
   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 7 јули 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на ДЗС Сингелич Скопје УП2 09-01/19 од 12 март 2019 година против Решение за 

одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-740 од 12 декември 2018 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-740 од 12 декември 2018 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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 ДЗС Сингелич Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-01/19 од 12 март 2019 година против Решение за одбивање на барање на согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-740 од 12 декември 2018 година на КЕЦ Васил 
Главинов, издадено поради непостоење на технички услови за побарано зголемување на моќност во 
објект. 

 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 21 февруари 2019 година, 
претставниците од Електродистрибуција укажаа дека нема технички услови односно дека се работи за 
трафостаница која е во приватна сопственост на барателот кој е третиран како изолиран корисник со 
индиректно мерење. За секој изолиран корисник кој изградил и има своја трафостаница, може да биде 
приклучен само еден корисник, не повеќе. 

 На 12 март 2019 година по жалбата од страна на Регулаторната комисија за енергетика беше 
донесена Одлука за одбивање, поради фактот што согласно член 36 од тогашните Мрежни правила за 
дистрибуција на електрична енергија, кога на еден корисник му е издадено Решение за согласност за 
приклучување на дистрибутивната мрежа, притоа надворешниот приклучок ќе се користи исклучиво за 
превземање/предавање на електрична енергија за потребите на тој корисник, тој има статус на 
изолиран корисник. 

 Потоа, на 12 јануари 2021 година од страна на Управниот суд е доставена Пресуда У-6 бр. 
192/2019 12.11.2020 година со која тужбата на тужителот ДЗС Сингелич Скопје се уважува а Одлуката 
на Регулаторната комисија за енергетика УП2 бр. 09-01/19 од 12 март 2019 година се поништува. 



 На 21 март 2022 година од страна на Вишиот управен суд е доставено Решение УЖ-2 бр. 11/2022 
од 3 март 2022 година, со кое жалбата на Регулаторната комисија за енергетика изјавена против 
Пресудата на Управниот суд У-6 бр. 192/2019 12.11.2020 година се отфрла како недозволена. 

 Постапувајќи по Решението на Вишиот управен суд, Регулаторната комисија за енергетика на 22 
март 2022 година се обрати до Електродистрибуција со цел добивање на информација околу тоа дали 
има промени во состојбата со приклучокот на ДЗС Сингелич Скопје, на што Електродистрибуција на 13 
април 2022 година достави информација дека нема промени и дека остануваат на првичното Решение 
за одбивање на барање на согласност за поделбата на мерно место. 

 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 

  Имено, во конкретниот случај, ДЗС Сингелич Скопје поднел барање за издавање на Решение 
за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа со кое побарал да се овозможи 
наместо постојниот еден 5 амперски мерен уред на индиректно мерење да се постават три 5 амперски 
мерни уреди и 15 мерни уреди на директно мерење, на трафостаница на која е приклучен како 
изолиран корисник. 

 Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје постапувајќи по барањето на тужителот утврдила дека истото 
не е во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. Констатирано е дека 
ДЗС Сингелич како сопственик на трафостаницата и изолиран корисник со индиректно мерење, 
побарал одвојување на мерење на нисконапонска страна со поставување на три наместо 1 мерен уред 
од 5 А и дополнителни 15 мерни уреди на директно мерење. За реализација на ваквата поделба на 
мерното место утврдено е дека не постојат технички услови и согласно член 28 од Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија донесено е Решението за одбивање на барање за согласност 
за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје УП1 бр.11-
740 од 12 декември 2018 година. 

 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, постапувајќи по жалбата ДЗС Сингелич 
Скопје, имајќи ги во предвид доказите во предметот и наводите истакнати од двете страни, утврди дека 
истата е неоснована, односно утврди дека Решението за  одбивање на барање за согласност за 
приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје УП1 бр.11-
740 од 12 декември 2018 година е донесено во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија и ја донесе Одлуката УП2 бр.09-01/19 од 12 март 2019 година. 

 Согласно член 171 став (1) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18) новите 
објекти за проширување на постоен енергетски систем, вклучувајќи ја изградбата на нови или 
надградба на постојни приклучоци во сопственост на операторот на соодветниот систем или 
вертикално интегрираното друштво, кога тоа е предвидено со овој закон, ги гради операторот на 
соодветниот систем или вертикално интегрираното друштво и се во нивна сопственост. 

 Согласно ставот (2) од истиот член, по исклучок од ставот (1) од овој член, во случаи кога 
приклучокот е наменет за поврзување на еден корисник (краен потрошувач, енергетски систем или 
постројка за производство на електрична или топлинска енергија) приклучокот по претходно одобрение 
добиено од операторот, може да го изгради корисникот во согласност со соодветните мрежни правила, 
а изградениот приклучок ќе биде во негова сопственост. 

 Согласно член 36 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник 
на РМ бр. 87/12, 30/14, 161/14, 189/14, 50/15 и 87/16), кога на еден корисник му е издадено Решение за 
согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, притоа надворешниот приклучок ќе се користи 



исклучиво за преземање/предавање на електрична енергија за потребите на тој корисник, тој има 
статус на изолиран корисник. Еден корисник подразбира едно мерно место, односно едно броило за 
регистрирање на потрошената електрична енергија, во случај кога посебно станува збор за изолиран 
корисник, како што е ДЗС Сингелиќ. 

Во случај на изолиран приклучок мерењето е на 10 kV напонско ниво, од причина што броилото 
за регистрирање на потрошената електрична енергија ќе ја регистрира потрошената електрична 
енергија на ДЗС Сингелич Скопје, како и техничките загуби на електрична енергија во 
трансформаторската станица и тоа загуби во празен од и загуби на куса врска кои настануваат при 
неправилно димензионирање на трансформаторската станица и внатрешната инсталација, во случај на 
преоптовареност, неоптовареност помала од 80%, куса врска и друго.  

Доколку мерењето беше на 0.4 kV во тој случај приклучокот ќе беше нестандарден, а 
регистрирањето на електричната енергија ќе беше само на потрошената електрична енергија, а додека 
пак техничките загуби ќе беа во електродистрибутивната мрежа кај операторот на 
електродистрибутивниот систем, а тие загуби Регулаторната комисија за енергетика ги признава во 
одлуката за цената на електрична енергија. На овој начин ќе бидат дискриминирани останатите 
корисници електродистрибутивниот систем. 

Во овој случај одвојување на мерење би било дозволено доколку приклучокот на барателот бил 
нестандарден, а не изолиран. Согласно член 32 став (3) од Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија нестандарден приклучок е нисконапонски или среднонапонски  приклучок при што 
објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), 
или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и 
одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е  поголема од 400 kW. 

Согласно член 33 став (1 ) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, 
надворешен приклучок е дел од приклучокот кој опфаќа водови, опрема и уреди од дистрибутивната 
мрежа до местото на испорака на електрична енергија кое е дефинирано во решението за согласност 
за приклучување на дистрибутивната мрежа. Согласно член 33 став (2) од Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија мерните уреди се поставуваат на место на испорака, а мерната 
опрема е дел од надворешниот приклучок.  

Во случајот со ДЗС Сингелиќ приклучната точка е на 10 кV дистрибутивна мрежа сопственост на 
операторот на електродистрибутивниот систем, а додека пак мерењето е во 10 kV мерна ќелија во ТС 
10/0.4 kV/kV ЗИК КРАВАРСТВО бр 38 (9224), што значи дека трансформаторската станица е дел од 
внатрешниот приклучок. Согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
одвојување на приклучок се прави кај мерните места, а не во внатрешниот приклучок или во 
внатрешната инсталација. Бесмислено е да се даде поделба на мерно место за различни напонски 
нивоа и на различни места.  

Согласно член 33 став (4) алинеја 2) од Мрежните правила за дистрибуција со електрична 
енергија во случај кога за приклучок на објект е потребна изведба на трансформаторска станица и кога 
трансформаторската станица не е составен дел на надворешниот приклучок ако точката на испорака и 
местото на мерење се на среден напон.  

 За да може приклучокот на барателот да добие третман на нестандарден приклучок потребно е да 
ја пренесе сопственоста на приклучокот на операторот на електродистрибутивниот систем, 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје. Согласно член 171 став (6) од Законот за енергетика*, корисникот 
кој го изградил приклучокот може да ја пренесе сопственоста на приклучокот на операторот без 



надоместок на штета. Операторот одлучува дали ќе го прифати приклучокот, односно дали истиот ја 
поседува целокупно потребната документација. 
  

 Од Жалбата УП2 бр. 09-01/19 од 4 јануари 2019 година доставена во Регулаторната комисија за 
енергетика од жалителот ДЗС Сингелиќ Скопје, самиот жалител информира дека по поднесеното 
барање за добивање на решение за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа, 
вработен во Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, КЕЦ Васил Главинов излегол на лице месо и на 
барателот, ДЗС Сингелич Скопје, му укажал што треба да се направи од страна на барателот за да 
може Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа согласно доставеното барање на барателот, односно да монтира три 
полуиндиректни и 15 директни броила. Оттука јасно произлегува, дека фактичката состојба и 
состојбата на терен е таква да не може да се направи едноставна поделба на мерењето. Уште повеќе 
што од индиректно мерење (мерење на среден напон) се бара поделба со што ќе се добијат 
полуиндиректни и директни мерења (мерења на низок напон). Следствено на ова, правилно било 
образложението во Решението за одбивање на барање за согласност за приклучување на 
електродистрибутивна мрежа бр. 11-740/18 од 12.11.2018 година кога Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје утврдил дека не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивна 
мрежа според барањето на корисникот.  

Исто така, ДЗС Сингелич Скопје е постојан корисник на електродистрибутивната мрежа, меѓутоа 
од формален аспект согласно  член 23 став (1) точка 5) од Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, лицата кои бараат приклучување на дистрибутивната мрежа или корисниците на 
дистрибутивната мрежа се должни да обезбедат Решение за согласност за приклучување на 
дистрибутивна мрежа и Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа од операторот на 
дистрибутивниот систем при поделба на пресметковно мерно место. Оттука не е оправдана 
констатацијата на тужителот дека операторот на електродистрибутивниот систем го третирал 
потрошувачот ДЗС Сингелиќ Скопје како нов корисник затоа што во образложението операторот на 
дистрибутивниот систем навел дека не постојат технички услови за приклучување изоставајќи да 
наведе согласно барањето на корисникот.      

 ДЗС Сингелиќ е сопственик на компактна трансформаторска станица ТС 10/0.4 kV/kV ЗИК 
КРАВАРСТВО бр 38 (9224) со инсталирана привидна моќност од Sn= 400 kVA, факторот на моќност 
cosφ=0.95 и инсталираната активна моќност  P=380 kW и е сопственик на 10 kV приклучок, а мерењето 
на висок напон на 10 kV ќелија во трансформаторската станица со едно индиректно броило, значи има 
еден корисник, а приклучокот е изолиран. 

 Барателот ДЗС Сингелиќ АД Скопје има поднесено Барање за согласност за приклучување на 
потрошувач на дистрибутивната мрежа УП1 11-740/5 од 25 ти октомври 2018 година, при што бара 
одвојување од едното мерно место од 10 kV напонско ниво со едно индиректно броило,  на друго 
напонско ниво односно на 0.4 kV ниво  на 18 (осумнаесет) нови мерни места од кои три полуиндиректни 
броила и 15 директни броила. Доколку едновремената моќност на полиундиректните е 70 kW, а на 
директните е по 10 kW тоа би значело дека вкупната едновремена моќноста на потрошувачите би била 
360 kW што значи оптовареноста на трансформаторската станица со минимално предвидени 
едновремени моќности по броила би била 95%, а оптималното работење на трансформаторските 
станици е 80%. Во Барањето исто така наведено дека фактор на моќност е cosφ>0.65, што реално би 
се постигнал само кај хидроцентралите и тоа при вонредни услови на работа или во индустриски 
погони кои имаат мотори и при тоа создаваат реактивна енергија, што предизвикува опаѓање на 
факторот на моќност, а зголемување на техничките загуби. 

 Од претходно наведеното имајќи предвид дека приклучокот на Барателот е изолиран направен 
само за еден корисник со едно броило исклучително за негови потреби, не е возможно да се изврши 
одвојување на мерењето. Доколку Барателот ја отуѓи сопствената трансформаторска станица, тогаш ќе 
може  приклучокот да биде третиран како нестандарден приклучок, но сепак предвидените моќности да 



бидат реално предвидени, како и факторот на моќност. Доколку ДЗС Сингелич Скопје добие третман на 
нестандарден приклучок од постоечкото броило може да се добие поделба на мерење, но не од 1 
(едно) на 18 (осумнаесет) нови мерни места, туку од едно на две мерни места. 
  
 Согласно член 28 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија 
(Службен весник на РМ бр. 87/12, 30/14, 161/14, 189/14, 50/15 и 87/16), ОДС 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 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.09–01/19                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
7 јули 2022 година                                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
  


