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 11 март
2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово УП2 09-02/21 од 4 јануари 2021 година против
Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-162 од 16 октомври 2020 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-162 од 16 октомври 2020 година СЕ ПОНИШТУВА
и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност според кое приклучокот на секој
одделен објект за кој се бара приклучок ќе се третира како стандарден приклучок.
4. 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
ЕМКА КОМПАНИ ДОО Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесе Приговор УП2 09-02/21 од 4 јануари 2021 година против Решение за согласност за
приклучување на електродистрибутивната мрежа на на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во
понатамошниот текст: Електродистрибуција).
Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција бр. 10-162 од 16 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Тетово.
Поднесени се 9 БСП-1 обрасци, за семејни куќи со предвидени максимум 400kW, а издадени се
9 РСПДМ како нестандардни бидејќи објектите се вон ДУП, нема мрежа во близина, потребна е
изградба на нова среднонапонска, нисконапонска мрежа и трафостаница. Жалителот наведува дека
се работи за 38 куќи, и бара третманот за сите да е стандарден. Доставено е едно РСПДМ и едно
одобрение за градење. Во изводот од план стои дека се работи за објекти за времено сместување.
Кон Приговорот е доставена следната документација:
1. Одговор на Приговор УП2 09-02/21 од 4 јануари 2021 година со прилог:
- Решение за согласност 10-162 од 16 октомври 2020 година на Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје
- Извод од план бр. 10-4684/2 од 24 јуни 2020 година, Архитектонско урбанистички проект
усвоен со Решение број 10-3003/6 од 02.06.2020 година за градба со намена: времено
сместување – А4, зеленило донесено од Општина Тетово
- Одобрение за градење бр. 10-181/20 од 10 август 2020 година издадено од Општина Тетово
На седницата одржана на 21 јануари 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи:
Претставникот на жалителот наведе дека е во план изградба на 38 куќи.

Претставниците на Електродистрибуција потенцираа дека е поднесено Барање од едно правно
лице, за повеќе типски објекти со повеќе броила. Нема ни УПВНМ/УПС/ДУП. Вкупното Барање за
сите објекти е околу 300kW, па затоа приклучокот е третиран како нестандарден бидејќи се работи
за повеќе од 11kW. Жалителот учествува и во предвидениот трошок за изградба на трафостаница
која би се градела наменски за приклучување конкретно на тие објекти за кои се бара приклучок со
отстапување на земјиште. Доколку би се поднеле одделни барања за секоја куќа посебно, од
Електродистрибуција напоменаа дека дека во тој случај приклучоците би се третирале како
стандардни. Учество е пресметано по 11kW од објект, а од 60 до 80000 денари е надоместокот по
куќа, во зависност од тоа каде се наоѓа. На состанокот жалителот дополнително достави комплетна
документација од аспект на одобренија за градба и имотни листови за објектите, при што на
седницата беше заклучено Електродистрибуција да ги достави спецификациите за трошоци за
обжаленото Решение и на 28 јануари документацијата беше доставена.
На сединцата одржана на 3 февруари 2021 година беше заклучено Регулаторната комисија за
енергетика да се обрати до Општина Тетово со цел произнесување за постоечкиот урбанистички
план на тоа подрачје, при што на 26 февруари 2021 година податоците беа доставени.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Согласно член 93 став (3) точка 3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), ОДС
(операторот на електродистрибутивниот систем) 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.09–02/21
11 март 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

