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 (9) 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 24 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ
за уважување на приговор
1. Приговорот на ГРАНИТ ИНГ ГРУП ДООЕЛ с. Боговиње, Боговиње УП2 09-265/21 од 17
декември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување
на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1227 од 26
ноември 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната
мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1227 од 26 ноември 2021 година СЕ
ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде Решение за согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа користејќи ја трафостаницата во непосредна близина за која е
доставена согласност за приклучување од сопственикот.
4. 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
ГРАНИТ ИНГ ГРУП ДООЕЛ с. Боговиње, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-265/21 од 17 декември 2021 година против Решение за
одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1227 од 26
ноември 2021 година на КЕЦ Тетово, поради непостоење на технички услови за приклучок.
Според Електродистрибуција, во близина нема нисконапонска мрежа во сопственост на
Електродистрибуција, и тоа дека најблиската трафостаница е приватна изградена од страна на
изолиран корисник.
Во 2020 година беше поднесен Приговор, кој е усвоен и согласно Решението жалителот е
задолжен да обезбеди согласност од сопственици на електро инфраструктурата во близина, а потоа
Електродистрибуција да го приклучи објектот според неговото барање.
Доставена е Изјава за согласност за приклучок од трафостаница на КП 93,95 и 96/1, КО Жеровјане
од страна на сопственикот.
На седница на Комисијата за постапување по приговори за електрична енергија одржана на 24
декември 2021 година се разгледуваше следната документација:
1. Приговор УП2 09-265/21 од 17 декември 2021 година со прилог:
РОБСП 11-1227 од 26 ноември 2021 година на КЕЦ Тетово
Изјава за согласност за приклучок на ГРАНИТ ГРУП од ТС во сопственост на Јумни Бакији од с.
Гургурница, Брвеница
2. Одговор на Приговор и Дополнителни податоци од 23 декември 2021 година со прилог:

-

БСП-1 образец
GIS скица
Извод од план
Одобрение за градба
Слики од трафостаницата за која е обезбедена согласност.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
На седницата се заклучи Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со физичко
присуство на двете страни.
Потоа, на седница со физичко присуство на двете страни одржана на 17 декември 2021 година
претставниците од Електродистрибуција, КЕЦ Тетово потенцираа дека постојат две можности за
приклучок на објектот на жалителот:
Првата е да биде приклучен на најблиска точка од нисконапонската мрежа сопственост на
Електродистрибуција (на 400 метри од објектот) па ГРАНИТ ИНГ ГРУП на свој трошок да го догради
внатрешниот приклучок во должина од 400 метри, при што ќе треба да достави и изјава заверена на
Нотар дека нема да приговара за квалитетот на напонот при снабдувањето со електрична енергија.
Втората опција е да се инвестира во создавање на технички услови на ТС во приватна
сопственост, со поставување на соодветна нисконапонска разводна табла, со што ќе може да се
извлече посебен извод од ТС за жалителот, и да се реализира времениот приклучок на жалителот.
Бидејќи крајното техничко решение ќе биде изградба на нова ТС и НН мрежа, на состанокот се
укажа да навремено се почне со процедурата за трајниот приклучок, при што на седница одржана на 18
февруари 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван.
Имајќи го предвид горенаведеното. се утврди дека согласно доставената Изјава за согласност за
приклучување од трафостаницата во непосредна близина, барањето исполнува услови за времено да
добие приклучок, 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.09–265/21
24 февруари 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

