
             XII. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  

 

Член 54-б 

(1) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни 
објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред, а кој не е приклучен 
на системот за централно греење има обврска да го плаќа фиксниот дел од вкупниот надоместок 
за топлинска енергија кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска 
енергија.  

(2) Од обврската од став (1) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел, 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 1500 kWh). 

2) го наследил, добил на подарок или го стекнал по друг правен основ, и кај снабдувачот 
кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта 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 1500 kWh), 

3) го дава на користење и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ 
приложи валиден документ и тоа: 

− за корисник физичко лице (лична карта на корисникот на објектот на увид, имотен 
лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето, договор за закуп 
заверен на нотар 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 1500 kWh),  

− за корисник  правно лице (имотен лист не постар од 30 дена од денот на 
поднесување на барањето, договор за закуп заверен на нотар 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 1500 kWh). 

(3) Снабдувачот е должен да во рок од 15 дена од денот на уредно доставеното барање од 
сопственикот на посебниот дел донесе решение со кое се уважува или одбива барањето за 
ослободување. 

(4) Ако снабдувачот не го ослободи од обврската од став (1) од овој член, сопственикот на посебен 
дел има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика. 

(5) Снабдувачот има право да врши периодична контрола на сопствениците на посебни делови кои 
што веќе добиле ослободување и да изврши промена на нивниот статус со донесување на 
решение, доколку при контролата утврди дека не се исполнети условите од став (2) на овој член.  

(6) Потрошувачот има право против решението на снабдувачот од ставот (5) на овој член, да поднесе 
приговор до Регулаторната комисија за енергетика. 

(7) Снабдувачот со податоците добиени од потрошувачот постапува во согласност со прописите со 
кои се уредува заштитата на лични податоци. 



 

Со Правилата е овозможена  второстепена постапка по приговор  пред Регулаторната комисија за 

енергетика. 

 

2. Дали Регулаторната комисија има во целост постапено по насоките на Европскиот суд за човекови 
права. Што е преземено во таа насока? 
 
РКЕ постапува во согласност со Законот за енергетика и Законот за енергетска ефикасност, и доколку 

законодавецот донесе измени на законската регулатива, РКЕ соодветно ќе ги примени тие измени.  
 


