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 9 јуни 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на Арслани Нијази од Тетово УП2 09-76/22 од 21 април 2022 година против
Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-284 од 12 април 2022 година ДЕЛУМНО СЕ
УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-284 од 12 април 2022 година СЕ ПОНИШТУВА и
предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде ново Решение за согласност за приклучување
во чија пресметка нема да бидат вклучени трошоци за изградба на трафостаницата.
4. Пресметката на трошоци во постоечката спецификација во останатиот дел да остане
непроменета.
5. 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
Арслани Нијази од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор
УП2 09-76/22 од 21 април 2022 година против Решение за согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст:
Електродистрибуција) бр. 11-284 од 12 април 2022 година на КЕЦ Тетово, против висината на трошокот
односно 80.950,00 денари за 11kW приклучок.
Жалителот потенцира дека пред објектот му поминува нисконапонска мрежа.
Според Електродистрибуција, жалителот првично има добиено Решение за согласност за
приклучување бр. 11-708 за времен приклучок во времетраење од 24 месеци на датум 09.08.2018
година и истото е истечено. Поради непостоење на технички услови во тој период, времениот
приклучок е реализиран од приватна трафостаница ТС Згими 3 со обезбедена изјава за согласност од
сопствениците на истата. Новото барање се однесува за согласност за приклучок на истиот објект со
неопределена важност.
Приклучокот е планиран да се реализира од новоизградена трафостаница ТС Деребој 8 и
новоизградена нисконапонска мрежа. Дополнително е потребно да се догради нисконапонска мрежа со
монтажа на нов разводен ормар и да се монтира мерен ормар за барателот. Во пресметката за новиот
приклучок на барателот признаени му се техничките услови (11kW) кои ги има платено по предметот со
од 2018 год, но има пресметка за учество по капацитет во новоизградената ТС Деребој 8 и учество во

новоизградената нисконапонската мрежа (заедно со новопланираната доградба) до неговата приклучна
точка. Приклучокот е додаден 100% во пресметката на приклучокот.
На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 10 мај 2022 година се
разгледуваше следната документација:
1.
Приговор УП2 09-76/22 од 21 април 2022 година со прилог:
Решение за согласност за приклучување бр. 11-284 од 12 април 2022 година
2.
Одговор на приговор и дополнителни докази од 27 април 2022 година со прилог:
БСП-1 образец од 5 април 2022 година
GIS скица
Имотен лист бр. 11002 за КП бр. 7806, КО Тетово-вон град
Потврда дека објектот е во постапка за легализација
Слики од објектот.
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.
Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да
обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку
електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и
во согласност со пропишаниот квалитет.
Согласно член 4 точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен
весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем обезбедува приклучување на
производителите и потрошувачите на дистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички
оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на дистрибутивниот
систем.
Имено, трошоците за изградбата на трафостаницата не треба да бидат вклучени во пресметката
на трошоци за добивање на Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа поради фактот што истата е изградена пред Барањето за согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа поднесено на 5 април 2022 година.
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.09–76/22
9 јуни 2022 година
Скопје

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

