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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

СООПШТЕНИЕ 
 

Услови и постапка за исклучување на потрошувачите во согласност со новите Правила за 
снабдување со топлинска енергија  

 
 
 

  Во врска со условите и постапката за исклучување на потрошувачите во согласност со новите 

Правила за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на РСМ“ бр. 65/19), Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ги известуваме 

заинтересираните граѓани за следното: 

 
1. Услови за ослободување од плаќање на надоместок за ангажирана моќност (фиксен 

дел) за постоечки објекти 
 
  Доколку сопственикот на посебен дел (стан) во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени 

и деловни објекти, каде распределбата на надоместокот за топлинска енергија се врши преку еден 

мерен уред, е исклучен од системот за централно греење, со цел да го оствари правото да не плаќа 

месечен надоместок за ангажирана моќност (фиксен дел), обврзан е да докаже дека живее во станот, 

со тоа што заедно со образецот “Барање за ослободување од обврска за плаќање надоместок за 

ангажирана моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија” ќе приложи имотен лист 

кој не е постар од 30 дена и лична карта на увид до снабдувачот со топлинска енергија.  

  Доколку сопственикот на посебен дел (стан) во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени 

и деловни објекти каде распределбата на надоместокот за топлинска енергија се врши преку еден 

мерен уред, е исклучен од системот за централно греење и не живее во него или не го користи за 

деловни потреби, истиот има обврска да го плаќа месечниот надоместок за ангажирана топлинска 

моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот 

систем за продажба на топлинска енергија. 

Потрошувач кој што живее во индивидуален објект и кој од било кои причини не сака да користи 

топлинска енергија, може да се исклучи од системот за дистрибуција без да докаже дека живее во 

него или дека го користи за деловни потреби. Исклучувањето следи со поднесување писмено барање 

за исклучување од индивидуален објект до снабдувачот со топлинска енергија. 

 
2. Постапка за исклучување   

  Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде 

распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстаница, 

може да се врши поединечно исклучување на посебен дел од објектот по барање на сопственикот 

доколку се исполнети следните услови и тоа: 
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- Сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно најпрво 

да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од 

мнозинство од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот (станови); 

- Потоа, сопственикот е потребно да ангажира инженер со овластување за проектирање од 

областа на енергетска ефикасност кој треба да изготви елаборат за енергетска ефикасност 

со кој ќе се потврди дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по 

исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува 

користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во 

споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за 

екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција;  

- Сопственикот му го доставува елаборатот за енергетска ефикасност на снабдувачот со 

топлинска енергија, со Барање за негово одобрување и реализирање. Доколку снабдувачот 

го одбие Барањето, сопственикот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија 

за енергетика; 

- По добиеното одобрување од снабдувачот, сопственикот пристапува кон изведба на 

работите предвидени во елаборатот за енергетска ефикасност;  

- По завршување на изведбата, сопственикот ангажира енергетски контролор кој што ќе 

потврди дека изведениот систем за греење е реализиран согласно елаборатот за енергетска 

ефикасност; 

- Сопственикот по писмен пат го информира снабдувачот за спроведената постапка за 

исклучување од системот за централно греење и ја приложува целокупната документација 

од спроведената постапка, 

- Снабдувачот по писмен пат го информира сопственикот дали го прифатил неговото барање 

за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија, 

- Доколку снабдувачот го одбие барањето за исклучување, сопственикот има право да 

поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Кај новоизградените објекти во кои се врши испорака на топлинска енергија од системот за 

централно греење и каде  распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во 

топлинска подстаница, за непродадените посебни делови на објектот (станови), обврската за плаќање 

на ангажираната моќност останува кај инвеститорот.  
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