
   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 12 април 
2021 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за уважување на приговор 

  
1.   Приговорот на Општина Куманово УП2 09-131/20 од 14 август 2020 година против висина на 

Фактура бр. 109989381-6 од 21 мај 2020 година издадена од ЕВН ХОМЕ на износ од 
521.748,00 денари за периодот од 1 мај 2015 - 31 декември 2019 година ДЕЛУМНО СЕ 
УВАЖУВА. 

 
2. Обжалената фактура од точка 1. на ова Решение СЕ ПОНИШТУВА. 

 
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЕВН ХОМЕ да изврши корекција на фактурата од точка 1 од оваа одлука, со 

пресметка за последните 12 месеци. 
 

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 

 
 Општина Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе 
Приговор УП2 09-131/20 од 14 август 2020 година против висина на фактура за испорачана 
електрична енергија бр. 109989381-6 од 21 мај 2020 година на износ од 521.748,00 денари за 
периодот од 1 мај 2015 - 31 декември 2019 издадена од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје (ЕВН ХОМЕ). 
 Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека при инспекција во трафостаница ТС 
Љубодраг 3, констатирано е механичко броило приклучено во делот за улично осветлување кое не е 
пријавено во системот за евиденција на корисници. Потрошените киловат часови во последните 5 
години се соодветно фактурирани во фактурата.  
 На седницата одржана на 8 октомври 2020 година се разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-131/20 од 14 август 2020 година со прилог: 
- Комуникација помеѓу Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје и Општина Куманово 
- Фактура бр. 109989381-6 од 21 мај 2020 година за период од 1 мај 2015 година до 31 декември 

2019 година 
2. Одговор на Приговор од 1 септември 2020 година. 

 
 На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до ЕВН ХОМЕ со 
барање за достава на дополнителна документација односно записник од извршената инспекција во 
ТС Љубодраг 3, при што ЕВН ХОМЕ на 29 септември 2020 година достави одговор со прилог: 

- Работен налог бр. 0695289 од 7 мај 2020 година 
- Слики од броилото и трафостаницата. 

 
 при што на седницата одржана на 1 април 2021 година се разгледуваше дополнително 
доставената документација. 
 
 Во однос на отчитувањето на мерното место, согласно член 29 став (1) од Правилата за 
снабдување со електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 172/18, 138/19) oтчитувањето на 



мерните уреди на потрошувачите приклучени на електродистрибутивната мрежа го врши операторот 
на електродистрибутивниот систем на начин уреден со мрежните правила за дистрибуција. 
 Согласно став (5) од истиот член, за потрошувачите приклучени на низок напон без вграден 
мерен уред за регистрирање на едновремена врвната моќност или за потрошувачите со мерни 
уреди со вграден уред за регистрирање на едновремена врвната моќност, кај кои што врвната 
моќност не се фактурира, операторот на електродистрибутивниот систем врши отчитување на 
мерните уреди најмалку еднаш во текот на календарската година, додека за останатите категории на 
приклучоци утврдени во Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија отчитувањето се 
врши на почетокот на секој календарски месец. 
 Согласно став (7) од истиот член, во случај кога периодот на отчитување не се совпаѓа со 
пресметковниот период, операторот на електродистрибутивниот систем врши вонредно отчитување 
и/или сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на 
пресметковниот период. Ако постои разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните 
периоди кои се однесуваат за периодот на отчитување и вредностите кои се резултат од 
отчитувањето на мерните уреди, операторот на електродистрибутивниот систем врши порамнување 
така што разликата ќе ја пренесе во наредните пресметковни периоди. 
 
 Имајќи го предвид горенаведеното, може да се заклучи дека отчитување мора да се изврши 
најмалку еднаш во текот на календарската година, од овие причини 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 – 131/20                                                          ПРЕТСЕДАТЕЛ  
12 април 2021 година                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

 
  


