
   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 (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 21 април 
2022 година донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одбивање 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 СЕ 
ОДБИВА. 

 
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 

 
 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. 

 Потоа, на седницата одлучена на 10 март 2021 година приговорот повторно беше разгледуван 
по што на 15 март 2021 година беше донесено Решение за делумно уважување на Приговорот УП2 
09-26/21 според кое Електродистрибуција беше задолжена да овозможи исплата на приговараната 
фактура на повеќе рати. 

 На 30 декември 2021 година од страна на Управниот суд на РСМ до Регулаторната комисија за 
енергетика беше доставена Пресуда У-6 бр.324/2021 од 27 декември 2021 година со која тужбата на 
тужителот Мартин Ѓорѓиевски се уважува и оспореното решение на Регулаторната комисија за 
енергетика УП2 09-26/21 од 15 март 2021 година се поништува. 

 Со цел постапување по тужбата, на седница на Комисијата за постапување по приговори 
одржана на 27 јануари 2022 година повторно беше разгледувана целокупната документација по 
предметот УП2 09-26/21 и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави дополнителни 
информации за двете предметни броила (на Мартин и на соседот) - од поставувањето на броилата 
до крајот на пресметковниот период за кој е изготвена оспорената фактура - колку kWh се 
потрошиле, колку се платени, и колку се останати за плаќање. 

 На 2 март 2022 година побараните податоци беа доставени, при што на седница одржана на 9 
март 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван. 

 Имено, во документацијата доставена од Електродистрибуција е наведено дека при извршена 
контрола на терен на датум 28.09.2020 година од страна на надлежните служби на КЕЦ Васил 
Главинов, утврдени се вкрстени броила. Според извршената контрола на лице место,  направена е 
исправка во месец 10/2020 година во нивната евиденција со префрлање на броилата на 
соодветното место на потрошувачка. Утврдено е дека броилото бр. 71365611 се користи за стан број 
6, додека пак броилото бр. 71365590 се користи за стан број 7 за корисник Мартин Ѓоргиевски.  
Дополнително извршени се неколку контроли на терен на датум 11.11.2020 година и на датум 
04.01.2021 година, при што потврдено е дека повеќе нема неправилности во однос на броилото 
евидентирано за корисникот Мартин Ѓоргиевски. Потрошената електрична енергија е соодветно 
евидентирана според констатирана состојба на лице место, за што во прилог се доставени 
работните налози од направените контроли. 

 Видно од работниот налог бр.21805595 од 23 септември 2020 година, кај корисник Мартин 
Ѓорѓиевски со број на корисник 101170064 за стан број 7 на ул.1646 бр.17 влез 1 во Маџари-
Хиподром констатирано е дека постоечкиот мерен уред (броило) со сериски број ЕВ/71365611 и  
состојба на потрошени kWh: 948kWh во висока тарифа и 1.389kWh во ниска тарифа, го користи стан 
број 6 (наведено во забелешка: броилото 71365611 го користи стан број 6 (досега било 31365590)).  

 Понатаму, во работниот налог бр.0000311 од 28 септември 2020 година за контрола – вкрстени 
броила е констатирано дека корисникот Пирковски Раде со број на корисник 000113742 со адреса 
ул.1646 бр.17 влез 1 стан 6, Скопје има броило со сериски број 71365590 и состојбата на потрошени 
kWh е 2.829 kWh во висока тарифа и 3.966 kWh во ниска тарифа. Во забелешка е наведено дека ова 
електронско броило го користи стан број 7 Мартин Ѓорѓиевски. 



 Видно од работниот налог бр.21958274 од 11 ноември 2020 година направена е контрола кај 
корисник Мартин Ѓорѓиевски со број на корисник 101170064, со адреса на ул.1646 бр.17 влез 1 стан 
бр.7 и истиот користи броило со сериски број 71365590, а состојбата на потрошени kWh е 2.970 kWh 
во висока тарифа и 4055 kWh во ниска тарифа. Во забелешка е наведено дека направена е контрола 
и ова броило го користи овој корисник и е за стан 7 и се е во ред. 

 Видно од работниот налог без број од 4 јануари 2021 година  направена е контрола на мерно 
место кај корисник Мартин Ѓорѓиевски со број на корисник 101170064 со адреса на ул.1646 бр.17 
влез 1 стан 17 при што мерниот уред е со сериски број 71365590, а состојбата на потрошени kWh е 
3.324 kWh во висока тарифа и 4.387 kWh во ниска тарифа. Во забепешка е наведено дека се е во 
ред на мерното место и истото е уредно пломбирано. 

 На крај во одговорот Електродистрибуција наведува дека за бројот на корисник 101170064 е 
изготвена корекциска фактура бр. 1104237792 за чиј остаток од долгот е изготвена спогодба на 12 
рати за која не се евидентирани уплати (за што во прилог е доставена Листа на отворени 
задолжувања со вкупен износ од 29.162,00 денари од кои 26.386,00 денари се на име рати по 
спогодба (ознака РХ), а 2.776,00 денари се за фактура за потрошена електрична енергија од 
28.02.2022 година (ознака ФЕ 1118180466). 

 На 07 април 2022 година Електродистрибуција достави дополнително известување со кое во 
прилог доставуви Листа на отворени побарувања по извршена системска корекција на плаќањата и 
информираше дека конкретно кај Мартин Ѓорѓиевски неподмирена е последна фактура со рок 
31.03.2022 година, а останатите побарувања се за рати од претходно изготвена спогодба. Сите 
останати задолженија се префрлени кај другиот корисник и надмината е ситуацијата. Видно од 
Листата на отворени задолжувања, актуелниот износ на побарувања е вкупно 29.114,00 денари од 
кои 26.386,00 денари се на име рати по спогодба (ознака РХ), а 2.728,00 денари се за фактура за 
потрошена електрична енергија од 31.03.2022 година (ознака ФЕ 1118979735). 

 Од работните налози наведени погоре јасно произлегува дека броилото со број 71365611 и 
мерењето на потрошувачка на електрична енергија која ова броило го регистрирало и служело кое 
служело како основ за фактурирање не го користел корисникот во стан број 7 односно Мартин 
Ѓорѓиевски, туку корисникот во стан број 6 Раде Пирковски. Затоа и сите фактури за потрошена 
електрична енергија кои биле издадени пред констатацијата за вкрстени броила на 28.09.2020 
година и кои гласеле на корисник Мартин Ѓорѓиевски за мерни податоци добиени од броило 
71365611, всушност требало да гласат на корисникот во стан број 6 односно Раде Пирковски. И 
обратно – мерните податоци добиени од броилото со број 71365590 користени за изготвување на 
фактури за потрошена електрична енергија за корисник Раде Пирковски и кои биле издадени пред 
констатацијата за вкрстени броила на 28.09.2020 година, требало всушност да гласат на корисник 
Мартин Ѓорѓиевски.  

 Регулаторната комисија за енергетика при повторното разгледување на предметот го имаше 
предвид и прегледот од 8 март 2021 година доставен од страна на Електродистрибуција, согласно 
кој броилото со број 71365590 за период од 27 декември 2018 година до 28 јануари 2021 година 
измерило 3,541.7 KWh потрошени во висока тарифа и 4,577.5 kWh потрошени во ниска тарифа, 
додека за истиот период, броилото со број 7135611 измерило 2.457 KWh потрошени во висока 
тарифа и 2.943.1 kWh потрошени во ниска тарифа. Видно од работните налози погоре, броилото со 
број 71365590 е броило за корисник Мартин Ѓорѓиевски, додека броилото со број 7135611 е броило 
за корисник Раде Пирковски. Односно, од овој преглед е видно дека корисникот Мартин Ѓорѓиевски 
во стан број 7 потрошил повеќе електрична енергија од неговиот сосед во стан број 6 и затоа 
Електродистрибуција ДООЕЛ извршила порамнување и изготвила корекциска фактура бр. 
1104237792-2 од 27 октомври 2020 година за броило со број 71365590 и потрошени 6.795kWh во 
износ од 34.525,00 денари. Оваа фактура беше оспорена од корисникот со приговор до Регулаторна 



комисија за енергетика УП2 09-26/21 од 28 јануари 2021 година, по што Регулаторната комисија за 
енергетика донесе Решение УП2 09-26/21 од 15 март 2021 година со кое приговорот на корисникот 
Мартин Ѓорѓиевски беше делумно уважен, а ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје беше задолжен да овозможи 
исплата на предметната фактура на повеќе рати, кое решение е поништено со Пресуда У-6 
бр.324/2021 од 27 декември 2021 година на Управниот суд на Република Северна Македонија. 

  
 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  
21 април 2022 година                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

 
  


