
   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 11 
ноември 2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање на приговор 

  
1. Приговорот на Мирослава Милошевска од Скопје УП2 09-223/21 од 18 октомври 2021 година 

против висина на Фактура бр. 1112418658 од 10 август 2021 година издадена од ЕВН ХОМЕ 
ДОО Скопје СЕ ОДБИВА. 
 

2. Фактурата бр. 1112418658 од 10 август 2021 година издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ 
ПОТВРДУВА. 
 

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 

 
 Мирослава Милошевска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-223/21 од 18 октомври 2021 година против висина на Фактура бр. 
1112418658 од 10 август 2021 година издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција). 
 Во Приговорот е наведено дека износот на потрошени киловат часа од 3400.2000kWh е 
превисок, за викенд куќа во која ретко престојува.  
 Според ЕВН ХОМЕ, броилото е во реон што е тешко пристапен и поради тоа не се отчитува 
секој месец. Објектот била недостапна за отчитување (заклучена капија) и на 6 август 2021 година 
објектот бил отворен со непречен пристап при што тогаш се извршило отчитувањето по кое е 
издадена сега приговараната фактура. 
  На седницата на Комисијата за одлучување по приговори одржана на 26 октомври 2021 година 
се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-223/21 од 18 октомври 2021 година со прилог: 
- Враќање на ф-ра до ЕВН ХОМЕ од 18 август 2021 година РОБСП бр. 11-161 од 17 февруари 

2021 година 
- Фактура бр. 1112418658 од 10 август 2021 година за период од 8 јули до 16 август 2021 година 
- Одговор на допис бр. 11-3/3618 од 30 септември 2021 година 
2. Одговор на Приговор од 22 октомври 2021 

 
 и на седницата беше заклучено ЕВН ХОМЕ да достави Историски преглед за отчитувањето на 
броилото и произнесување по наводите на жалителот за еднотарифно мерење, при што на 27 
октомври 2021 година побараните податоци беа доставени. 
 Потоа, на седница одржана на 3 ноември 2021 година Приговорот повторно беше на дневен ред 
со цел разгледување на дополнително доставената документација, од која се утврди дека во 
објектот има двотарифно мерење. 
 



 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.09–223/21                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11 ноември 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


