
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 
236/22), 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 30 јануари 2023 
година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Светлана Вељановска од Бардовци, Карпош УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 

година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-681 од 5 јули 
2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-681 од 5 јули 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 
 
 Светлана Вељановска од Бардовци, Карпош  до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 година против Решение за 
одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-681 од 5 
јули 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров, конкретно против реализацијата на приклучокот.  
 Жалителот приговара на начинот на којшто е реализирано Решението, поточно приклучокот е 
поставен на спротивна страна од фреквентна улица при што жалителот треба да ги обезбедува сите 
потребни дозволи и да го врши прекопот за да стигне до броилото. 
 Според Електродистрибуција - изготвено е техничкото решение, кое е детално презентирано пред 
корисникот пред да го потпише договорот за приклучок. Потоа, корисникот го потпиша договорот за 
приклучок и изврши уплата. По извршената уплата, приклучокот е реализиран согласно претходно 
утврденото техничко решение. Во овој момент нема услови или основа за промена на техничкото 
решение, поради што приговорот на корисникот е неоснован. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 година со прилог: 
- Обжаленото Решение  

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 11 јануари 2023 година со прилог: 
- Барање за согласност за приклучување од 5 јули 2022 година 



- Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок бр. 11-581 од 1 јули 
2022 година 

- GIS скица 
- Имотен лист бр. 5592 за КП бр. 301, КО Злокуќани 
- Извод од план 
- Записник од извршен увид на лице место, за КП 301, КО Бардовци 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека за приклучокот е потпишан соодветен 
Договор, извршена е уплата и приклучокот е веќе реализиран, 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.09–273/22                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јануари 2023 година                     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
 
  


