
   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 1 август 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
 

1. Приговорот на Небојша Милосављевиќ од Скопје УП2 09-125/22 од 29 јуни 2022 година против 
Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-500 од 15 јуни 2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-500 од 15 јуни 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 
 
 
 Небојша Милосављевиќ од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-125/22 од 29 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. 11-500 од 15 јуни 2022 година на КЕЦ Ѓорче 
Петров. 
 Во сега обжаленото Решение за одбивање е наведено дека за истиот објект на истата парцела 
има валидно Решение за согласност за приклучување од 04.01.2022.  
 Според жалителот, Решението за согласност за приклучување од 04.01.2022 не го добил писмено 
туку само усмено. Не сака инвервенција во фасадата и потенцира дека веќе има техничка можност за 
поделба во објектот без нарушување на фасадата.  
 Според Електродистрибуција - бидејќи за постоечкото броило не е издадено Решение за 
согласност, при мерење со максиграф броилото на 02.11.2021 година има постигнати 19,28kW 
едновремена моќност, а согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија се 
потребни минимум 24kW за реализација на поделба на мерно место согласно Ценовникот за услуги.  
 Изготвената документација (Решението за согласност, договорот за приклучок итн.) е доставена до 
жалителот по пошта.  



 Техничкото решение за реализација на поделбата е со дислокација на постоечкото броило во нов 
мерен ормар МРО-2 на граница на имот и монтажа на новото броило во новиот МРО-2.  
 Објектот е дограден по одобрение за градење од 2020 година, каде при постапката за издавање на 
оддобрението Мислењето што го издава КЕЦ Ѓорче Петров е со забелешка мерниот ормар со 
броилото да се планираат надвор или на граница на имот. 
 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 26 јули 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-125/22 од 29 јуни 2022 година со прилог: 
- Решение за одбивање бр. 11-500 од 15 јуни 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров 
- Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 15 јуни 2022 година 
- Слики од далекувод и мерното место 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 12 јули 2022 година со прилог: 
- GIS скица 
- Имотен лист бр. 2752 за КП бр. 8659/1 и 8659/2, КО Ѓорче Петров 6 
- Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 11-1230/2 од 6 ноември 2020 година 

испратено до Општина Ѓорче Петров 
- Извештај за максимална едновремена моќност во објектот од јуни 2021 до јуни 2022 година 
- Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена 

максимална едновремена моќност на приклучокот до 100kW од 04.01.2022 година 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-9 од 4 јануари 2022 година на КЕЦ Ѓорче 

Петров 
- Барање за согласност за приклучување (БСП-1 образец) од 4 јануари 2022 година 

 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 
 Согласно член 32 став (1) од 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. 
 
 Според извештајот од мерењето со максиграф на броилото, постигнати се 19,28kW максимална 
едновремена моќност, што е недоволно за поделба на мерно место согласно горенаведената одредба. 
 
 Согласно член 141 став (2) - местоположбата на пресметковното мерно место ја утврдува 
операторот на дистрибутивниот систем. 
 
 Согласно став (3) од истиот член - пресметковното мерно место во секое време мора да биде 
пристапно за ОДС, за снабдувачот и за корисникот на дистрибутивниот систем, заради контрола, 
вградување, надзор, одржување, замена на мерната опрема, и/или читање на мерните уреди, 



исклучување на корисникот кога постапува спротивно на овие Мрежни правила и исклучување на 
потрошувачот по барање на снабдувачот. 
 
 Согласно член 143 став (2) - составот, карактеристиките и местоположбата на мерната опрема ги 
одредува операторот на дистрибутивниот систем. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека 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. 
 
           
 
 
УП2 бр.09–125/22                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
1 август 2022 година                                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
 
  


