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 19
ноември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ
за усвојување на приговор
1. Приговорот на Петковски Александар од Скопје УП2 09-168/20 од 23 септември 2020 година
против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-283 од 12
септември 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-283 од 12
септември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и
одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од
нисконапонската мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
4. Жалителот до Електродистрибуција да достави Изјава за неприговарање на квалитетот на
напонот.
5. Електродистрибуција да изврши реконструкција на нисконапонската мрежа во тоа подрачје.
6. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност
електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.

за

приклучување

на

7. 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
Петковски Александар од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесе Приговор УП2 09-168/20 од 23 септември 2020 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 одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-283 од 12 септември 2020 година
издадено од КЕЦ Кичево поради непостоење на технички услови за приклучок.
Според Електродистрибуција, објектот е на 1500 метри од трафостаница, падот на напон е 37%
а за тоа подрачје нема урбанистичко-планска документација.

На 28 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на
која се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-168/20 од 23 септември 2020 година со прилог:
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа бр. 11-283 од 12 септември 2020 година
- Пресметка за висината на надоместокот за утврдување на правен статус бр. УП1 09-265
од 30.11.2012 година издадена од Општина Македонски Брод
- Урбанистичка согласност за бесправен објект бр. УП1 09-265 од 30.11.2012 година
издадена од Општина Македонски Брод
- Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект бр. УП1 09-265 од
26.12.2012 година со правосилност од 6 октомври 2017 година издадено од Општина
Македонски Брод
- Имотен лист бр. 459 за КП бр. 694/3, КО Брезница
- Копија од лична карта,
2. Одговор на Приговор од 2 октомври 2020 година со прилог:
- БСП-1 образец од 1 септември 2020 година
- Скица.
На седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави дополнителна документација –
ГИС скица и информација за потенцијални баратели во околината.
На 17 ноември 2020 година Електродистрибуција достави:
- Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр. 159/18 од 11 мај 2018 година
заверен на нотар
- Потврда дека објектот на жалителот е изведен спрема важечки технички прописи,
стандарди и електроенергетска согласност издадена од УНИТЕЛ - АС ИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ Скопје
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Од горенаведеното и доставените докази и прилози се утврди дека жалителот поседува
комплетна документација, а за реализација на приклучокот постои техничко решение и истиот треба
да се третира како стандарден приклучок.
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 –168/20
19 ноември 2020 година
Скопје
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