
   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 30 јуни 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Група граѓани од м.в. АРГОВ ДОЛ и ЛИСИЧКА, с. Ресава, Кавадарци УП2 09-

75/22 од 21 април 2022 година против Решенија за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-60, 11-61, 11-62, 
11-63, 11-64, 11-66, 11-70, 11-71, 11-73, 11-74, 11-76, 11-78 и 11-81, сите од 25 март 2022 година 
СЕ УВАЖУВА. 
 

2. Решенијата за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-60, 11-61, 11-62, 11-63, 11-64, 11-66, 11-70, 11-71, 
11-73, 11-74, 11-76, 11-78 и 11-81, сите од 25 март 2022 година СЕ ПОНИШТУВААТ и предметот 
се враќа на повторно разгледување и одлучување. 
 

3. Електродистрибуција да издаде нови Решенија за согласност за приклучување на 
електродистрибутивната мрежа, според кои ќе бидат пресметани трошоци само за идните 
доградби на дистрибутивната мрежа, но не и на веќе изградената електроинфраструктура. 
 

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. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 Група граѓани од м.в. АРГОВ ДОЛ и ЛИСИЧКА, с. Ресава, Кавадарци до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-75/22 од 21 април 2022 година против Решенија за 
согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-60, 11-61, 11-62, 11-63, 11-64, 11-66, 11-70, 11-
71, 11-73, 11-74, 11-76, 11-78 и 11-81, сите од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци, против висината 
на трошокот за приклучок.  
 Според жалителот, покрај барателите во Приговорот, околу 30 викенд-куќи имаат потреба од 
електрична енергија во тоа подрачје. Согласно решенијата им се побарани од 85 до 125.000,00 денари 
по приклучок. Нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје. Во Декември 2021 е 
поставена нова трафостаница со капацитет до 400kW и е на 50-150 метри до барателите.   
 Според Електродистрибуција, по претходно барање (со оглед на тоа што имало повеќе 
потенцијални баратели) била изградена новата ТС Брушани 5 со Sn=400 kVA и нов СН далекувод и 
истата е пуштена под напон на 24.12.2021. 
 За приклучок на барателите е предвиден нов НН NAY2Y-J 4X240 MM2 L=980m од ТС Брушани 5 и 
седум нови разводни ормари во близина на кои ќе се постават мерни ормари (МО) за приклучок на 



барателите. Со оглед на тоа што местото не е опфатено со урбанистичка планска документација, 
барањата се нестандардни и им се наплаќа учество во дистрибутивен трансформатор (ДТР), 
нисконапонски кабел, 100% учество за монтажа на мерен ормар и трошоци за создавање на технички 
услови (по kW). На локациите каде е планиран мерен ормар за повеќе броила, трошокот за 100% 
учество е поделен - на пр. ако е монтиран мерен ормар за 4 броила на корисникот 100% учество му се 
наплаќа една четвртина од спецификацијата за монтажа на МО4. Трошоците за учество се детално 
наведени во одговорот. 
 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 јуни 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-94/22 од 23 мај 2022 година со прилог: 
- Полномошно од 14 жалители за Адвокат Димитар Петков од Кавадарци 
- Имотен лист бр. 883 за КП бр. 614/5, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 913 за КП бр. 614/5, КО Ресава  
- Имотен лист бр. 926 за КП бр. 622, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 912 за КП бр. 622, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 494 за повеќе, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 970 за КП бр. 622, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 712 за КП бр. 624, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 967 за КП бр. 622, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 877 за КП бр. 620, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 893 за КП бр. 614/12, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 928 за КП бр. 620, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 989 за КП бр. 619/2, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 954 за КП бр. 620, КО Ресава 
- Имотен лист бр. 905 за КП бр. 614/12, КО Ресава 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 2 јуни 2022 година со прилог: 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-60 од 21 февруари 2022 година 

од Љупчо Михов 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-61 од 21 февруари 2022 година 

од Росомански Ристо 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-62 од 21 февруари 2022 година 

од Грозданов Марјан 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-63 од 21 февруари 2022 година 

од Мира Петрушевска 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-64 од 21 февруари 2022 година 

од Душко Мишев 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-66 од 21 февруари 2022 година 

од Оливер Николов 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-70 од 21 февруари 2022 година 

од Димитрија Карадаков 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-71 од 21 февруари 2022 година 

од Јорданчо Тодоров 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-73 од 21 февруари 2022 година 

од Јасминка Велкова 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-74 од 21 февруари 2022 година 

од Анѓелчо Давчев 
- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-76 од 21 февруари 2022 година 

од Надежда Крстева 



- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-78 од 21 февруари 2022 година 
од Љупчо Шиков 

- Барањe за согласност за приклучување (БСП-1 образец) бр. 11-81 од 21 февруари 2022 година 
од Томе Димовски 

- Решение за согласност за приклучување бр. 11-60 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-61 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-62 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-63 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-64 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-66 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-70 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-71 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-73 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-74 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-76 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-78 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци 
- Решение за согласност за приклучување бр. 11-81 од 25 март 2022 година на КЕЦ Кавадарци  
- Пресметки за пад на напон во мрежата 
- Спецификација на трошоци според издадени Решенија за согласност 
- GIS скица. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен 
весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, 
надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на 
електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот 
систем. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека трошоци за веќе изградената 
електроинфраструктура не треба да се пресметуваат во пресметките кон Решенијата за согласност за 
приклучување, 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.09–75/22                                                                                   Заменик Претседател 
30 јуни 2022 година                                  на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                                   Enver Elmazi 

    
  


