
   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 Васил Пендаровски од Скопје УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година против 

висина на фактури за испорачана електрична енергија издадени од 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 

 
 Васил Пендаровски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе Приговор УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година против висина на фактури за испорачана 
електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје ( во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ). 

 Според жалителот, во станот никој не живее и главниот осигурач е исклучен, а постојано добива 
сметки за испорачана електрична енергија.  

 Според Електродистрибуција, мерните места редовно се отчитуваат и се фактурира соодветно. 
Доколку корисникот и понатаму се сомнева во исправноста на некое од броилата евидентирани на 
бројот на корисник 101103710 има можност да поднесе барање за контрола или А-ТЕСТ на броило .  

 На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 5 април 2022 година се 
разгледуваше следната документација: 

1. Приговор УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година со прилог: 
- Комуникација со Електродистрибуција 

2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 16 март 2022 година со прилог: 
- Фактура бр. 1116424857 од 31 декември 2021 година за место на потрошувачка 

000000121841 
- Фактура бр. 1117326369 од 31 јануари 2022 година за место на потрошувачка 000000121841 
- Фактура бр. 1116426354 од 31 декември 2021 година за место на потрошувачка 

000000121863 
- Фактура бр. 1117328228 од 31 јануари 2022 година за место на потрошувачка 000000121863 

 
 и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да излезе на терен со цел утврдување на 
фактичката состојба и анализа на мерното место, и потоа да достави детални информации до 
Регулаторната комисија за енергетика, при што на 7 април 2022 година беше доставена 
информација во која е наведено дека е направена техничка контрола на мерното место од страна на 



надлежните служби и не се констатирани неправилности, односно доколку корисникот се сомнева во 
исправноста на броилото, треба да поднесе А-тест на броило. 

 На седница одржана на 12 април 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван. 

  
 Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека жалителот треба да поднесе барање за 
контрола или а-тест на броилото доколку се сомнева во исправноста на истото, при што 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 – 37/22                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ  
21 април 2022 година                на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
Скопје                                                                                на Република Северна Македонија 
                                                                                                          Марко Бислимоски 

 
  


