
   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 10 
септември 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

 
1.   Приговорот на Снежанка Карадаковска од Скопје УП2 09-86/20 од 24 јуни 2020 година против 

Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-257 од 4 мај 2020 година СЕ ОДБИВА. 
 

2.  Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-257 од 4 мај 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 
 
 Снежанка Карадаковска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-86/20 од 24 јуни 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. 11-257 од 4 мај 2020 година издадено од КЕЦ Ѓорче Петров, 
поради побарана поделба на мерно место. 
    
 Во прилог кон Приговорот е доставена следната документација: 

- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-257 од 4 мај 
2020 година,  

  
 Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот нема согласност од минимум 
24kW па поради тоа не може да се изврши поделба. Постоечкото броило е 11kW, па може да се 
издаде само Решение за приклучок за нови 11kW моќност. 
 Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава 
на постоечката енергетска согласност и еднополна шема за објектот, при што Електродистрибуција 
заедно со одговорот во прилог ги достави побараните податоци. 
 Видно од одговорот и од дополнително доставената документација може да се утврди дека 
постоечкото броило нема одобрени 24 kW, односно и во еднополната шема од барателот се 
прикажани како Ped=17,3kW. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот 
неоснован.  
 



 Имено, Согласно член 32 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
(Службен весник на РСМ бр. 191/19) Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната 
мрежа на постоечки корисник при одвојување на инсталации се издава само во случај ако 
одобрената максимална едновремена моќност утврдена во согласност со Член 36 од овие Мрежни 
правила е еднаква на или поголема од 24 kW, при што вкупната одобрената максимална 
едновремена моќност не се менува. 
 
 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 – 86/20                                                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10 септември 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                       Марко Бислимоски         
 
 
 
  


