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

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на Наџеновски Емил од Скопје УП2 09-110/21 од 25 мај 2021 година против
Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-409 од 16
април 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-409 од 16
април 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и
одлучување.
3. Електродистрибуција да го признае постоечкото броило во објектот и да издаде друго техничко
Решение за согласност за приклучување според Барањето на жалителот.
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.
Образложение
Наџеновски Емил од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесе Приговор УП2 09-110/21 од 25 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. 11-409 од 16 април 2021 година издадено од КЕЦ Аеродром.
Приговорот е против висината на трошокот утврден во Решението (19.478.00 денари за 11kW
приклучок), како и против техничкото Решение (поставување на мерното место на 300 метри од
објект, а внатрешниот приклучок да се гради на свој трошок).
Според жалителот, пред 2 години мрежата во непосредна околина поради невреме престанала
да функционира. Кога поднел Барање за промена на корисник, од страна на Електродистрибуција му
е посочено дека треба да поднесе БСП-1 образец. Потенцира дека не треба да плаќа повторно за
приклучок бидејќи имал активно броило во објектот. Потенцира дека во близина има монофазна
мрежа.
Според Електродистрибуција, мрежата којашто е спорна во приговорот до објектот поминува
низ приватни парцели, а истата не е во нивна сопственост и не е одржувана од нивна страна
(односно не е во функција).
На седницата од 11 мај 2021 година се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-110/21 од 22 април 2021 година со прилог:
-Барање за промена на корисник од 4 март 2021 година

-Општо Барање – одржување и дефекти од 4 март 2021 година
-Барање за промена на корисник од 10 март 2021 година
-Фактура бр. 1104101908 од 17 октомври 2020 година
-БСП-1 образец од 9 април 2021 година
-Известување по доставено Барање бр. 12-2/1172 од 8 април 2021 година
-РСПДМ 11-409 од 16 април 2021 година
-Електроенергетска согласност со техничко решение за напојување со електрична енергија бр.
20-1102 од 27 ноември 1991 година
-Решение за легализација бр. 09-1342/7 од 20 октомври 2017 година
-ИЛ бр. 579 за КП бр. 825/2, КО Орешани
-Договор за купопродажба на недвижен имот со физичка делба од 18 ноември 2020 година
2. Одговор на Приговор од 5 мај 2021 година
3. Одговор на Приговор од 7 мај 2021 година
и на седницата беше заклучено предметот да се стави на дневен ред на наредната седница со
физичко присуство на двете страни. Потоа, на седницата од 17 мај 2021 година присутните останаа
кон наводите изнесени во Приговорот односно Одговорот на Приговор.
На таа седница беше заклучено Електродистрибуција да ја приспособи и санира постоечката
нисконапонска мрежа. Воедно, за реализација на приклучокот, Електродистрибуција и жалителот да
се состанат за да најдат ново техничко решение. По остварен телефонски контакт со жалителот, се
одлучи Приговорот повторно да се разгледа на наредната седница.
На седницата од 24 јуни 2021 година повторно се разгледуваше Приговорот.
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.09–110/21
5 јули 2021 година
Скопје
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