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  Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 15 и член 30 од Законот за енергетика* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 24 декември 2020 година, донесе 
 

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.65/19, 162/19 и 233/20), членот 13 се менува и гласи: 
 

(1) „Снабдувањето со топлинска енергија на нови објекти се врши во согласност со Решението за 
приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија издадено од операторот на 
системот за дистрибуција и Изјавата за одобрување на термоенергетски прием на објектот 
издадена од снабдувачот.  

(2) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што се приклучуваат за 
прв пат на системот за дистрибуција на топлинска енергија може да се врши поединечно 
исклучување и поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот, на барање на 
сопственикот во согласност со постапката утврдена во членовите 54 и 54-а од овие правила. 

(3) Барањето за поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот од ставот (2) на овој 
член може да се поднесе во текот на целата грејна сезона во која што објектот се приклучил за 
прв пат. 

(4) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни 
објекти 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.  

(5) Од обврската од став (4) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, 
станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што ќе спроведат постапка утврдена 
во членот 54-б од овие правила“ 

Член 2 
Во членот 54 во ставот (3) зборовите „став (1)“ се заменуваат со зборовите „став (2)“.  
Во ставот (4) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.  
Во ставот (6) зборовите „став (2)“ се заменуваат со зборовите „став (3)“.  

 

Член 3 
Овие правила влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”. 
 
 
Бр. 01-2589/1  
24 декември 2020 година                
Скопје                                                         
 



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

 Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 15 и член 30 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија, пристапи кон изработка на Правила за изменување и дополнување на Правилата за 
снабдување со топлинска енергија (во понатамошниот текст: Правила).  

           Со овие Правила се прецизира начинот и постапката во однос на поединечно времено 
исклучување на посебен дел од објектот кој што за првпат се приклучува на системот за дистрибуција 
на топлинска енергија. 
 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 декември 2020 година на својата 
веб страница ги објави Правилата и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, 
забелешки и предлози. Во предвидениот рок не беа доставени забелешки. 

 
Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 
4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување 
на подготвителна седница, ќе донесе решение, актот за кој се одлучува да се донесе на седница без 
одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба 
во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест и е прогласена кризна 
состојба, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги со Решeние бр.02-2587/1 од 24 декември 2020 година, одлучи да се одржи 
седница за донесување на Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со 
топлинска енергија без одржување на подготвителна седница. 
 


