
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 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 ПУ ПАНАДА - Дом за стари лица Скопје, Социјална служба преку социјален 

работник Теодора Василевска со бр. УП2 09-1 од xx февруари 2021 година против 
Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење, 
бр. 03-34/2  од 8 јануари 2021 година од Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 
СЕ УВАЖУВА.  

 
2. Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење 

на Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, бр. 03-34/2  од 8 јануари 2021 година, 
СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.  
 

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 
 

 ПУ ПАНАДА - Дом за стари лица Скопје, Социјална служба преку социјален работник Теодора 
Василевска, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2 09-xx/1 од 8 
февруари 2021 година, против Решението со кое се одбива барањето за исклучување од системот за 
централно греење бр. 03-34/2  од 8 јануари 2021 година на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје. 

Именуваните поднеле барање до Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за исклучување од 
системот за централно греење за стан на Јанковски Трпко на Бул. Видое Смилевски Бато бр. 87/1-5, 
Аеродром, Скопје. Кон барањето  приложила доказна документација. 

Постапувајќи по барањето, Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје како првостепен 
орган во постапката согласно член 21 од Законот за енергетска ефикасност („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.32/2020 и член 54 и 54-а од Правилата за снабдување со топлинска 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и Службен весник на Република Северна 
Македонија бр.162/19) донел Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за 
централно греење бр. 03-3897  од 28.12.2020 година. 

    Незадоволни од решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје,  именуваните 
во име на сопственикот поднесоа приговор  до Регулаторната комисија за енергетика.  

     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 на приговорот и  тоа:  



 

- Прилог бр.1-05923/2020 Дневна болница Оддел за инфективни болести и фибрилни состојби од 27.10-
11.11.2020 година за хоспитализираниот пациент Јанковски Трпко од Скопје. 

- Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр. 03-34/2 
8.01.2021 година на БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 

  Регулаторната комисија за енергетика го следи функционирањето на пазарите на енергија согласно 
член 25 став (1) точка 21) алинеја 3 и 28 од Законот за  енергетика, со цел спроведување на мерките на 
заштита на правата на потрошувачите од страна на операторите на системите на пренос и дистрибуција 
како и снабдувачите, особено во поглед на исклучување на корисниците од системите и спроведување 
на заштитни мерки за утврдени во Програмата за ранливи потрошувачи. Исто така и снабдувачот 
обезбедува посебна заштита на потрошувачи од категоријата ранливи потрошувачи, согласно член 26 
став (2) од Правилата за снабдување со топлинска енергија. Со оглед  на тоа што станува  збор за 
потрошувач со тешка здравствена и семејна состојба, истата треба да се земе во предвид при 
повторното одлучување за исклучување на станот од системот за централно греење.  

 
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 09-29/21  
1 март 2021 година   
 
 
 
 
 

  

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски 
 
 
  


