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 12 август
2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на МАК ТЕНДА КОМ ДООЕЛ с. Жилче, Јегуновце УП2 09-142/21 од 16 јуни 2021
година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-468 од 27 мај
2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-468 од 27 мај
2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и
одлучување.
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.
Образложение
МАК ТЕНДА КОМ ДООЕЛ с. Жилче, Јегуновце до Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-142/21 од 16 јуни 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 ДООЕЛ Скопје бр. 11-468 од 27 мај 2021 година издадено од КЕЦ
Тетово.
Според Електродистрибуција, против жалителот се води постапка за неовластено користење.
Има поднесено Барање за дислокација на мрежа, ја нема прифатено добиената понуда и за сметка
на тоа извршил интервенција на своја рака. Местото каде е направена интервенцијата е во близина
на објектот за кој се бара приклучок. Жалителот потенцира дека за да се констатира неовластената
интеренција, потребно е постоење на вина утврдена со пресуда и се повикува на презумпцијата на
невиност.
На седницата од 24 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:
-Одговор на Приговор УП2 09-142/21 од 16 јуни 2021 година со прилог Приговор.

и на седницата беше заклучено предметот да се стави на дневен ред на наредната седница со
физичко присуство на двете страни.
На седницата на 10 август 2021 година Електродистрибуција достави комплетна
документација по предметот, а присутните ги изнесоа следните наводи:
Жалителот напомена дека бара приклучок на станбен простор.
Електродистрибуција напомена дека на местото за кое се бара приклучок е извршена
неовластена интервенција за дислокација. Предлагаат решение кое предвидува уплата од страна на
жалителот за дислокација на спорниот столб односно отстранување на нелегално поставените
електроенергетски објекти и реализација на дислокација согласно договор за дислокација кој би бил
потпишан од барателот, заедно со спецификација на трошоци.
Електродистрибуција на состанокот достави:
-БСП-1 образец од 26 мај 2021 година
-Извод од план за КП бр. 615 и 616 за КО Жилче од 20 април 2021 година
-Имотен лист бр. 5660 за КП бр. 615, КО Жилче
-Тековна состојба на жалителот
-Одобрение за градење бр. 11-443 од 30 јули 2018 година со правосилност од 15 август 2018
година
-Договор за отстапување на одобрение за градба склучен на 28 јануари 2019 година помеѓу
жалителот и Тасевски Ване од с. Жилче, Јегуновце
-РСПДМ бр. 11-58 од 22 јануари 2019 година на КЕЦ Тетово
-Потврда за исправност на електрична инсталација од 22 април 2021 година издадена од
ТДПТУУ ТЕХНО-ВАЛ ДООЕЛ
-Еднополна шема со постоечка и новопредвидена состојба
-Известување за неовластени интервенции во електродистрибутивната мрежа до МВР – СВР
Тетово бр. 13-176/1 од 27 февруари 2020 година
-РОБСП 11-468 од 27 мај 2021 година на КЕЦ Тетово
На состанокот се утврди дека не постои записник од утврдена фактичка состојба на терен.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Имено, според член 35 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија
(Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем (ОДС) ќе донесе
Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во
случај кога:
1) во прилог на БСП 1, односно БСП 2, не е доставена комплетна документација согласно Член 24
од овие Мрежни правила;
2) не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според
барањето на корисникот;
3) приклучувањето на корисникот на дистрибутивната мрежа, според податоците содржани во
барањето на корисникот, може да предизвика загрозување на сигурноста во снабдувањето на
останатите корисници;
4) се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти,
пропишани со закон и соодветни подзаконски акти;
5) корисникот има неплатени обврски кон ОДС и/или снабдувачот

Според горенаведените одредби, не постои основ за одбивање на Барање за согласност за
приклучиување на електродистрибутивна мрежа поради неовластена интервенција во
нисконапонска мрежа.
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.09–142/21
16 август 2021 година
Скопје
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