
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 (2) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/15) и член 15 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 28 јули 2022 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за отфрлање на приговор 

 
1. Приговорот на Лилјана Ковачева со бр. УП2-09-132/22 од 5 јули 2022 година против 

Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од 
вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2566/9 од 29.09.2022 година од 
Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, кое гласи на нејзината почината мајка 
Велика Поповска, СЕ ОТФРЛА.  

 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави 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 
 

Лилјана Ковачева, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2-
09-132/22 од 5 јули 2022 година  против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од 
плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-2566/9 од 29.09.2020 година 
на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Предметното Решение гласи на име на нејзината 
почината мајка Велика Поповска. 

Велика Поповска  поднела барање до Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за ослободување 
од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија за 
стан на ул. Димитар Влахов бр.1А/1-7. Кон барањето приложила доказна документација. 

Постапувајќи по барањето, Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје како првостепен 
орган во постапката донел Решение со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен 
дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија, бр.03-1198/6 од 16.03.2022 година. 

Незадоволна од решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје,  ќерката на 
Велика Поповска, Лилјана Ковачева  поднесе приговор  до Регулаторната комисија за енергетика.  

     На 15 јули 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:  

- Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот 
надоместок за топлинска енергија, бр.03-2566/9 од 29.09.2020 година, 

- Копија од лична карта, 
- Имотен лист бр.21677 издаден од Агенција за катастар на недвижности, 
- Известување за неплатен налог долг од Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 
- Извод од матичната книга на умрените и 
- Фактури за потрошена електрична енергија. 



 

       Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека 
подносителката на прговорот не е сопственик на станот ниту достави доказ за правен наследник на 
истиот. 

Исто така, согласно член 6 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови 
Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на кој странката го добила актот. 

 Од приложената документација се увиде дека приговорот не е поднесен согласно рокот утврден во 
Правилата за постапување по приговори односно Решението со кое се одбива барањето за 
ослободување од плаќање на фиксен дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија е донесено на 
29.09.2020 година, а приговор по истото е поднесен на 5 јули 2022 година.   

Согласно член 109 став (2) од Законот за општа управна постапка доколку второстепениот орган утврди дека 
жалбата е недопуштена, ненавремена или изјавена од неовластено лице, со управен акт ќе ја отфрли жалбата. 

 
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 09-132/22  
28 јули 2022 година   
 
 
 
 

         

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски  


