
Врз основа на член 40 став (7) од Законот за општата управна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.124/15), а во врска со член 32 став (1) точка 4) од Законот за 
енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за отфрлање на поднесок поради ненадлежност 
 

1. СЕ ОТФРЛА поднесокот од Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за 
заштита на конкуренцијата бр.09-13/2 од 06.03.2021 година доставен до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија и заведен во 
нашата архива под бр. 11-379/1 од 08.03.2021 година поради НЕНАДЛЕЖНОСТ.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
 Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата со 
допис бр.09-13/2 од 06.03.2021 година се обрати до Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија (понатаму: Регулаторна комисија за енергетика) 
и достави поднесок на надлежност, заведен во нашата архива под бр. 11-379/1 од 08.03.2021 
година.  

 Горенаведениот поднесок претставува барање од Душан Стефановиќ и барање од Миодраг 
Стевановиќ, и двете преку полномошник адвокат Тамара Славеска Апостоловски од Скопје, до 
Комисијата за заштита на конкуренција за поведување на прекршочна постапка за злоупотреба 
на доминантна позиција од страна на Друштвото за снабдување со топлинска енергија 
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (понатаму: БАЛКАН ЕНЕРЏИ) 
бр.09-13/1 од 10.02.2021 година, а за кое барање Комисијата за одлучување по прекршок при 
Комисијата за заштита на конкуренцијата се огласила за ненадлежна и го доставила на 
надлежност до Регулаторната комисија за енергетика. 

 Регулаторната комисија за енергетика, имајќи го предвид фактот што по предметните барања 
на подносителите има донесени пресуди од Основниот граѓански суд Скопје и Апелациониот суд 
Скопје по две одделни решенија за издавање на нотарски платни налози за должникот Душан 
Стефановиќ, при што сите пресуди се во корист на должникот, како и донесени пресуди од 
Основниот граѓански суд Скопје и Апелациониот суд Скопје по решение за издавање на нотарски 
платен налог за должникот Миодраг Стефановиќ, со што предметното барање е res judicata, а 
Регулаторната комисија за енергетика согласно Законот за енергетика* („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) 
нема надлежност за утврдување на постоење на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот 
за снабдување со топлинска енергија, ниту за спроведување на прекршочна постапка, ги извести 
подносителите со допис бр.11-379/3 од 28.07.2021 година за истото.  

 Исто така, Регулаторната комисија за енергетика со допис бр.11-379/2 од 28.07.2021 година 
се обрати до друштвото БАЛКАН ЕНЕРЏИ како носител на лиценца за снабдување со топлинска 
енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика, со укажување на потребата од 
доследно спроведување на Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20) и потсетување дека невршење 
на дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за 
енергетика* и други закони, како и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за 
енергетика* е основ за одземање на лиценцата согласно член 50 став (1) точка 2) од Законот за 
енергетика*, при што копија од истиот достави до подносителите Душан Стефановиќ и Миодраг 
Стевановиќ. 

 БАЛКАН ЕНЕРЏИ со допис бр.11-379/4 од 12.08.2021 година достави одговор на 
Известувањето на Регулаторната комисија за енергетика бр.11-379/2 од 28.07.2021 година со кое 
ја информираше дека доследно ги спроведува и постапува согласно обврските од лиценцата за 



снабдување со топлинска енергија и законските и подзаконските акти со кои се регулира дејноста 
снабдување со топлинска енергија односно постапи согласно Правилата за снабдување со 
топлинска енергија и врз основа на истите, лицата Душан Стефановиќ и Миодраг Стефановиќ се 
ослободени од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од 
надоместокот за топлинска енергија, при што во прилог достави копии од решенијата, донесени 
во 2020 година. Пресудите донесени од надлежните судови се однесуваат за период 01/2019 
односно 02/2019-03.2019 година, односно за период пред да бидат ослободени од обврската за 
плаќање на фиксниот надоместок.  

 Полномошник адвокатот Тамара Славеска Апостоловски од Скопје со е-маил од 11.08.2021 
година, заведен во нашата архива под бр.11-379/5 од 12.08.2021 година, побара од 
Регулаторната комисија за енергетика да го проследи барањето до Комисијата за заштита на 
конкуренција како надлежна да постапува по барањето за утврдување на постоење на 
злоупотреба на доминантна позиција на пазарот за снабдување со топлинска енергија и се 
повика на член 40 став (7) од Законот за општата управна постапка. 

 Согласно член 40 став (7) од Законот за општата управна постапка, кога јавниот орган ќе 
добие по пошта или по електронски пат поднесок за чиј прием не е надлежен, а е несомнено кој 
јавен орган е надлежен за прием, без одлагање поднесокот ќе му го препрати на надлежниот 
јавен орган, односно на судот на начин на кој го примил и за тоа ќе ја извести странката. Ако 
јавниот орган што го добил поднесокот не може да утврди кој јавен орган е надлежен за работа 
по поднесокот, без одлагање ќе донесе управен акт со кој ќе го отфрли поднесокот поради 
ненадлежност и актот веднаш ќе го достави до странката. 

 Регулаторната комисија за енергетика, освен што нема надлежност за утврдување на 
постоење на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот за снабдување со топлинска 
енергија, ниту надлежност за спроведување на прекршочна постапка согласно Законот за 
енергетика*, нема ни надлежност да утврдува кој орган е надлежен за утврдување на постоење 
на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот за снабдување со топлинска енергија во 
ситуација кога Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на 
конкуренцијата веќе го разгледала предметното прашање и утврдила дека не е надлежна да 
постапува.  

 Имајќи го предвид горенаведеното, како и член 40 став (7) од Законот за општата управна 
постапка, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 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. 

 

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. 

 

Бр. 11-379/6 
19 август 2021 година       
Скопје                                                                 
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