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

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на приговор 

 
1.   Приговорот на Камберовски Ќемал с. Љубош, Студеничани УП2 09-201/20 од 27 октомври 

2020 година против фактури за испорачана електрична енергија во 2020 година издадени од 
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОТФРЛА како нецелосен. 
 

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 

 
 Камберовски Ќемал с. Љубош, Студеничани до Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) поднесе Приговор УП2 09-201/20 од 27 октомври 2020 година против висина на фактури 
за испорачана електрична енергија за 2020 година издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО (во понатамошниот 
текст: ЕВН ХОМЕ). 
 Жалителот се жали на фактури за електрична енергија од 2020 година, како и долг од 
272.853,00 денари. Според ЕВН, долгот постои и треба да се плати. Доставена е и Листа на 
отворени задолжувања, а наведено е и дека за дел од долговите се покренати судски постапки.  
  На 13ти ноември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на 
која се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-201/20 од 27 октомври 2020 година; 
2. Одговор на Приговор од 6 ноември 2020 година со прилог Листа на отворени задолжувања 

 
 и на седницата беше заклучено жалителот да ја достави ф-рата/ф-рите против кои приговара, 
при што жалителот до денес не достави одговор на ова Барање. 
 Потоа, на седницата одржана на 12 февруари 2021 година беше заклучено да се оствари 
контакт со жалителот со цел добивање информации околу тоа дали против жалителот се води 
постапка за неовластеното користење за електрична енергија, но и по ова Барање до денес не е 
доставен одговор. 
  
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
нецелосен. 
 
 Имено, согласно член 9 став (1) точка 3) од Правилата за приговори (Службен весник на РСМ 
бр. 106/20) комисијата и предлага на Регулаторната комисија за енергетика со решение да го 
отфрли приговорот ако при разгледувањето утврди дека приговорот е нецелосен, односно не ги 
содржи елементите од член 5 став (2) од овие правила или не е јасен, а откако се утврди дека 
подносителот не постапил согласно известувањето со кое бил упатен во рок од 15 дена од денот на 
приемот на известувањето да го дополни или појасни приговорот.  
 



 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 – 201/20                                                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15 март 2021 година             на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

    
 
 
 
  


