
   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 (4) 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 одбивање на приговор 

  
1.   Приговорот на Зорка Петровска од Скопје УП2 09-231/20 од 30 ноември 2020 година против 

Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-859 од 26 октомври 2020 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-859 од 26 октомври 2020 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 
 
 Зорка Петровска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-231/20 од 30 ноември 2020 година против Решение за 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. 11-859 од 26 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Васил 
Главинов, против висината на трошокот за приклучок, 87.067,00 денари. 
 Жалителот потенцира дека во 2010 година е издадено првичното Решение за согласност по кое 
се уплатени средствата потребни за реализација на приклучокот. Заради проблеми во комуникација 
со сопствениците на објектот, сега е поднесено ново Барање, но потенцира дека не треба по втор 
пат да плаќа за истата работа. Според Електродистрибуција, нема детален урбанистички план па 
поради тоа приклучокот е нестандарден.  
 На 29 декември 2020 одина се одржа седница на која беше заклучено предметот повторно да се 
разгледа на наредната седница за одлучување по Приговори, по остварена комуникација со 
надлежниот Корисничко-енерго центар на Електродистрибуција. 
 На седницата одржана на 26 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-231/20 од 30 ноември 2020 година со прилог: 
- Фактура бр. 1104841842 од 17 ноември 2020 година 
- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-859 од 26 октомври 2020 издадено од КЕЦ Васил 
Главинов 



- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа 24-1/203 од 22 март 
2010 година со пропратна прилог документација кон истото 

- НМ1 Формулар за монтирање на ново броило од 20 април 2010 година 
- Фактура за нов приклучок бр. 38/1/10-01225 од 22 март 2000 година 
- Фактура бр. 53-10 од 4 август 2020 година од ДПТУ ЕЛГРАД Неготино 
2. Одговор на Приговор од 25 декември со прилог: 
- GIS скица 
- Пресметка на надоместок за приклучување на корисник преку нестандарден приклучок со 

прилог спецификации 
  
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Имено, доколку барателот сака да го промени местото на кое ќе биде поставено мерењето, 
треба да поднесе соодветно Барање за дислокација до Електродистрибуција. 
 
 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 – 231/20                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
28 јануари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


