
   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 25 јули 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Тодор Деловски од Скопје УП2 09-81/22 од 4 мај 2022 година против Решение за 

согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје бр. 10-372 од 31 декември 2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-372 од 31 декември 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и 
предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде ново Решение за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа во кое нема да се пресметуваат трошоците за веќе 
изградената мрежа и трафостаница. 
 

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 
 

 Тодор Деловски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-81/22 од 4 мај 2022 година против Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
Електродистрибуција) бр. 10-372 од 31 декември 2021 година на КЕЦ Струга, издадено против 
висината на трошокот, 417.703,00 денари за 4 броила во објект во с. Радожда, Струга. 
 Жалителот потенцира дека Одобрението за градење е врз основа на Општ акт за село Радожда, и 
дека согласно Уверение 10-1280/2 од 30.03.2022 година издадено од Општина Струга - локацијата е 
градежно земјиште и согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање се смета дека општиот 
акт е еднаков на УПС.  
 Според Електродистрибуција, за приклучокот да е стандарден, мора да има урбанистичко-планска 
документација за тоа подрачје, односно ДУП/УПС/УПВНМ.  
 Според технички опис, падот на напонот е околу dU = 13% кај барателот.  
 Барањето е поднесено со уште две барања, а има и уште четири потенцијални баратели во 
околината. За приклучок на сите седум е потребна изградба на нисконапонска мрежа паралелно со 
среднонапонски кабел и трафостаница. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 28 јуни 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-81/22 од 4 мај 2022 година со прилог: 
- Приговор 
- Барање од сопственици и инвеститори во с. Радожда, Струга 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-372 од 31 декември 2021 година  



- Спецификации на трошоци 
- Уверение дека повеќе КП во КО Радожда во моментот на издавање на Одобрение за градба 

претставувале градежно земјиште во граници на Општ Акт за с. Радожда од 1988 година 
- Одобрение за градба со правосилност од 10 јули 2012 година 
- Скица од подрачјето 
- Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 27 декември 2021 година 
- Имотен лист бр. 731 за повеќе КП, КО Радожда 
- Еднополна шема  
- Локална урбанистичко планска документација изработена од УРБАН ДОО Охрид 

2. Одговор на Приговор од 31 мај 2022 година со прилог: 
- GIS скица 
- Технички опис за Решение за согласност 
- Податоци за пад на напон со постоечка и новопредвидена состојба. 

 
 и на седницата беше заклучено Комисијата за постапување по Приговори да изврши увид на 
терен. На 7 јули 2022 година беше извршен увид на терен со цел утврдување на фактичката состојба, 
при што на седница одржана на 12 јули 2022 година приговорот повторно беше разгледуван. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Имено, во однос на постоење на валидна урбанистичко-планска документација за село Радожда, 
согласно член Член 99 од Закон за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/2020) 
општите акти донесени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), ќе се 
применуваат до донесување на урбанистички план за село за просторот опфатен со општиот акт.  
 Горенаведеното укажува на фактот дека постоечкиот Општ Акт за село Радожда, Струга е во сила. 
 
 Согласно член 93 став (3) точка 3) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и 
Службен весник на РСМ бр. 96/19) 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 не треба да се пресметуваат трошоци за веќе 
изградената мрежа и трафостаница, 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.09–81/22                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25 јули 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

 
    

  


