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 19 мај 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ
за одбивање на приговор
1. Приговорот на Чавлески Златко од Прилеп УП2 09-53/22 од 23 март 2022 година против
Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 18 февруари 2022 година СЕ
ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-36 од 18 февруари 2022 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
Чавлески Златко од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор
УП2 09-53/22 од 23 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. 11-36 од 18 февруари 2022 година на КЕЦ Прилеп, за
побарана поделба на мерно место.
Жалителот се жали на висината за поделба на мерно место утврдена во обжаленото Решение,
45.489,00 денари за две нови броила. Потенцира дека објектот од старт е изграден за да има место за
три броила. Согласно постоечките 100A осигурувачи, максималната едновремена моќност му е 43,5kW,
значи има услови за поделба.
Според Електродистрибуција – жалителот има едно постоечко броило во нисконапонска табла која
се наоѓа на ѕидот од објектот и бара одвојување за уште два нови приклучоци. После извршениот увид
на лице место и проверка на максималната едновремена моќност на броилото за последните 12
месеци, бидејќи корисникот нема соодветен документ со кој е одобрена максимална едновремена
моќност, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија му е издадено РСПДМ
како за два нови приклучоци до 11 kW по цена од 22.745,00 денари.
На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 12 април 2022 година се
разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-53/22 од 23 март 2022 година со прилог:
- РСПДМ 11-36 од 18 февруари 2022 година на КЕЦ Прилеп
- Слики од постоечкото броило и мерниот ормар
- Еднополна шема со постоечка и новопредвидена состојба
2. Одговор на Приговор од 6 април 2022 година со прилог:
- Извод од план за КП 21022, КО Прилеп
3. Дополнителни докази од 8 април 2022 година со прилог:

- БСП-1 образец
- Имотен лист бр. 35247 за КП бр. 21022, КО Прилеп
на седницата беше заклучено Електродистрибуција до Регулаторната комисија за енергетика да
достави извештај од мерењето на потрошувачката за последните 12 месеци, при што по достава на
извештајот, Приговорот повторно беше разгледуван на седница одржана на 27 април 2022 година.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
неоснован.
Имено, согласно член 32 став (1) oд Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија
(Службен весник на РСМ бр. 191/19), решението за согласност за приклучување на дистрибутивната
мрежа на постоечки корисник при одвојување на инсталации се издава само во случај ако одобрената
максимална едновремена моќност утврдена во согласност со Член 36 од овие Мрежни правила е
еднаква на или поголема од 24 kW, при што вкупната одобрената максимална едновремена моќност не
се менува.
Од доставениот Извештај од максимална повлечена моќност на постоечко броило од 01.03.2021
година до 02.02.2022 година може да се потврдат наводите на Електродистрибуција дека
максималната моќност повлечена ретроактивно наназад една година е 9,47kW.
Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека Електродистрибуција постапила правилно
третирајќи го приклучокот како стандарден приклучок, се утврди како во диспозитивот на ова Решение.
Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека Електродистрибуција постапила правилно
третирајќи го приклучокот како стандарден приклучок, се утврди 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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