
   Врз основа на член 37 став (1) точка 2) алинеја 3) 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 14 февруари 2022 година донесе 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за одбивање на приговор 
  

1. Приговорот на ЈПКД Комуналец Кичево УП2 09-06/22 од 20 јануари 2022 година против висина 
на фактури бр. 1400043459-9 и 1400043030-2 за период од 01 до 31.12.2021 година издадени од 
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОДБИВА. 
 

2. Фактурите бр. 1400043459-9 и 1400043030-2 за период од 01 до 31.12.2021 година СЕ 
ПОТВРДУВААТ. 
 

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 
 
 ЈПКД Комуналец Кичево (во понатамошниот текст: Комуналец) до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна 
комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 бр.09-06/22 од 20 јануари 2022 година против висина на 
фактури бр. 1400043459-9 и 1400043030-2 за период од 01 до 31.12.2021 година издадени од ЕВН 
ХОМЕ ДОО Скопје, конкретно против висината на износот во истите од 22,72 денари/kWh односно 
околу 369,43 EUR/MWh.  

 Имено, по спроведена постапка за јавна набавка на електрична енергија, Комуналец склучил 
договор со ДПТУ ЕНЕРЏИ АКТИВЕ (во понатамошниот текст: Активе) за испорака на електрична 
енергија за период 01.08.2021-01.08.2022 година по цена од 3,89 денари/kWh.  

 На 17 септември 2021 година Активе се обраќа до Комуналец и напоменува дека цената од тој ден 
па натаму ќе се пресметува HUPEX +5 EUR, по што на 21.09.2021 година Комуналец одговара дека не 
го прифаќа таквиот предлог. На 16.11.2021 година Активе го известува Комуналец дека од 01.12.2021 
година го прекинува снабдувањето со електрична енергија и Комуналец ќе биде префрлен на 
снабдување со електрична енергија од снабдувачот со електрична енергија во краен случај.  

 Според Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: ОДС), од снабдувачот 
Активе е доставено известување до ОДС дека договорот за снабдување на електрична енергија помеѓу 
Активе како снабдувач и Комуналец како потрошувач завршува на 30.11.2021 година. По доставеното 
известување соодветно е постапено и Комуналец од 01.12.2021 година е префрлен на снабдување од 
снабдувач со електрична енергија во краен случај ЕВН ХОМЕ. Цената на електрична енергија за 
потрошувачите снабдувани од Снабдувачот со електрична енергија во краен случај се менува на 
месечно ниво и истата се објавува на веб страната https://www.evn.mk/getdoc/79d7c072-2e5f-4e01-a3d6-
a587da1935a4/Energy-supply.aspx.  

 За горенаведеното на 20.01.2022 година ОДС го има известено потрошувачот Комуналец по 
електронски и писмен пат, за што во прилог се доставени доставените одговори. 



  На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 9 февруари 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-06/22 од 20 јануари 2022 година со прилог: 
- Приговор 
- Фактури бр. 1400043459-9 и 1400043030-2, за период од 01 до 31.12.2021 година 
- Фактура бр. 04-5186/2021 за период од 1-30 ноември 2021 година 

2. Одговор на Приговор од 27 јануари 2022 година со прилог: 
- Одговори доставени до подносителот на приговорот на 20 и 24 јануари 2022 година – во 

електронска форма 
- Писмен одговор доставен до подносителот на приговорот на 21 јануари 2022 година. 

 
 Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е 
неоснован. 

  Имено, цената по која снабдувачот со електрична енергија во краен случај ги снабдува 
потрошувачите е утврдена во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на 
потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” 
161/20 и 143/21) и е за 50% повисока од просечната цена за електрична енергија на пазарот „ден 
однапред“ на берзата HUPX за месецот за којшто се однесува пресметката.  

Унгарската берза на електрична енергија HUPX е референтна берза која се користи во Република 
Северна Македонија и информации за цените на истата се достапни на следните линкови: 

- https://hupx.hu/en/ 
- https://hupx.hu/en/market-data/dam/historical-data  
- https://hupx.hu/en/market-data/dam/regular-reports 
 
Просечните цени на Унгарската берза на електрична енергија HUPX за месец декември 2021 

година изнесувале 245,81 (EUR/MWh) односно 15.165,25 денари/MWh (пресметани по среден курс на 
Народната банка на Република Северна Македонија во износ од 61.6950 денари). 

Цената по која ЕВН ХОМЕ како снабдувач во краен случај ги снабдувал корисниците во месец 
декември 2021 година изнесувала 22,72 денари/ KWh односно 22.720,00 (Денари/MWh) што е за 50% 
повисока од просечната цена за електрична енергија на пазарот „ден однапред“ на берзата HUPX за 
месец декември 2021 година. 

 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.09–06/22                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
14 февруари 2022 година                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                              Марко Бислимоски 
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