
   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 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 29 ноември 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1. Приговорот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД с. Сопотница, Демир Хисар УП2 09-

228/21 од 22 октомври 2021 година против ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ 
Скопје поради ограничување или оневозможување на правото за промена на снабдувач СЕ 
УВАЖУВА. 
 

2. СЕ УТВРДУВА повреда на постапката за промена на снабдувач од страна на ЕВН 
Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје. 
 

3. Се упатуваат страните да финансиските импликации од спорот ги утврдат спогодбено или 
пред надлежните правосудни органи. 
 

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 

 
 Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД с. Сопотница, Демир Хисар (во понатамошниот текст: 
Железник) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 
09-228/21 од 22 октомври 2021 година против ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје 
(во понатамошниот текст: Електроснабдување) поради ограничување или оневозможување на 
правото за промена на снабдувач. 
 Во приговорот е наведено дека се приговара врз основа на Член 37, Став (1), алинеја 2) од 
Законот за енергетика, против Електроснабдување, за ограничување или оневозможување на 
правото за промена на снабдувач и за непочитување на нивните законски должности во согласност 
со Член 100, Став 5 алинеја 6), 7) и 8) од Законот за енергетика; и одредбите од Правилата за 
снабдување со електрична енергија, дефинирани во глава III. Промена на снабдувач (од Член од 20 
до 25).  
 Електроснабдување во одговорот потенцира дека на 11 август до Железник е испратена понуда 
за снабдување и Железник истиот ден ја прифатил понудата при што потоа е започната постапката 
за промена на снабдувач. Потоа Електроснабдување до ОДС доставува барање за промена на 
снабдувач со почеток на испорака од 1 септември 2021 година, по што на 12 август 2021 година од 
ОДС е добиен одговор дека за мерните места на Железник е почната постапка за исклучување од 
страна на нивниот моментален снабдувач Друштво за трговија со електрична енергија У ПОВЕР (во 
понатамошниот текст: У ПОВЕР) со рок до 17ти за повлекување на барањето за исклучување. Уште 
истиот ден на Железник му е образложено дека Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во 
понатамошниот текст: Електродистрибуција) има право да одбие промена на снабдувач доколку за 
корисникот има постапка за исклучување од претходниот снабдувач или од самиот оператор. 
Железник до 17ти август не извршил уплата при што Електродистрибуција потоа ја има одбиено 
промената на снабдувач. 
  На седница на Комисијата за постапување по приговори за електрична енергија одржана на 16 
ноември 2021 година се разгледуваше следната документација: 



1. Приговор УП2 09-228/21 од 22 октомври 2021 година со прилог: 
- Допис од Железник до Електроснабдување од 11 август 2021 година 
- Фактура бр. 1400039082 од 30 септември 2021 година за период од 1 до 30 септември 2021 

година издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 
- Допис од Железник до Електроснабдување од 12 октомври 2021 година 
- Одговор на Допис од Електроснабдување до Железник од 12 октомври 2021 година 
- Преглед на добиени понуди за електрична енергија 
2. Одговор на Приговор од 11 ноември 2021 година со прилог: 
- Известување за промена на снабдувач од 1 септември 2021 година од Електроснабдување до 

Железник 
- Потврда за понуда за снабдување со електрична енергија од Железник до Електроснабдување 

 
 и на седницата беше заклучено Приговорот да се стави на дневен ред на наредната седница со 
физичко присуство на двете страни. 
 На седницата одржана на 23 ноември 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Претставниците од Железник укажаа дека Железник е компанија која се занимава со тешка 
индустрија и секоја промена на цената на електричата енергија драстично влијае на компанијата. 
Постојат два производствени процеси од кои едниот процес е 99% за извоз и истиот се остварува 
поради конкурентните цени кои ги имаат и поради тоа цената на електричната енергија директно 
влијае и ја оформува цената на производот.  
 Железник имал постоечки договор за снабдување со електрична енергија со У ПОВЕР прво на 
период од една година, кој потоа го продолжувале на месечно ниво. Пред истекувањето на 
договорот за снабдување со електрична енергија се направени анализи за изнаоѓање на снабдувач 
со електрична енергија кој најмногу ќе им одговара и се побарани понуди од повеќе снабдувачи за 
склучување на договор за период од 12 месеци. Понудата од Електроснабдување била 
најприфатлива за што и на 11 август им одговориле на Електроснабдување дека ја прифаќаат 
понудата и ги овластуваат да отпочнат постапка за промена на снабдувач. Изразија незадоволство 
дека од Електроснабдување не ги информирале писмено за сите делови од постапката, а во 
телефонски повик на 20 август им е кажано дека роковите за промена на снабдувач се веќе 
изминати при што барањето им е одбиено и снабдувањето со електрична енергија е префрлено на 
Снабдувачот во краен случај со електрична енергија ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје.  
 Истакнаа дека сметаат дека долгот кон У ПОВЕР не е основ за неприфаќање на промената на 
снабдувач бидејќи рокот на фактурите кон У ПОВЕР сеуште не бил доспеан во тој момент, а во 
претходната постапка за промена на снабдувач од ЕДС на У ПОВЕР исто така имале недоспеан 
долг кој тогаш не претставувал проблем. 
 
 Барањето на Железник е фактурата за испорака на електрична енергија да се издаде според 
цените кои се понудени од Електроснабдување, а не ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје. 
 
 Претставникот од Електроснабдување потенцираше дека одговорното лице за комуникација со 
друштвото најверојатно го информирало друштвото во телефонски разговор за постоењето на долг 
кон претходниот снабдувач (не и писмено) и дека жалат што не се реализирала промената на 
снабдувач.  
 Претставникот од Електродистрибуција потенцираше дека комуникацијата со снабдувачи се 
води електронски на соодветна апликација и накратко хронолошки ја образложи целата ситуација. 
 Најпрво, на 23 јули 2021 година У ПОВЕР до Електродистрибуција има доставено Барање за 
исклучување на Железник. 
 Потоа, на 11 август 2021 година Електроснабдување до Електродистрибуција доставува 
Барање за промена на снабдувач за од 1 септември 2021 година Железник да премине во нивната 
балансна група. 



 Електродистрибуција на 12 август 2021 година до Електроснабдување доставува известување 
дека од страна на У ПОВЕР е побарано исклучување на Железник со укажување дека доколку не се 
тргне барањето за исклучување промената на снабдувач нема да може да се реализира. 
 На 17 август 2021 година Барањето на Електроснабдување е одбиено од страна на 
Електродистрибуција бидејќи барањето за исклучување не е повлечено од страна на У ПОВЕР. 
 На 18 август У ПОВЕР го повлекува Барањето за исклучување на Железник. 
 На 25 август 2021 година У ПОВЕР ја известува Електродистрибуција дека од 1 септември нема 
повеќе да го снабдува Железник со електрична енергија, по што од 1 септември 2021 година 
Железник се снабдува од снабдувачот во краен случај со електрична енергија. 
 На 3 септември 2021 година ЕДС најавува дека од 1 октомври 2021 година снабдувањето ќе 
биде од страна на ЕДС. 
 Претставникот на Електродистрибуција исто така истакна дека Електродистрибуција не 
постапува прашања до снабдувачите со електрична енергија за тоа зошто е отпочната постапка за 
исклучување и не навлегува во односите помеѓу снабдувачите и потрошувачите. Налогот за 
исклучување се отвара и се затвора исклучиво по барање на снабдувач.  
  
 Железник на крај потенцираше дека приговара конкретно против Електроснабдување, на 
фактот зашто ги немаат известено за настанатиот проблем со долгот со У ПОВЕР. 
 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
основан. 
 
 Согласно член 9 став (1) точка 17) од Правилата за снабдување со електрична енергија 
(Службен весник на РСМ бр. 172/18 и 138/19) снабдувачот обезбедува промена на снабдувач на 
транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три 
недели од денот кога потрошувачот доставил барање за промена на снабдувач до новиот 
снабдувач. 
  
 Фактот што Електроснабдување не го известил писмено Железник за настанатата ситуација со 
неподмирениот долг кон У ПОВЕР влијаел на неуспешната промена на снабдувач и доведување до 
снабдување со електрична енергија на Железник од страна на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје кое е со 
повисока цена од онаа којашто била понудена од страна на Електроснабдување. 
 
 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.09–228/21                                                                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29 ноември 2021 година     на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                             Марко Бислимоски 

    
  


