
   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 25 јули 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Елизабета Николовска - Спасовска од Скопје УП2 09-122/22 од 24 јуни 2022 

година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-446 од 26 мај 
2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-446 од 26 мај 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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
 Елизабета Николовска - Спасовска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-122/22 од 24 јуни 2022 година против Решение за одбивање на 
барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-446 од 26 мај 2022 година на 
КЕЦ Ѓорче Петров, за побарана поделба на мерно место.  
 Жалителот потенцира дека на секој спрат има посебна спратна табла со осигурувачи и кабел до 
постоечкото броило.  
 Според Електродистрибуција, на постоечкото броило е постигнато максимално оптоварување од 
9,71 кW на 01.01.2022 година (во последните 12 месеци). За постоечкиот објект не е издадено Решение 
за согласност за приклучување со максимална едновремена моќност од Ped = 24 kW и има постигнато 
максимално оптоварување од 9,71 kW, односно, не ги исполнува условите за поделба на мерно место. 
Согласно процедурата, предметот е изработен со цена како за нов приклучок од 22.745,00 денари со 
побарани Ped = 11 kW за новото броило. Техничкото решение е со дислокација на постоечкото броило 
на граница на имот (на трошок на Електродистрибуција) во нов мерен разводен ормар (МРО-2) и 
создавање на услови за монтажа на новопобараното броило. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 6 јули 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-122/22 од 24 јуни 2022 година со прилог: 
- Договор за снабдување со електрична енергија 
- Барање за ставање под напон (БСН Образец) 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-446 од 26 мај 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 1 јули 2022 година со прилог: 
- Имотен лист бр. 4559 за КП бр. 5804 и 5806, КО Карпош 
- Податоци за измерена максимална едновремена моќност за период 01.02.2021-01.05.2022 



  
 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 може да се 
потврдат наводите на Електродистрибуција дека максималната моќност повлечена ретроактивно 
наназад една година е 9,71kW. 
 
 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. 
           
 
 
УП2 бр.09–122/22                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25 јули 2022 година                                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
  


