
    
 
 
 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 општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/15) и член 9 став (1) точка 2 од Правилaта за постапување по 
приговори и за 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 март 2021 година донесе 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на приговор 

 
1. Приговорот на Добре Младеновски бр. УП2 09-257/20 од 29 декември 2020 година, против 

Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на 
топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-
3829/6 од 22.12.2020 година, СЕ ОТФРЛА. 
 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата 
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 

 Добре Младеновски до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
приговор бр. УП2 09-257/20 од 29 декември 2020 година, против Решението со кое се одбива 
барањето за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија на Снабдување со 
топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-3829/6 од 22.12.2020 година, (во 
понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје). 
    Именуваниот поднел барање до Снабдување БЕ Скопје за исклучување од системот за стан 
на бул. Партизански Одреди бр. 143 1/24, Скопје, сопственост на Војо Марковски, Димитрије 
Марковски, Зорка Милошевиќ и Јевица Марковски. 
     Постапувајќи по барањето, Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката 
донел Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на 
топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-3829/6 од 
22.12.2020 година. 
    Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје,  именуваниот поднесе приговор  до 
Регулаторната комисија за енергетика.  
     На 17 февруари 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по 
приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни 
горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на 
приговорот и  тоа:  
 



- Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за дистрибуција на 
топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-
3829/6 од 22.12.2020 година, 

- Извод од матична книга на умрени за Данило Марковски,  
- Извод од матична книга на умрени за Јевица Марковски и  
- Имотен лист бр. 28509 од 21.02.2019 година издаден од Агенција за катастар на 

недвижности на РСМ. 
     Согласно член 9 став (1) точка 2 од Правилата за постапување по приговори и разрешување 
на спорови приговорот ќе се отфрли ако се утврди дека приговорот е недопуштен, односно е 
поднесен од страна на неовластено лице. 
     Од доставената документација Регулаторната комисија за енергетика утврди дека  
подносителот на приговорот не е сопственик на станот за кој се бара исклучување, односно  не е 
овластено лице и оттука не може да биде странка во постапката. На 28 јануари 2021 година 
Регулаторната комисија за енергетика достави Известување до подносителот за дополнување 
на документација односно да достави полномошно издадено од страна на сопствениците на 
станот но подносителот истото не  го достави  во рoкот утврден во Правилата за снабдување. 
  
     Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа 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 истата. 

 
     
 
 
 
                                             
УП2 09-257/20 
25 март 2021 година       
 

Скопје 
 
                                    

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски 


