
   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 март 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на ИМГ АД Вратница с. Вратница, Јегуновце УП2 09-50/21 од 19 февруари 2021 

година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1106 од 21 
јануари 2021 година СЕ УВАЖУВА. 
 

2.  Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1106 од 21 
јануари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и 
одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да издаде Решение за зголемување на моќност според барањето на 
жалителот. 
 

4. Реконструираната трафостаница би се ставила во употреба после пуштање под напон на 
10(20) kV СН кабел, кој е во тек на реализација. 

 
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. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ИМГ АД Вратница с. Вратница, Јегуновце до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесоа Приговор УП2 09-50/21 од 19 февруари 2021 година против Решение за 
одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната 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 ДООЕЛ Скопје бр. 11-1106 од 21 јануари 
2021 година, за побарано зголемување на моќност. 
 На седницата одржана на 24 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-50/21 од 19 февруари 2021 година со прилог: 
- Приговор 
- Барање за произнесување од Општина Јегуновце до Електродистрибуција – КЕЦ Тетово бр. 11-

304 од 25 декември 2020 година 
- РОБСП 11-1106 од 21 јануари 2021 година 
- Одобрение за градба бр. 11-304 од 14 јануари 2021 година со правосилност од 1 февруари 2021 

година издадено од Општина Јегуновце 
- Скица од подрачјето. 

 



 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави Извод од план, оптеретување 
на среднонапонскиот извод и GIS скица, а потоа да се свика седница на која ќе присуствуваат двете 
страни, при што жалителот ќе достави еднополна шема за објектот. 
 
 Побараните докази беа доставени, а на седницата одржана на 16 март 2021 година присутните 
ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот остана кон наводите изнесени во Приговорот, при што потенцираше дека има 
потреба од зголемување на моќноста поради зголемување на капацитетите во објектот, како и дека 
бара да добие дозвола за припрема на постоечката трафостаница и внатрешниот приклучок, со цел 
да може побрзо да се реализира промената кога ќе дојде време за пуштање на објектот под напон. 
 Претставниците Електродистрибуција напоменаа дека моментално нема технички услови за 
реализирање на барањето на жалителот, но во тек е изградба на вод со 400mm 10(20)kV кабел, при 
што изградбата би траела уште неколку месеци.  
 На состанокот спогодбено беше заклучено да се издаде Решение за согласност според 
барањето на корисникот. 
 
 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.09–50/21                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ  
18 март 2021 година                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
  


