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 (4) 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 21
октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за одбивање на приговор
1. Приговорот на Слога 88 Радовиш ДОО УП2 09-168/21 од 19 јули 2021 година против Решение
за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа
на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-265 од 2 јули 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-265 од 2 јули
2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
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
Слога 88 Радовиш ДОО до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе
Приговор УП2 09-168/21 од 19 јули 2021 година против Решение за одбивање на барање на
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-265 од 2 јули 2021 година на КЕЦ
Струмица, за побарано зголемување на моќност.
Побарано е категоријата на приклучок да е LV1.2, а локацијата на мерното место да е во
близина на објектот (постоечкото). Претходно, објектот е приклучен со 124kW моќност, а сега се
бара зголемување до 256kW. Приговараат на локацијата на мерното место, додека
Електродистрибуција издава Решение со мерно место на 160m од објектот (директен извод до МОТA поставен до трафостаница ТС Автобуска 1, а внатрешниот приклучок до објектот да е обврска на
жалителот.
На седницата на 17 август 2021 година се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-168/21 од 19 јули 2021 година со прилог:
-Слики од ТС, мерен ормар, објект, нисконапонска мрежа,
-БСП-1 образец од 14 јуни 2021 година
-РСПДМ 21-154 од 9 април 2015 година на КЕЦ Струмица
-РСПДМ 11-265 од 2 јули 2021 година на КЕЦ Струмица
-Полномошно од жалителот за Марјанчо Петроски од Прилеп
-Еднополна шема
-Тековна состојба на жалителот
-Извод од катастарски план за КП 4256/1, КО Радовиш
-Имотен лист бр. 2182 за КП бр. 4255/2, 4256/1, 4255/1, КО Радовиш
-Одговор од ЕВН од 27 јули 2021 година

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави податоци за други приклучоци на
изводот, при што на 24 август 2021 година побараните податоци беа доставени.
Потоа, на седницата одржана на 27 август 2021 година Приговорот повторно беше
разгледуван и се заклучи истиот да се стави на разгледување на наредната седница со физичко
присуство на двете страни.
На седницата одржана на 7 септември 2021 година претставниците од Електродистрибуција
потенцира дека има и други потрошувачи приклучени на предметниот извод, додека претставниците
на жалителот останаа кон наводите изнесени во Приговорот и на истата се заклучи да се изврши
увид на терен со цел утврдување на фактичката состојба.
На 5 октомври 2021 година претставници на Комисијата за водење на постапка за одлучување
по приговори и разрешување на спорови изврши увид на терен со цел утврдување на фактичката
состојба, од кој се утврди дека на предметниот извод има приклучено и други потрошувачи.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
неоснован.
Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на
електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на РМ”
бр. 95/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 271/20) (Тарифен систем) ги утврдува категориите на
приклучок според напонското ниво и точката на преземање на електричната енергија од
електродистрибутивниот систем.
Во член 4 став (2) точка 4) од Тарифниот систем е наведено дека во категоријата LV1.2
припаѓаат нисконапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од
нисконапонски собирници во трансформаторските станици на среден напон/низок напон, при што
мерењето на испорачаната електрична енергија може да биде и на објектот на потрошувачот,
доколку на изводот нема приклучено друг потрошувач.
Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека на изводот се приклучени и други
потрошувачи, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје правилно постапила издавајќи го сега обжаленото Решение, 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.
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