
   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 (13) од Законот за општа 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 5 јули 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Игор Станковски од Штип УП2 09-128/21 од 26 мај 2021 година против 

Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-100 од 11 мај 
2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-100 од 11 мај 
2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да издаде соодветно Решение за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа според Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. 
 

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 

 
 Игор Станковски од Штип до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-128/21 од 26 мај 2021 година против Решение за одбивање на барање на 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција бр. 11-100 од 11 мај 2021 година издадено од КЕЦ Штип, поради 
непостоење на технички услови за приклучок. 
 Според Електродистрибуција, во документацијата никаде нема потврда за поставување на 
пумпа за вода издадена од надлежната Општина/Министерство за земјоделие, туку има само 
Решение за запишување на земјоделско стопанство издадено од МЗШВ. При увид на лице место е 
утврдено дека на КП 1965 КО Павлешинци нема пумпа за вода, а барателот се изјаснил дека во 
иднина ќе прави бушотини за пумпа. Катастарската парцела за која е побаран нов приклучок е 
празна и според Мрежни теправила Електродистрибуција не дозволува приклучок на празна 
катастарска парцела. Како што може да се забележи од сликата во прилог, барателот на оваа 
локација ќе гради објект, кој секако не е легален што претставува уште една причина поради која 
истиот е одбиен. 
 Според жалителот, се работи за имот кој е купен пред пет месеци и периодот е релативно 
краток период за организација и започнување со земјоделски активности. 
   На седницата од 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-128/21 од 26 мај 2021 година со прилог: 



- РОБСП 11-100 од 11 мај 2021 година 
- Решение за запишување на земјоделско стопанство во единствениот регистар на земјоделски 

стопанства издадено од МЗШВ, П.Е. Гази Баба 
- Потврда дека КП 1965, КО Павлешенци, Свети Николе е вон урбанистички план 
- ИЛ бр. 597 за КП бр. 1965, КО Павлешенци 
2. Одговор на Приговор од 26 мај 2021 година со прилог GIS скица 

 
 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација за 
предметот како и GIS скица. По достава на бараните докази, на седницата од 24 јуни 2021 година 
Приговорот повторно се разгледуваше. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
  
 Имајќи го предвид горенаведеното, 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.09–128/21                                                            ПРЕТСЕДАТЕЛ  
5 јули 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                              Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


