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 8 март
2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на Група граѓани од с. Ѕвегор, Делчево УП2 09-68/21 од 9 март 2021 година
против Решенија за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-189 од 4
декември 2019 година; 11-24 од 25 јануари година; 11-28, 11-29, 11-32, 11-38, 11-43 од 5
февруари 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решенијата за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-189 од 4
декември 2019 година; 11-24 од 25 јануари година; 11-28, 11-29, 11-32, 11-38, 11-43 од 5
февруари 2021 година СЕ ПОНИШТУВААТ и предметот се враќа на повторно разгледување
и одлучување.
3. Жалителите да отстапат место за изградба на потребната трафостаница кое ќе биде технички
и економски оправдано.
4. По исполнување на точката 3. од диспозитивот Електродистрибуција да создаде технички
услови за реализација на приклучок на објектите и потоа да издаде Решенија за согласност
за приклучување на електродистрибутивната мрежа.
5. 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
Група граѓани од с. Ѕвегор, Делчево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесоа Приговор УП2 09-68/21 од 9 март 2021 година против Решенија за одбивање на барање на
согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во
понатамошниот текст: Електродистрибуција).
Жалителите ги оспоруваат Решенијата за одбивање на барање на согласност за приклучување
на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-189 од 4 декември
2019 година; 11-24 од 25 јануари година; 11-28, 11-29, 11-32, 11-38, 11-43 од 5 февруари 2021 година
издадени од КЕЦ Делчево.
Приговорот е поднесен од 11 жалители за објекти во с. Ѕвегор, Делчево, кои наведуваат дека
објектите им се легализирани и се спремни да отстапат место за изградба на трафостаница. Според
Електродистрибуција, наведеното подрајче каде што има неколку потенцијални баратели е надвор
од ДУП/УПС/УПВНМ. Станува збор за дивоизградени викендици на разделеченост од 500 метри, кои
после неколку години се легализирани. Во близина не постои нисконапонска мрежа, а на повеќе од
500 метри поминува далекувод 10KV Разловци. Поради зголемениот број на баратели, предметот ќе

биде даден на разгледување за идната инвестициона програма на КЕЦ (Корисничко Енерго Центар)
Делчево.
На денешната седница се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-68/21 од 9 март 2021 година со прилог:
-Решенија за легализација на објектите
-Решенијата за одбивање на барањата за согласност за приклучок
2. Одговор на Приговор од 11 март 2021 година со прилог GIS скица
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) операторот на
електродистрибутивниот систем (ОДС) е одговорен за одржување, надградување и проширување на
електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е
должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.
Согласно став (3) точка 3) од истиот член, ОДС е должен да ги приклучи производителите и
потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички
оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на
електродистрибутивниот систем.
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.09–68/21
18 март 2021 година
Скопје
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