
   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 18 
февруари 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово УП2 09-38/21 од 9 февруари 2021 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-224 од 21 декември 2020 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-224 од 21 декември 2020 година СЕ 
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде ново Решение за согласност за приклучување 
на електродистрибутивната мрежа со намалена пресметка за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа. 
 

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 

 
 САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-38/21 од 9 февруари 2021 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. 10-224 од 21 декември 2020 година издадено од КЕЦ Куманово, 
против висината на приклучок на МХЕЦ Мраморец 394, со 468kW инсталирана моќност, 1.018.663,00 
денари. 
 Според Електродистрибуција, во трошокот е пресметано учество (по капацитет) во претходна 
реконструкција на ТС 35/10KV ХЕЦ Песочани. Без оваа реконструкција приклучокот на жалителот не 
би бил можен денес. Со барањето на жалителот се предизвикуваат трошоци кај ОДС кои не се 
неопходни во моментот и истите треба да се на товар на потрошувачите, а потрошувачите немаат 
обврска да ги плаќаат трошоците за приклучување на објекти на приватни лица кои остваруваат 
големи приходи. 
 
 На седницата одржана на 12 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-38/21 од 9 февруари 2021 година со прилог: 
- Приговор 
- Решение за согласност 10-224 од 21 декември 2020 година 
- Скица од подрачјето 

 



 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
   
 Имено, согласно член 58 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
(Службен весник на РСМ бр. 191/19) при утврдувањето на надоместокот за приклучување на 
производител на електрична енергија на дистрибутивната мрежа, надоместокот за создавање на 
технички услови во дистрибутивната мрежа не се пресметува. 
. 
 Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје не постапиле соодветно при изработувањето на 
пресметката за приклучување на дистрибутивната мрежа во обжаленото Решение, односно на 
жалителот му е пресметано учество во претходно изработена реконструкција реализирана во 2014 
година (поставување на нов ЕТР 35/10 kV/kV, со моќност од 8 МVA), што не е во согласност со 
горенаведените одредби. 
 
 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 – 38/21                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
18 февруари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


