
   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 28 
јануари 2021 година донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за усвојување на приговор 

  
 

1.   Приговорот на Агим Исмаили од с. Пирок, Боговиње УП2 09-19/16 од 21 јануари 2016 година 
против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 21-49 од 21 
јануари 2016 година СЕ УСВОЈУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 21-49 од 21 
јануари 2016 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок на објектот на 
дистрибутивната мрежа. 
 

4. Електродистрибуција потоа 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 
 
 
 Агим Исмаили од с. Пирок, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-19/16 од 21 јануари 2016 година против Решение за одбивање на барање 
на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија  АД Скопје 
(во понатамошниот текст: ЕВН). 
 Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на ЕВН бр. 21-49 од 21 јануари 2016 година место. 
 Жалителот На 14 април 2016 година Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука УП2 
бр. 09-19/16 по горенаведената жалба. 
 На 18 декември 2020 година Вишиот управен суд достави Пресуда по доставена жалба на 
Регулаторната комисија за енергетика против Пресуда на Управниот суд У-6 бр. 30/2017 од 27 
декември 2017 година со која се поништува Одлуката УП2 бр. 09-19/16 од 14 април 2016 година. 
 Постапувајќи по Пресудата, на 22 декември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика 
се обрати до Електродистрибуција со цел доставување на соодветна GIS скица со вцртан објект и 
нисконапонска мрежа во околината. 



 На 23 декември 2020 година Електродистрибуција достави ГИС скица и кратко образложение за 
предметот. На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по 
приговори на која се заклучи Електродистрибуција да достави информација за број на потенцијални 
баратели на приклучок во околината како и планови за намалување на оптовареност во постоечката 
мрежа, при што на 4 јануари 2021 година беа доставени побараните информации. 
 
 На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација: 

-  Достава на дополнителни докази од 4 јануари 2021 година на Електродистрибуција 
- Достава на GIS скица од 23 декември 2020 година 
- Пресуда УЖ-2 бр. 164/2020 од 20 ноември 2020 година на Управниот суд 
- Одлука УП2 09-19/16 од 14 април 2016 година 
- Записник од одржан состанок по поднесена жалба до Регулаторната комисија за енергетика 

УП2 бр. 09-19/16 од 17 март 2016 година 
- Жалба УП2 бр. 09-19/16 од 26 февруари 2016 година со прилог: 
- Решение за одбивање бр. 21-49 од 21 јануари 2016 година на КЕЦ Тетово 
- Одобрение за градба бр. 11-129/4-4 од 17 март 2006 година со правосилност од 5 април 2016 

година издадено од Општина Боговиње 
- Полномошно од жалителот за Адвокат Бујар Сабриу од 21 јануари 2016 година. 

  
  Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека 
истиот е основан. 
 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 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 – 19/16                                               Претседател 
28 јануари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
 
 
  


