
Врз основа на член 40 став (6) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 124/15) и член 9 став (1) точка 2) 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 седница 
одржана на 18 мај 2020 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на приговор поради недопуштеност 

 
1. Со ова решение приговорот од Мито Спасевски од Кичево кој е доставен по електронска 

пошта до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија на 13 април 2020 година, СЕ ОТФРЛА поради недопуштеност. 

 
2. Приговорот од точка 1 на ова Решение се отфрла со оглед на тоа што се работи за 

прашање од областа на облигационо правните односи за кое Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија нема надлежност да 
постапува согласно ингеренциите утврдени во член 37 од Законот за енергетика. 

 
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 
 
Мито Спасевски од Кичево на 13 април 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија, достави електронска пошта насловена како приговор 
против ставката Законска казнена камата во износ од 1.602,00 денари по фактура број: 1097977593 – 7 
издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. 

 
На 15 април 2020 година Регулаторната комисија за енергетика до подносителот достави соодветен 

одговор, исто така во форма на електронска пошта. 
 
Имено, се работи за приговарање против одговор добиен од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје, 

против износ за законска казнена камата, која е регулирана со Законот за облигациони односи. 
 
Член 37 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) гласи: 
 
“(1) Регулаторната комисија одлучува по приговорите поднесени од:  

1) корисниците на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија, природен гас и 
топлинска енергија:  

- против актите на соодветните оператори со кои се одбива пристапот или приклучувањето на 
соодветниот систем или против актите со кои се утврдува износот на надоместокот и 
другите услови за приклучувањето, или 

- поради штети настанати поради ограничување или прекин на испораката на електрична 
енергија, природен гас и топлинска енергија, од и во системите за пренос или дистрибуција 
на електрична енергија или природен гас,  

2) потрошувачите против снабдувачите кои имаат обврска за обезбедување на јавна или 
универзална услуга, како и против снабдувачите во краен случај во врска со:   

- квалитетот на услугата во снабдувањето,  
- ограничувањето или оневозможувањето на правото за промена на снабдувач, 
- пресметката на потрошената енергија и износот на сметката, 



 

3) вршителите на енергетските дејности и потрошувачите против одлуката на операторот на 
соодветниот пазар на енергија за одбивање на барањето за регистрирање на пазарот на 
енергија, како и одбивање на барањето за стекнување на статус на балансно одговорна 
страна.” 

 
Видно од горенаведеното е дека предметот не може да биде воден согласно член 37 од Законот 

за енергетика, односно странката за своето Барање може да се упати пред надлежен суд. 
 
Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на 

Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
бр. 09-1221/2                                                                                              ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18 мај 2020 година                                                                                 Марко Бислимоски 
                                                                                                                               
 
  


