
   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 (4) 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 8 ноември 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Заштитно трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 

производство, трговија и услуги НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје УП2 09-215/21 од 30 септември 
2021 година против висина на фактури бр. 1400035653-9 од 31 јули 2021 година и 
1400037041-0 од 31 август 2021 година СЕ ОДБИВА. 
 

2. Фактурите бр. 1400035653-9 од 31 јули 2021 година и 1400037041-0 од 31 август 2021 година 
СЕ ПОТВРДУВААТ. 

 
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 
 
 Заштитното трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и 
услуги НЕХО ИСНИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: НЕХО ИСНИ) до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-215/21 од 30 септември 2021 година 
против висина на фактури бр. 1400035653-9 од 31 јули 2021 година и 1400037041-0 од 31 август 
2021 година на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
Електродистрибуција). 
 Подносителот потенцира дека според годишните сметки доставени во Централниот Регистар на 
Република Северна Македонија (ЦРМ), Друштвото не надминува 2.000.000,00 евра годишен приход 
при што не влегува во категорија големи потрошувачи, односно не треба да му се наплаќа повисока 
тарифа. Потенцира дека разликата на приходите која ја надминува границата од 2 милиони евра се 
останати приходи за 2020 година (инцидентни приходи) и се во износ од 182.926 евра.  
 Електродистрибуција се повикува на член 3 точка 36) од Законот за енергетика кој ја утврдува 
категоријата на мал потрошувач на електрична енергија. Потенцира дека компанијата во 2020 
година имала приход поголем од 2 милиони евра во денарска противвредност, што значи дека 
истата не е мал потрошувач во смисла на Законот за енергетика. 
 На седницата одржана на 21 и 25 октомври 2021 година се разгледуваше следната 
документација: 

1. Приговор УП2 09-215/21 од 30 септември 2021 година со прилог: 
- Тековна состојба на Друштвото од 3 август 2021 година 
- Известување од Електродистрибуција до подносителот бр. 03-30/521 од 26 август 2021 година 
- Приговор против фактура 1400035653-9 од 31 јули 2021, од 23 август 2021 година 
- Фактура бр. 1500447340 од 31 август 2021 година за период од 1 август до 31 август 2021 

година 
- Фактура бр. 1400037041 од 31 август 2021 година за период од 1 август до 31 август 2021 

година 



- Фактура бр. 1500430712 од 31 јули 2021 година за период од 1 јули до 31 јули 2021 година 
- Фактура бр. 1400035653 од 31 јули 2021 година за период од 1 јули до 31 јули 2021 година 
- Фактура бр. 1200172980 од 30 јуни 2021 година за период од 1 јуни до 30 јуни 2021 година 
- Фактура бр. 1500419033 од 30 јуни 2021 година за период од 1 јуни до 30 јуни 2021 година 
- Фактура бр. 1200168620 од 31 мај 2021 година за период од 1 мај до 31 мај 2021 година 
- Фактура бр. 1500403196 од 31 мај 2021 година за период од 1 мај до 31 мај 2021 година 
- Биланс на состојба на Друштвото за 2020 година 
- Документација по барање за финансиска поддршка за 2020 и 2019 година. 
2. Одговор на Приговор од 7 октомври 2021 година. 

 
 На седницата беше заклучено Приговорот да се стави на разгледување на наредна седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 
 На седницата одржана на 3 ноември 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Претставниците на Електродистрибуција накратко ја образложија постапката која се води по ова 
прашање. Потенцираа дека по завршување на доставата на завршните сметки на компаниите до 
ЦРМ чиј рок е заклучно со 15 март за претходната година, испраќаат допис до ЦРМ со Барање за 
достава на листа на компании кои се со над 50 вработени и над 2 милиони евра годишен приход во 
претходната година, при што потоа листа со компаниите се објавува на веб страната на 
Електродистрибуција. Потоа, секој потрошувач е информиран поединечно со допис. 
 
 На состанокот беа приложени следните докази: 

- Известување за промена на потрошувачкиот статус бр. 09-1773/1 од 25 мај 2021 година издаден 
од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје до подносителот; 

- Известување за снабдување во краен случај бр. 09-2142 од 1 јули 2021 година издадено од 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје до подносителот. 
 

 Потоа, по истекување на договорот, компаниите повторно се информираат со уште еден допис. 
Подносителот имал важечки договор за снабдување со електрична енергија со ЕВН 
Електроснабдување ДООЕЛ Скопје заклучно со 30 јуни 2021 година, при што промената во 
фактурирањето започнува веќе од 1 јули 2021 година.  
 Жалителот побара во однос на член 3 став (3) точка 36) - да се разјасни дали се зема просек од 
двете пресметковни години или само последната година, на што беше одговорено дека се работи 
само за последната година. Исто така, потенцираше дека вкупните приходи опфаќаат повеќе од 
само приходите од главната дејност. Поради фактот што Друштвото е заштитно истото ужива голем 
поврат на придонеси, субвенции од повеќе институции донации итн. и поради тоа е настаната 
сегашната ситуација односно надминувањето на 2 милиони евра годишен приход. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 Согласно член 36 точка (3) од Законот за енергетика* „мал потрошувач“ на електрична енергија, 
односно природен гас е субјект чиј просечен број на вработени во последните две пресметковни 
години е помалку од 50 вработени и има вкупен годишен приход помал од два милиони евра во 
денарска противвредност, со исклучок на производителот на електрична енергија и операторот на 
системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија односно природен гас. 
 Според горенаведеното, НЕХО ИСНИ не припаѓа во категоријата мал потрошувач. 
  
 Потоа, согласно член 13 став (1) од Правилата за снабдување со електрична енергија (Службен 
весник на РМ бр. 172/18 и Службен весник на РСМ бр. 138/19) кога со договорот за снабдување е 



предвидено дека снабдувањето престанува со истекот на времето за кое е склучен, снабдувачот го 
известува потрошувачот за тоа најмалку 30 дена пред денот на престанувањето на договорот. 
 Согласно став (2) од истиот член, во известувањето од став (1) од овој член, снабдувачот му 
укажува на потрошувачот на: 
1) датумот и часот на престанување на снабдувањето со електрична енергија и последиците од 
престанувањето на договорот, 
2) износот на заостанатите неисплатени обврски на потрошувачот настанати од договорот за 
снабдување и можноста за нивно плаќање до и по моментот на престанувањето на договорот, 
3) можноста за склучување на нов договор и начинот и постапката за склучување на новиот договор, 
како и поволностите на потрошувачот од склучувањето на нов договор, 
4) можноста за снабдување од снабдувач во краен случај на потрошувачот кој не спаѓа во 
категоријата домаќинства или мали потрошувачи, ако потрошувачот не искажал намера да го 
продолжи договорот со постојниот снабдувач ниту да склучи договор со нов снабдувач, 
5) можноста за снабдување од универзалниот снабдувач на потрошувачот кој спаѓа во категоријата 
домаќинства или мали потрошувачи, ако потрошувачот не искажал намера да го продолжи 
договорот со постојниот снабдувач ниту да склучи договор со нов снабдувач, 
6) можноста за престанување на испораката ако потрошувачот кој не спаѓа во категоријата 
домаќинства или мали потрошувачи, не склучи нов договор со постојниот снабдувач ниту склучи 
договор со нов снабдувач, и 
7) начинот, постапката и роковите за произнесување на потрошувачот во врска со 
престанувањето на договорот и склучување на нов договор. 
 
 Имено, со известување за снабдување во краен случај бр. 09-2142 од 1 јули 2021 година 
издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје до подносителот, подносителот е известен дека 
поради добиена информација од постоечкиот снабдувач со електрична енергија, договорот за 
снабдување со електрична енергија престанува да важи на ден 30 јуни 2021 година. Поради тоа, 
почнувајќи од 1 јули 2021 година подносителот ќе биде снабдуван од страна на снабдувачот во 
краен случај со електрична енергија, ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, одредбите од законот за енергетика и фактот дека 
подносителот уредно е известен за промената на снабдувач, се утврди дека Електродистрибуција 
постапила правилно издавајќи ги сега приговараните фактури, 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.09–215/21                                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
8 ноември 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


