
    
 
 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 (3) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/15) и член 9 од Правилaта за постапување по приговори и за 
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 30 мај 2022 година донесе 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на приговор 

 
1. Приговорот на Валентина Вржалковска со бр.УП2 09-25/22 од 18 февруари 2022 година, 

против СЕ ОТФРЛА. 
 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата 
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 

  Валентина Вржалковска до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 
поднесе приговор бр. УП2-09-25/22 од 18 февруари 2022 година,  
     
Именуваната поднесе приговор  до Регулаторната комисија за енергетика бидејќи не била 
задоволна со квалитетот на греење во стан на бул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.90 влез 4 
стан 2.  

      На 24 март 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по 

приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни 

горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на 

приговорот и  тоа и се утврди дека подносителот потребно е да го уредите и да достави 

првостепен акт донесен од Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, односно 

Решението со кое се одредува или не се одредува корекција на надоместокот за топлинска 

енергија. 

На ден 31 март 2022 година Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија достави допис до подносителот на приговорот за 

докомплетирање на документација. 

      На 16 мај 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори 
и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. 
Имајќи предвид дека странката не достави одговор на Изветсување со бр. УП2 бр. 09-25/22 од 
31 март 2022 годин за докомлетирање на документацијата согласно член 9 од Правилaта за 



постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.106/20). 
  
Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа 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 истата. 

 
       
                                            
 
 УП2 09-25/22 
30 мај 2022 година       
Скопје 
 
 
  

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски  


