
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 
111 став (1) 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 1 март 2021 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за уважување на приговор 

 
1. Приговорот на Стојановска Елизабета – Претседател на Заедница на сопственици на ул. 

11-ти Октомври  бр.2/3, Скопје со бр. УП2 09-30/21 од 29 јануари 2021 година против 
Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ УВАЖУВА. 

 
2. Се задолжува Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Барањето на Заедницата 

сопственици на ул. 11-ти Октомври  бр.2/3, Скопје со бр. 03-97 од 13 јануари 2021 година 
повторно да го разгледа и во рок од 30 дена од приемот на ова решение да донесе 
првостепено решение.  
 

3. 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 
 

Претседателот на Заедницата на сопственици на ул. 11-ти Октомври  бр.2/3, Скопје, Елизабета 
Стојановска, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе Жалба  бр. УП2 09-30/21 од 29 
јануари 2021 година против Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.  

Заедницата на сопственици на ул. 11-ти Октомври  бр.2/3, Скопје  не се задоволни од  услугите на 
Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, поради ослабнување на греењето, кое настанало после 
прекинот од целосно снабдување во рок од три дена, во целиот градежен комплекс на ул. 11 Октомври 
бр.2 Скопје. 

   Незадоволни од одгoворот на  Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје,  Елизабета 
Стојановска - Претседател на Заедницата на сопственици на ул. 11-ти Октомври  бр.2/3, Скопје , поднесе 
Приговор бр. УП2 09-30/21 од 29 јануари 2021 година против Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје.  

     На 17 февруари 2021 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 и се утврди дека согласно член 111 
став (1) од Законот за управна постапка  („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) е 
потребно, првостепениот орган Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје повторно да го разгледа  
приговорот, и правилно да ја утврди фактичката состојба во становите а потоа да донесе првостепен 
управен акт (решение) . 

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 09-30/21  
1 март 2021 година   
 
 
 
 
 
 
  

           
 
         

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски  


