
   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 19 
ноември 2020 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

 
1.   Приговорот на Мајсторчева Марика УП2 09-193/20 од 26 октомври 2020 година против 

фактура бр. 1104125032 -5 од 21 октомври 2020 година за испорачана електрична енергија 
издаденa од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОДБИВА. 
 

2.  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 

 
 Мајсторчева Марика до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-193/20 од 26 октомври 2020 година против начинот на издавање фактури за 
испорачана електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО (во понатамошниот текст: ЕВН 
ХОМЕ). 
 Жалителот Приговара против фактура за испорачана електрична енергија за месец септември 
2020 година бр. 1104125032-5 од 21 октомври 2020 година со износ од 2.579,00 денари, дека му се 
наплатени kWh за период од пред промената на тарифата за електрична енергија, а фактурирани 
согласно новата тарифа. Според ЕВН, корегираната фактура за потрошена електрична енергија е 
изготвена согласно извештајот за потрошена електрична енергија по денови. Исто така, броилото не 
било отчитано во август при што со следното отчитување на датум 28.09.2020г. се порамнуваат 
претходно потрошените kWh за период од 01.08.2020г. до 28.09.2020г. Оттука, нема можност да 
биде постапено по барањето на жалителот бидејќи во фактурата соодветно се пресметани 
потрошените kWh пред датум 31.07.2020г. по старата цена.  
  
 На 13 ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 
 

1. Приговор УП2 09-193/20 од 26 октомври 2020 година со прилог комуникаиција помеѓу ЕВН и 
жалителот 

2. Одговор на Приговор од 7 ноември 2020 година: 
 
 На 13 ноември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за достава 
на дополнителни информации до жалителот, односно да достави примерок од Фактурата против која 
се приговара, при што жалителот веднаш потоа ја достави побараната фактура   
  
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 
 
 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 – 193/20                                                         ПРЕТСЕДАТЕЛ  
19 ноември 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


