
   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 (13) 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 16 февруари 
2023 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Имрли Амети од Гостивар УП2 09-252/22 од 29 ноември 2022 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-763 од 31 октомври 2022 година СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-763 од 31 октомври 2022 и година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3.  Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја забрза постапката за реализација на дислокација на 
предметната трафостаница согласно доставените предлози. 
 

4. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје по реализација на предметната дислокација да издаде 
Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа. 
 

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 

 
 Имрли Амети од Гостивар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-252/22 од 29 ноември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-763 од 31 октомври 2022 година на КЕЦ Гостивар, 
издадено поради незапазени минимални безбедносни растојанија од објект до трафостаница 
сопственост на Електродистрибуција. 
 Ова е повторно поднесен приговор за ист објект за кој е водена постапка пред Регулаторната 
комисија за енергетика во 2019 година. Се работи за изградена зграда веднаш до трафостаница 
сопственост на Електродистрибуција. Согласно основниот проект растојанијата биле запазени но по 
изведбата истите не се запазени. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 12 декември 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-252/22 од 29 ноември 2022 година со прилог: 
- Одговор на поднесено Барање од 2019 година 
- Барање за согласност за приклучок (БСП-1 образец) од 27 октомври 2022 година 
- Решение за одбивање  
- Полномошно од жалителот за Адвокат Златко Димоски од Гостивар 



- Приговор 
- Одобрение за градење на објектот 
- Имотен лист бр. 76634 за КП бр. 7735/1, 7735/2, 7755/4, 7757/2, КО Гостивар-2 
- Договор за дислокација на дистрибутивна мрежа бр. 13-1205 од 13.07.2017 година 
- Еднополна шема за објектот 
- Потврда за исправност на електрична инсталација 
- Известување за градба на станбен објект покрај дистрибутивна трафостаница на ЕВН 

Македонија од 15 август 2017 година 
- Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 11-865 од 5 мај 2017 година 
- Слики, пред и по изградба на објектот 

 
 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 На седница од 11 јануари 2022 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот потенцираше дека проектот е во целост изграден согласно урбанистичко-планската 
документација и одобрението за градење. Предметната трафостаница е поставена дел на приватен 
имот, дел на јавна површина која не е предвидена со ДУП, нема маркица за истата и не е запишана во 
Агенција за катастар на недвижности. Трафостаницата е изградена и за други објекти а не само за тој, 
односно опасноста постои и со и без објектот на жалителот. Поради тоа смета дека таа не треба да 
биде пречка за издавање на решение за согласност за приклучок на објектот. Моментално објектот има 
стар приклучок од претходниот објект, од кој се напојува деловен објект на приземје МОНТЕНЕГРО.  
 Потенцира дека не треба да трпи штета и да не може да изгради објект на свој имот, само поради 
фактот што има дивоградба која влегува во неговиот имот, односно предметната трафостаница. 
 Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека е точно дека е издадено позитивно 
мислење во постапка за одобрение за градба но не е земен предвид фактот дека објектот ќе биде 
изграден во непосредна близина до трафостаницата. Сепак, во мислењето е наведено дека треба да 
се почитуваат постоечките законски прописи како и минималните безбедносни растојанија. 
 Стариот објект се напојувал од оваа трафостаница, но тогаш не биле нарушени безбедносните 
растојанија. Постои голема опасност од хаварија во трафостаницата при период на големо 
оптоварување.  
 Според Мрежните правила, минимално растојание од трафостаница до објект е 2 метри. 
 Трафостаницата е изградена во 1970 декада, при што тогаш до неа имало објект со помал габарит 
за кој имало обезбедено минимално безбедносно растојание. 
 При поднесување на Барање за мислење за одобрение за градење до Општината, приложена е 
скица од постоечкиот помал објект, а не новопредвидениот. 
 За дислокација на трафостаницата, постои маркица за изградба на трафостаница на околу 200 
метри од објектот во правец кон село Балиндол. Технички, ако се дислоцира трафостаницата, бидејќи 
има потрошувачи на 300 метри од постоечката локација кон другиот правец, веќе ќе има изводи со 
растојание од 500 метри што ќе резултира за влошени напонски прилики. 
 
 На седницата беше заклучено Електродистрибуција да најде локација на која ќе може да се 
дислоцира спорната трафостаница која се наоѓа непосредно до објектот за кој се бара приклучок, при 
што на 26 јануари 2023 година побараната информација беше доставена. 
 Потоа, на седница одржана на 30 јануари 2023 година беше заклучено Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје да достави информација за кои постапки конкретно се преземени во врска со изнаоѓање 
на локација за изградба на потребната трафостаница, при што на 3 февруари 2023 година беше 
доставено ново известување и на седница одржана на 13 февруари 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 и 236/22) 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, како и фактот дека постои можност за реализација на 
Барањето на жалителот, 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.09–252/22                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
16 февруари 2023 година          на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                           Марко Бислимоски 
 
 
  


