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 (9) 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 уважување на приговор
1. Приговорот на Група граѓани од м.в. Рамниште, с. Брушани, Кавадарци УП2 09-59/22 од 31 март
2022 година против Решенија за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-13 од 2
февруари, 11-15 од 9 февруари, 11-18, 11-23, 11-33, 17 февруари, 11-36 од 22 февруари 2022
година СЕ УВАЖУВА.
2. Решенијата за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-13 од 2
февруари, 11-15 од 9 февруари, 11-18, 11-23, 11-33, 17 февруари, 11-36 од 22 февруари 2022
година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде нови Решенија за согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа, според кои ќе бидат пресметани трошоци само за идните
доградби на дистрибутивната мрежа, но не и на веќе изградената електроинфраструктура.
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
Група граѓани од м.в. Рамниште, с. Брушани, Кавадарци до Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-59/22 од 31 март 2022 година против Решенија за одбивање на
барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-13 од 2 февруари, 11-15 од 9
февруари, 11-18, 11-23, 11-33, 17 февруари, 11-36 од 22 февруари 2022 година на КЕЦ Кавадарци,
против висината на надоместокот утврден во Решенијата.
Се работи за 13 баратели на приклучок за викенд куќи на Тиквешко Езеро. Согласно Решенијата,
висината на надоместоците се движат од 85.000,00 денари до 125.000,00 денари по приклучок. Нема
ДУП за тоа подрачје. Во Декември 2021 е поставена нова трафостаница со капацитет до 400kW и
истата се наоѓа на 50 до 150 метри до барателите.

Според Електродистрибуција, новопоставената трафостаница ТС Брушани 5 е изградена врз
основа на две барања за нов приклучок архивирани од 2014 год. кои биле третирани како нестандардни
приклучоци. По основ на тие барања се изградил нов среднонапонски далновод, нова трафостаница и
нисконапонски кабел до првата делница (до каде што биле актуелните баратели), со план да се
продолжи изградбата кабелот согласно барањата за нов приклучок. Инаку, планирани се два
нисконапонски изводи од именуваната ТС.
За учество за 100% трошоци од пресметките за монтажа на мерен ормар доколку е планиран
мерен ормар 4 на пример, вкупната сума е поделена на четири и една четвртина е планирана во анекс
калкулацијата. Од именуваните Орданчо Митков и Ангела Ташева сеуште не е поднесено барање и
согласно тоа нема доставена документација за нив.
Решенија за легализација барателите немаат приложено. Оптоварување на трафостаницата
моментално е 1.3% максимално бидејќи само еден корисник е приклучен
На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се
разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-59/22 од 31 март 2022 година со прилог:
- Имотен лист бр. 268 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-33 од 17.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 403 за КП бр. 610/1, КО Ресава
- Имотен лист бр. 489 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Имотен лист бр. 476 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-18 од 17.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 573 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-36 од 22.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 267 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-23 од 17.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 916 за КП бр. 599/3, КО Ресава
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-15 од 09.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 602 за КП бр. 538/3, КО Брушани
- Имотен лист бр. 230 за КП бр. 536/1, КО Брушани
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-13 од 02.02.2022 на КЕЦ Кавадарци
- Имотен лист бр. 599 за КП бр. 536/1, КО Брушани
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 21 април 2022 година со прилог:
- Анекс-пресметки со спецификации на трошоци за сите баратели на приклучок одделно
- Податоци за падот на напонот во мрежата
- Податоци за оптовареност на трафостаницата
- GIS скици
- Барања за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа за сите баратели на
приклучок одделно
- Потврди дека соодветните катастарски парцели се вон градежен опфат за сите баратели на
приклучок одделно.
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен
весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување,

надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на
електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот
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.
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