
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 (13) 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 15 октомври 2020 година донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 за уважување на приговор 

 

 
1. Приговорот на Авни Бајрами со бр. УП2 09-160/20 од 17 септември 2020 година против Решението 

со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40/242/2 
од 27.12.2019 година, СЕ УВАЖУВА.        
 

2. Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска 
моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-
40/242/2 од 27.12.2019 година, СЕ ПОНИШТУВА и СЕ РЕШАВА.  

 
3. Се  задолжува Скопје Север АД Скопје да издаде Решение за ослободување од плаќање на 

ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија. 
 

 
4. 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 
 

Авни Бајрами сопственик на стан  на адреса ул. Џон Кенеди бр. 9А-3-14, Скопје, до Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2 09-160/20 од 17 септември 2020 година 
поради не добивање на одговор од страна на Скопје Север АД Скопје за доставено  Барање за 
ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска 
енергија со бр.01-40/242 од 28.11.2019 година. 

     Именуваниот поднел барање до Скопје Север АД Скопје за ослободување од плаќање на ангажирана 
топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија но не добил одговор. Кон 
барањето  приложил доказна документација. 

Регулаторна комисија за енергетика побара од Скопје Север АД Скопје да се достави целосната 
документација за барањeто на Авни Бајрами и одговорот  кон истата. На 25 септември Скопје Север АД 
Скопје по електронска пошта до Регулаторна комисија за енергетика ја достави целосната документација 
по барањето на Авни Бајрами, односно: 

- Барање за ослободување за плаќање на надоместок  на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) 
од надоместокот за топлинска енергија со бр.01-40/242 од 28.11.2019 година, 

- Фактури за електрична енергија бр.1094208494-5, 1085006856-3,1085746504-31086589501-
0,1087432729-3, 1088289481-0 и 108914058-9. 



 

- Имотен лист бр.42334, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна 
Македонија и  

- Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност 
(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Скопје Север АД Скопје, бр.01-40/242/2 од 
27.12.2019 година. 

       На 30 септември 2020 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 добиената 
документација од страна на Скопје Север АД Скопје. 

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истата е основана. 

Согласно член 54 став (6) точка 1) од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен 
дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, 
станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, 
ако: 

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ 
(лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен 
лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена 
електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот 
од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh). 

Од приложените докази се констатира дека се исполнети условите согласно член 56 став (6) точка 1) од 
Правилата за снабдување со топлинска енергија за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска 
моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија 

 
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 09-160/20  
15 октомври 2020 година   
 
 
 
 
 
 
  

           

 
         

Претседател на Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на                          

Република Северна Македонија 

Марко Бислимоски  


