
   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 (13) 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 15 март 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Мартин Ѓорѓиевски УП2 09-26/21 од 28 јануари 2021 година против висина на 

фактура за испорачана електрична енергија бр. 1104237792-2 на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 
ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА. 
 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје да овозможи исплата на предметната фактура на 
повеќе рати. 

 
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 
 
 Мартин Ѓорѓиевски до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-26/21 од 28 јануари 2021 година против висина на фактура за испорачана 
електрична енергија бр. 1104237792-2 на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје (ЕВН ХОМЕ). 
  
 На седницата одржана на Комисијата за постапување по приговори на 16 февруари 2021 година 
се заклучи да се одржи заеднички состанок со жалителот и претставници на Електродистрибуција, 
со цел разрешување на настанатата ситуација.  
  
 На седницата одржана на 22 февруари 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи: 
 Жалителот напомена дека се работи за нов објект за домување, купен во 2019 година но 
жалителот се вселил во 1 мај 2020 година и оттогаш почнува потрошувачката на електрична 
енергија. Уште во 2019 година почнале да пристигнуваат фактури за испорачана електрична 
енергија, иако станот сеуште не бил вселив и никој не живеел во него. Претставници од 
Електродистрибуција извршиле увид на лице место, при што имаат утврдено дека се работи за 
вкрстени броила, односно дека евиденцијата на броилото е згрешено при што фактурите што 
доспеваат на име на жалителот се всушност од соседен стан. До вселувањето, вкупно 9.800,00 
денари се платени. 
 Претставниците од Електродистрибуција потенцираа дека внатрешната инсталација ја прави 
инвеститорот на зградата и дека постојат две можности за тоа каде е згрешено, односно: 1. при 
изведба на инсталацијата или 2. при евиденција на броилото. исправена. Електродистрибуција има 
контрола на потрошувачката само до мерниот уред, односно од таму до внатрешните објекти за 
потрошувачка нема увид и контрола. 
 Кон Приговорот е доставена следната документација: 

1. Приговор УП2 09-26/21 од 28 јануари 2021 година со прилог: 
- Имотен лист бр. 69869 за КП бр. 2138/7, КО МАЏАРИ  
- Приговори поднесувани до ЕВН ХОМЕ 
- Извештај од извршена контрола на мерно место од 23 септември 2020 година 
- Комуникација помеѓу жалителот и ЕВН ХОМЕ 



- Копии од фактури за испорачана електрична енергија од јануари 2019 до ноември 2020 
година 

 
 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција до Регулаторната комисија за енергетика 
да достави извештај за потрошувачка за двете броила одделно, за секој месец во 2019 и 2020 
година одделно, при што извештајот беше доставен благовремено. 
 
 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 – 26/21                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ  
15 март 2021 година                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 
  


