
   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 (9) 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 уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Небојша Митевски од Скопје УП2 09-51/22 од 18 март 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 9 март 2022 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 9 март 2022 година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да изведе механички засилена изолација на предметниот 
извод, при што трошоците ќе ги сноси жалителот. 
 

4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје потоа да издаде Решение за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 
 

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 
 

 Небојша Митевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-51/22 од 18 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-184 од 9 март 2022 година на КЕЦ Васил 
Главинов, издадено поради незапазени безбедносни растојанија од објектот за кој се бара приклучок 
до 10kV далекувод на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.  
 Жалителот потенцира дека има доставено Геодетски елаборат за растојанието (од неговата куќа 
изградена под 10kV далекувод).  
 Според Електродистрибуција: 
 1. Барателот кога го поднел првото барање за приклучок, направен е увид на лице место и 
констатирано е дека над објектот поминува среднонапонски далековод и од тие причини на 20.09.2021 
година е издадено Решение за одбивање со образложение барателот да достави елаборат за 
сигурносни растојанија со кој ќе се потврди дека се задоволени минималните сигурносни растојанија од 
најблискиот проводник на воздушниот среднонапонски вод до најблиската точка од објектот. 



 2. Со поднесување на второто Барање за согласност за приклучување, доставен е бараниот 
Елаборат и истиот е препратен за мислење до Одделот за висок напон, Одделот за стандардизација и 
сектор Мрежен инженеринг, при што е утврдено дека елаборатот е некомплетен и барањето е повторно 
одбиено. 
 3. Со поднесување на третото барање за согласност за приклучување е доставен коригиран 
елаборат. Повторно истиот е препратен за мислење до сите претходно спомнати оддели вклучително и 
одделот за правна служба. По добиеното мислење од нивна страна, издадено е сега обжаленото 
Решение. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-51/22 од 18 март 2022 година со прилог: 
- Решение за одбивање на барање бр. 11-767 од 20 септември 2021 година на КЕЦ Васил 

Главинов 
- Решение за одбивање на барање бр. 11-271 од 30 јануари 2022 година на КЕЦ Васил Главинов 
- Решение за одбивање на барање бр. 11-184 од 9 март 2022 година на КЕЦ Васил Главинов 

2. Дополнителна документација од 13 април 2022 година со прилог: 
- Барање за согласност за приклучок од 8 март 2022 година 
- Барање за согласност за приклучок од 17 септември 2021 година 
- Елаборат за исполнување на технички нормативи за 10/20kV далекувод кој поминува над 

станбен објект на КП 63/2, КО Марино, бр. 01/2022 од 12 јануари 2022 година 
- Имотен лист бр. 1295 за КП бр. 63/2, КО Марино-вонград 
- Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 21-718/2 од 26 февруари 2016 година - 

негативно 
- Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 21-993/2 од 18 март 2016 година - позитивно 
- Одобрение за градење со правосилност од 20 мај 2016 година 
- Слики од постоечкото броило и мерниот ормар 
- Еднополна шема со постоечка и новопредвидена состојба 

3. Одговор на Приговор од 14 април 2022 година 
 

 и на седницата се заклучи Електродистрибуција детално да се произнесе за Елаборатот и 
причините за одбивање на Барањето. По добивање на одговорот, Приговорот да се стави на 
разгледување на наредната седница со физичко присуство. 
 На седница одржана на 10 мај 2022 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот најпрво потенцираше дека сите барања што биле побарани од Електродистрибуција се 
исполнети. 
 Претставниците од Електродистрибуција напоменаа дека КЕЦ Васил Главинов бил во 
координација со повеќе оддели во склоп на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и секој оддел дал свој 
одговор. Потенцираа дека објектот е изграден согласно првиот елаборат а не врз новиот.  
 Жалителот потенцираше дека првично изградбата на објектот била планирана врз основ на едни 
координати, па по добиено негативно мислење од страна на ЕВН, објектот е поместен со цел 
обезбедување на минималното безбедносно растојание, но изградбата е реализирана врз основа на 
старите координати односно коти.  
 Техничко решение за дислокација не е понудено поради тоа што истото и не е побарано. 
 На прашање на комисијата зошто конкретно е одбиено Барањето, од Електродистрибуција 
одговорија дека Барањето е одбиено бидејќи далекуводот е над објектот. 
 На состанокот беше заклучено Електродистрибуција да изврши повторен увид во документацијата 
заедно со оддел за стандардизација и правен оддел со цел изнаоѓање на потенцијално техничко 
Решение со кое ќе може да се обезбедат услови за реализација на приклучок. 



 Електродистрибуција на 19 мај 2022 година достави одговор во кој наведе дека за реализација на 
приклучок е потребно да се изведе механички засилена изолација на предметниот извод, при што на 
седница одржана на 31 мај 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен 
весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, 
надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на 
електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот 
систем. 
 Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да 
обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку 
електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и 
во согласност со пропишаниот квалитет. 
 Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во 
согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги 
приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во 
економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на 
електродистрибутивниот систем. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека доколку се реализира предлогот на 
Електродистрибуција за изведување на механички засилена изолација на предметниот извод, ќе се 
овозможат технички услови за приклучок на објектот на електродистрибутивната мрежа, 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.09–51/22                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23 јуни 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


