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 (13) од Законот за општа 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 28
јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ
за усвојување на приговор
1. Приговорот на Александар Колишев од Виница УП2 09-243/20 од 14 декември 2020 година
против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-292 од 7
декември 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-292 од 7
декември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и
одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до приватната трафостаница
за која има обезбедено согласност за приклучување на истата од сопственикот.
4. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност
електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
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5. 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
Александар Колишев од Виница до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
поднесе Приговор УП2 09-243/20 од 14 декември 2020 година против Решение за одбивање на
барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).
Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на
електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-292 од 7 декември 2020 година
издадено од КЕЦ Кочани, поради непостоење на технички услови за приклучок, за приклучок за
пумпа за наводнување.
Според Електродистрибуција, во тој реон нема електроинфраструктура (единствено столбна
трафостаница Шагал која се користи за Мотел Шагал, со растојание од 300 метри до објектот на
жалителот) а ни урбанистичко-планска документација. Жалителот нема доставено соодветно
Решение за земјоделско земјиште од МЗШВ, а од сликите се гледа дека се работи за изградба на
деловен објект.
На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на
која се заклучи Електродистрибуција дополнително да достави GIS скица, а да достави соодветен
доказ за сопственост како и Решение издадено од МЗШВ дека земјиштето е земјоделско.

Жалителот го достави побараниот доказ, но бидејќи од Електродистрибуција сеуште не беше
доставена побараната GIS скица, на седницата одржана на 12 јануари 2021 година се заклучи
Електродистрибуција да достави GIS скица во рок од 10 дена од приемот на Барањето, при што на
15 јануари 2021 година побараната скица беше доставена.
На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:
1. Приговор од 14 декември 2020 година со прилог:
- Полномошно од жалителот за Адвокат Љупчо Јанковски од Скопје
- БСП-1 образец од 27 ноември 2020 година
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучок бр. 11-292 од 7 декември
2020 година на КЕЦ Кочани Одговор на Приговор од 25 декември 2020 година со прилог:
- Скица од подрачјето
- Имотен лист бр. 1014 за КП бр. 2254, 2255, 2256 и 2267, КО ИСТИБАЊА
- Потврда дека горенаведените КП се наоѓаат надвор од опфат на градежен реон бр. 11376/2 од 23 ноември 2020 година издадена од Општина Виница
- Изјава од сопственик на КП 2661/2, ИЛ 42 за КО Истибања и сопственик на трафостаница
која се наоѓа на истата парцела, за согласност за приклучок на објектот на жалителот од
неговата трафостаница.
- Еднополна шема на МРО
- Потврда за исправност на електрична инсталација
- Слики од објектот и соседната трафостаница
2. Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на
земјоделски стопанства од 5 јануари 2021 година издадено од МЗШВ
3. GIS скица за подрачјето
Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е
основан.
Согласно член 93 став (3) точка 3) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и
Службен весник на РСМ бр. 96/19) операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со
овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи
производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економскотехнички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на
електродистрибутивниот систем.
Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот што е обезбедена согласност за приклучување
од приватната трафостаница во близина, 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 – 243/20
28 јануари 2021 година
Скопје
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