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 9 јуни 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ
за одбивање на приговор
1. Приговорот на Гроздан Илиевски од Кратово УП2 09-72/22 од 18 април 2022 година против
Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-45 од 30 март 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-45 од 30 март 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
Гроздан Илиевски од Кратово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесе Приговор УП2 09-72/22 од 18 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-45 од 30 март 2022 година на КЕЦ Кратово,
издадено поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување во с. Псача,
Ранковце.
За истиот објект веќе еднаш е водена постапка по поднесен Приговор при што од страна на
Регулаторната комисија за енергетика е донесено Решение за одбивање на Приговорот.
Жалителот потенцира дека во близина има трафостаница и нисконапонска мрежа, како и дека се
работи за населено место. Електрична енергија ќе користи само 2 до 3 месеци во годината.
Според Електродистрибуција, постоечката транформаторска станица која ја спомнува корисникот
е во приватна сопственост и оптоварувањето на трафостаницата е околу 80% и повеќе, во зависност
од работењето на пумпите на сопственикот на трафостаницата. Правени се разговори за
преотстапување со сопственикот кој освен на трафостаницата е сопственик и на приклучниот вод и
нема согласност од негова страна за преотстапување, независно дали со надомест или без.
Трансформаторот е со снага од 50 kVA и во минатото приклучени се околу 30 корисници. Со
зголемување на бројот на приклучоци би се јавила обврска на Електродистрибуција за реконструкција
на целата трафостаница и зголемување на моќноста, а пак без сопственост на истата. Потенцијални
клиенти од оваа трафостаница до сега има два и како локација се разгледува за следни инвестициони
програми. Треба изградба на нов 10 kV далновод и нова трафостаницаа.
На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 10 мај 2022 година се
разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-72/22 од 18 април 2022 година со прилог:
- Решение за одбивање на барање на приклучок бр. 11-45 од 30 март 2022 година на КЕЦ Охрид

2.
-

Имотен лист бр. 1293 за КП бр. 1611, КО ПСАЧА
Дополнителни докази од 26 април 2022 година со прилог:
Решение за одбивање на Приговор УП2 бр. 09-176/21 од 2 септември 2021 година
БСП-1 образец од 21 март 2022 година
GIS скица
Податоци за пад на напон со постоечка и новопредвидена состојба
Потврда дека парцелата на барателот има потреба од приклучок за пумпа за наводнување

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
неоснован.
Имено, трафостаницата која е во близина е во приватна сопственост а не може да се обезбеди
согласност за приклучок од сопственикот на истата, што укажува на фактот дека не постојат технички
услови за приклучок.
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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