
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 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 26 октомври 
2020 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за усвојување на приговор 

 
1. Приговорот на Ѓурчиноски Филип од Скопје УП2 бр. 09-149/20 од 27 август 2020 година 

против висината на фактурата број 1099852403-4 од 17 мај 2020 година за потрошена 
електрична енергија за периодот од 11 април 2020 година до 11 мај 2020 година во износ од 
2.531,00 денари ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА. 
 

2. Електродистрибуција да овозможи исплата на износот на сметката од точка 1 на ова 
решение на две рати. 
 

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 
 

Ѓурчиноски Филип од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 бр. 09-149/20 од 27 август 2020 година против висината на фактурата број 
1099852403-4 од 17 мај 2020 година за потрошена електрична енергија за периодот од 11 април 
2020 година до 11 мај 2020 година во износ од 2.531,00 денари, издадена од ЕВН ХОМЕ ДООЕЛ 
Скопје Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија (во 
понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ). 

ЕВН ХОМЕ во одговор на приговорот наведе дека претходната фактура за предметното мерно 
место била изготвенa врз основа на проценета/аконтативна состојба. Со отчитувањето на броилото 
на датум 11.05.2020 година, состојбите се порамнети и врз основа на истите е изготвена сега 
оспорената фактура. По изготвувањето на фактурата, предметното броило редовно е отчитувано и 
отчитаните состојби се доставуваат за фактурирање, соодветно. Согласно погоренаведеното, нема 
основ за да се изврши корекција на предметната фактура. 

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 бр. 09-149/20 од 27 август 2020 година со прилог: 
- Фактура  за период 11.04.2020-11.05.2020 бр. 1099852403-4 од 17 мај 2020 година 
2. Одговор на Приговор од 15 септември 2020 година. 
 
Имајќи го предвид износот на фактурата, кој е повисок од вообичаените износи на фактурите за 

тоа мерно место, Регулаторната комисија за енергетика одлучи делумно да го усвои приговорот и да 
го задолжи ЕВН ХОМЕ да овозможи плаќање на фактурата на две месечни рати. 



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 Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото. 

 
                                                            
УП2 бр. 09-149/20                                                       Претседател на 
26 октомври 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                         Марко Бислимоски 

    
 
 
 
 
  


