIS скица 
- Слики од објектот. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имено, за доградбата за која се бара приклучок Барателот не поседува доказ за правото на 
сопственост, имајќи во предвид дека истата не е запишана во имотниот лист. 
 
 Согласно Член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник 
на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем не смее да ги приклучува на 
дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за 
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е 
издаден соодветен документ согласно закон. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека жалителот не поседува комплетна 
документација потребна за добивање на приклучок, 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. 
           
 
 
УП2 бр.09–67/22                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23 јуни 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


