
   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 25 
февруари 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Весна Мојсоска од Скопје УП2 09-242/20 од 10 декември 2020 година против 

против висина на фактури за испорачана електрична енергија во текот на 2020 година од 
страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА. 
 

2. СЕ ПОТВРДУВА основаноста и износот на фактурите за испорачана електрична енергија. 
 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје до жалителот да достави одговор на сите 6 прашања 
наведени во Приговорот одделно. 
 

4. 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 

 
 Весна Мојсоска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-242/20 од 10 декември 2020 година против висина на фактури за 
испорачана електрична енергија во текот на 2020 година од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје (ЕВН 
ХОМЕ). 
 На 8 февруари се одржа седница на Комисијата за водење на постапка за приговори на која се 
заклучи да се свика заеднички состанок со претставници на Електродистрибуција и жалителот со 
цел разрешување на настанатата ситуација.  
 На седницата одржана на 22 февруари 2021 година, присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Првично Приговорот е поднесен против фактурата за месец септември. По неколкуте 
поднесени приговори против фактурите до ЕВН ХОМЕ, била вршена корекција на фактурите, но 
сепак не била постигната спогодба околу ставовите за нивната висина. Жалителот потенцираше 
дека бара конкретен одговор на сите шест точки од Приговорот одделно. Бара прецизирање на 
количината на потрошени киловатчасови за секој месец одделно, од фактурата за испорачана 
електрична енергија во Мај 2020 година се до последно издадената. Во однос на фактурите, истите 
се платени заклучно со последната. Електродистрибуција напомена дека во иднина нема да се 
повтори оваа ситуација бидејќи на 8 февруари 2021 за објектот на жалителот е поставен далечински 
мерен уред, поради фактот што е сменет периодот на отчитување, најновата фактура ќе биде за 
период подолг од еден месец. 
   
 Кон Приговорот е доставена следната документација: 

1. Одговор на Приговор УП2 09-242/20 од 10 декември 2020 година со прилог комуникација 
помеѓу ЕВН ХОМЕ и жалителот. 

 
 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 – 242/20                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ  
25 февруари 2021 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


