
   Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 
236/22), 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 30 јануари 2023 
година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на ДАНГАЛ-09 ДООЕЛ Велес УП2 09-269/22 од 23 декември 2022 година против 

Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-895 од 23 декември 2022 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 10-895 од 23 декември 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 
 
 ДАНГАЛ-09 ДООЕЛ Велес  до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор 
УП2 09-269/22 од 23 декември 2022 година против Решение за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
Електродистрибуција) бр. 10-895 од 23 декември 2022 година на КЕЦ Велес. 
 Жалителот потенцира дека на 300 метри од трафостаница ТС АГРИА АД (од која претходно 
користеле електрична енергија) има и друга трафостаница сопственост на ДЕНИ КОМЕРЦ и на истата 
трафостаница Електродистрибуција има реализирано околу 50 приклучоци. Жалителот и уште едно 
Друштво побарале приклучок од таа трафостаница но истите биле одбиени. 
 Според Електродистрибуција – од страна на сопствениците на трафостаницата на ТС АГРИА АД е 
известен дека неговиот објект ќе биде исклучен од напон па сега има поднесено барање за приклучок 
за парцела во сопственост на државата за која поседува концесија.  
 Електродистрибуција во околината нема своја трафостаница за реализација на приклучок. На 
околу на 900 метри од парцелата постои друга трафостаница која исто така е во приватна сопственост, 
за која жалителот нема доставено согласност за приклучување. Други потенцијални баратели нема, па 
затоа е издадено сега обжаленото Решение според кое жалителот како изолиран корисник треба на 
свој трошок да ја изгради трафостаницата.  
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 11 јануари 2023 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-269/22 од 23 декември 2022 година со прилог: 
- Тековна состојба на Друштвото 
- Барање за согласност за приклучување од 9 декември 2022 година 
- Договор за закуп на земјоделско земјиште склучен помеѓу МЗШВ и жалителот од 25 јануари 

2022 година 
- Имотен лист бр. 35399 за КП бр. 15324, КО Велес 



- Имотен лист бр. 435 за КП бр. 49/2, КО Црквино 
- Имотен лист бр. 526 за КП бр. 49/1, КО Црквино 
- Имотен лист бр. 534 за КП бр. 52, КО Црквино 
- Известување за некомплетна документација бр. 11-1486/1 од 15 декември 2022 година 
- Извод од катастарски план за КП бр. 15324, КО Велес 
- Потврда дека КП 15324, КО Велес не се наоѓа во ГУП на град Велес 
- Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствен регистар на земјоделски 

стопанства 
2 Одговор на приговор и дополнителни докази од 27 декември 2022 година со прилог: 
- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 10-895 од 23 

декември 2022 година 
- Прилог: Пресметка на надоместок за приклучување на корисник на дистрибутивна мрежа преку 

нестандарден приклучок 
 
 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 На седница одржана на 25 јануари 2023 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот напомена дека е согласен на свој трошок да реализира дел од внатрешниот приклучок, 
а потенцираше дека набрзо ќе бидат исклучени од напојување од трафостаницата ТС Агриа при што 
претрпуваат големи загуби во денови кога нема снабдување со електрична енергија 
 Претставникот на Електродистрибуција потенцираше дека нема урбанистичко-планска 
документација за тоа подрачје и нема потенцијални баратели на приклучок во околината поради што 
немаат интерес да градат трафостаница на тоа подрачје.  
 Мрежа сопственост на Електродистрибуција е на растојание од 450-500 метри до парцелата на 
жалителот, која исто така се напојува од приватната трафостаница. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 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. 
           
 
УП2 бр.09–269/22                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30 јануари 2023 година                     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски    
 
 
 
  


