
 
 
 
 Врз основа на член 97 став (2) од Законот за општа управна постапка (“Службен весник на 
Рeпублика Македонија” бр. 124/15), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија на седница одржана на 23 ноември 2020 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за исправка на Решение  

 
1.  Во Решението УП2 09-183/20 од 9 ноември 2020 година, во точката 3 од диспозитивот, како и во 

образложението на страна 2 во последниот пасус, зборовите: „станот на ул. Капиштец бр.14 Скопје“ 
се заменуваат со зборовите: „станот на ул. Стефан Јакимов Дедов број 3 Скопје“. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а произведува правно дејство од денот од 
кој има правно дејство Решението УП2 09-183/20 од 9 ноември 2020 година.     

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

        Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 9 ноември 
2020 година донесе Решение УП2 09-183/20 по поднесениот приговор УП2 09-183/20 од 8 октомври 2020 
година од Ненад Атанасов од Скопје, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од 
системот за дистрибуција на топлинска енергија бр. 03-2143/3 од 18 август 2020 година од Снабдување 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 

Потрошувачот преку адвокатско друштво Тошиќ и Јефтиќ - адвокат Ивица Јефтиќ од Скопје поднесе 
Барање за исправка на техничка грешка во решението, заведено под УП2 бр.183/20 од 17 ноември 2020 
година. 

По увидот во документацијата а имајќи го во 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. 
 
 
                

УП2 бр. 09 - 183/20                                                                          Претседател  
23 ноември 2020 година   на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
Скопје       на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
                           
                                                                                    


