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 21 април 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ
за одбивање на приговор
1. Приговорот на Ѓорѓи Најдовски од Прилеп УП2 09-50/22 од 16 март 2022 година против
Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-446 од 8 ноември 2021 година СЕ
ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-446 од 8 ноември 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
Ѓорѓи Најдовски од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор
УП2 09-50/22 од 16 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-446 од 8 ноември 2021 година на КЕЦ Прилеп,
издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.
Според жалителот, во околината сите објекти се приклучени. Од Електродистрибуција усмено му
потенцирале дека мрежата во близина е во приватна сопственост. Потенцира дека таа мрежа е на 25
метри.
Според Електродистрибуција, објектот е со потврда дека е во постапка за легализација односно
сеуште не е легализиран. Нема ДУП/УПС за тоа подрачје, а на 50m од парцелата на барателот
поминува НН мрежа со Ал 2х25mm 2 и истата поминува низ приватни парцели и е во приватна
сопственост. Трафостаницата е оптоварена околу 70% и нема потенцијални баратели во близина.
На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 5 април 2022 година се
разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-50/22 од 16 март 2022 година со прилог:
- Имотен лист бр. 38634 за КП бр. 4468/1, КО Прилеп
- Известување за поднесено барање за легализација од 20 јануари 2021 година
- Извод од катастарски план
- РОБСП бр. 11-446 од 8 ноември 2021 година на КЕЦ Прилеп
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 25 март 2022 година со прилог:
- БСП-1 образец од 28 октомври 2021 година
- GIS скица
- Извештај за падот на напонот во мрежата

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
неоснован.
Имено, жалителот сеуште не поседува доказ за сопственост на земјиштето или објектот за кој се
бара приклучок.
Согласно член 19 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник
на РСМ бр. 191/19) операторот на диструбитвниот систем (ОДС) не смее да ги приклучува на
дистрибутивната мрежа објектите за кои не е издадено одобрение за градење или решение за
утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во согласност со закон за градење или не е
издаден соодветен документ согласно закон.
Исто така, постоечката мрежа поминува низ приватни парцели и е во приватна сопственост, што
значи дека не постои можност за реализација на приклучок од таа мрежа.
Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија
(Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за
одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не
постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето
на корисникот.
Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на
објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното 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.
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