
   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 општата 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 3 март 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на ЕУРОБИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ Охрид УП2 09-09/22 од 27 јануари 2022 година 

против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-721 од 13 јули 2021 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-721 од 13 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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ЕУРОБИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-09/22 од 27 јануари 2022 година против Решение за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-721 од 13 јули 2021 година на КЕЦ Охрид, против 
висината на трошокот односно 3.373.239,00 денари за приклучок на 94 броила за колективна станбена 
зграда.  
 Жалителот во приговорот се повикува на член 39 став (2) точка 2 од МП кој гласи “сите колективни 
станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максимална едновремена 
моќност на приклучокот претставуваат стандардни приклучоци. Потенцира дека се пресметани 767kW 
моќност за објектот, за што цената треба да изнесува вкупно 1.585.665,00 денари. Потоа, потенцира 
дека со сегашната изведба, врвната активна моќност на објектот е максимум 476kW, што треба да чини 
984.063,00 денари.  
 Според Електродистрибуција, начинот на пресметката на надоместокот е направен по броила (за 
секое пресметковно место одделно), а не по вкупна едновремена моќност на зградата. Се повикуваат 
на член 36 став (4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија кој гласи "кај објекти 
со повеќе мерни места одобрената максимална едновремена моќност и надоместокот за приклучување 
се утврдува за секое мерно место одделно, согласно став (2) од истиот член.”. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 февруари 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-09/22 од 27 јануари 2022 година со прилог: 
- БСП-1 образец од 8 јули 2021 година 
- РСПДМ 11-721 од 13 јули 2021 година на КЕЦ Аеродром 

2. Дополнителни докази од 18 февруари 2022 година со прилог: 
- Одобрение за градење УП бр. 13-198 од 5 септември 2017 година од Општина Кисела Вода 
- Спецификација на трошоци 
- Податоци за падот на напонот во мрежата 



- GIS скица. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
  
 Согласно член 36 став (4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен 
весник на РСМ бр. 191/19) кај објекти со повеќе мерни места одобрената максимална едновремена 
моќност и надоместокот за приклучување се утврдува за секое мерно место одделно, согласно став (2) 
од овој член. 
 Согласно став (2) од истиот член, за секое пресметковно мерно место со максимална едновремена 
моќност помала или еднаква на 100 kW, во Решението за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа се одобрува максимална едновремена моќност во согласност со номиналната 
струја на предвидените главни осигурувачи во електричниот дел од основниот проект за објектот, 
користејќи стандардизирани вредности на осигурувачите. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното. се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно 
издавајќи го сега обжаленото Решение, при што 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.09–09/22                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
3 март 2022 година                                 на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


