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 16 август
2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на МАКПЕТРОЛ АД Скопје УП2 09-154/21 од 1 јули 2021 година против Решение
за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-72 од 8 февруари 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-72 од 8
февруари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и
одлучување.
3. Електродистрибуција да создаде технички услови за приклучок.
4. Електродистрибуција по исполнување на условот зададен во точка 3. од ова Решение, да
издаде соодветно Решение според Барањето на жалителот.
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
МАКПЕТРОЛ АД Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе
Приговор УП2 09-154/21 од 1 јули 2021 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 согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-72 од 8 февруари
2021 година издадено од КЕЦ Васил Главинов.
Побарано е зголемување за моќност за БС 008 Визбегово 1, од 55 на 120kW и плус
дополнителни две мерни места за истиот објект (второто 45kW, третото броило 72kW). Жалителот
потенцира дека на постоечката ТС "Пумпа-Визбегово" може да се направи замена на постоечкиот
трансформатор и да се монтира нов со поголема моќност.

Според Електродистрибуција, единствено решение е изградба на нова трафостаница. Според
постоечкиот Општ Акт за с. Визбегово, не се предвидени маркици за нови ТС. Предложено му е на
жалителот да преотстапи 30m2 за ТС но првично го има одбиено предлогот. Во меѓувреме,
поднесено е Барање за мислење за изградба на нов објект на истата КП но е издадено негативно
мислење бидејќи нема маркица за ТС. Потоа е договорено со Општина Бутел и жалителот,
МАКПЕТРОЛ да предложи локација за изградба на нова ТС и да го подари тоа место, при што овој
пат е издадено позитивно мислење, но сеуште не е доставена предлог-местоположба за нова ТС до
ЕВН.
На седницата на 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-154/21 од 1 јули 2021 година со прилог:
-БСП-1 образец од 3 февруари 2021 година
-РОБСП 11-72 од 8 февруари 2021 година
-Имотен лист бр. 52626 за КП бр. 1095/2 и 1097/1, КО Визбегово
-РСПДМ 11-47/573 од 26 ноември 2010 година
-Еднополна шема со постоечка и новопредвидена состојба
2. Одговор на Приговор од 12 јули 2021 година со прилог:
-Општ акт за с. Визбегово
-Мислење за добивање на одобрение за градба 11-247/2 од 15 февруари 2021 година на
Електродистрибуција
-Мислење за добивање на одобрение за градба 11-425/2 од 3 март 2021 година на
Електродистрибуција
-Барање за произнесување 2311-39 од 9 февруари 2021 година на Општина Бутел
и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на разгледување на наредната седница
со физичко присуство на двете страни.
На седницата на 10 август 2021 година жалителот потенцираше дека е побарано зголемување
на моќност, (поради реконструкција на бензинската), а воедно е направен увид со колегите од КЕЦ
Васил Главинов. Постоечката ТС не ја покрива потребата од електрична енергија, а реконструкција
на трафостаницата не е возможна. Сметаат дека треба да им се создадат технички услови а не
барањето да биде одбиено.
Претставниците од Електродистрибуција напоменаа дека е поднесен БСП-1 за 237kW за 3
броила (ресторан и полначи за е-автомобили) за во бензинска станица БС Визбегово. Постоечката
ТС се наоѓа во приватен имот, нема услови за реконструкција, а нема маркица за локација за
изградба на нова ТС. Потребна е трафостаница со минимум 400kVA. Во однос на локација, најден е
еден сопственик на трафостаница со кој е договорено истата да се сруши, и на тоа место да се
изгради нова со цел да се покрие побарувачката во тоа подрачје, при што за неколку месеци ќе може
да се реализира приклучокот.Во тек е преотстапување на локацијата.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Имено, 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.09–154/21
16 август 2021 година
Скопје
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