
 

 

 

 

Б А Р А Њ Е  

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ  ОД ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ  НА ФИКСЕН ДЕЛ ОД ВКУПНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  

    
 

           Шифра на потрошувач             
 

        __________________ 

           Шифра на мерно место      
 

 
Сопственик (име и презиме) 

 

 
Адреса по лична карта  (улица и број) 

 

Број на имотен лист: 

Адреса на објект по имотен лист: 

 

Документација која се приложува кон барањето: 

o Копија од имотен лист на сопственикот (не постар од 30 дена од денот на поднесување) доколку 
содржи ЕМБГ истиот да се избрише од страна на подносителот, седум последни сметки за потрошена 
електрична енергија во грејна сезона и договор за закуп заверен на нотар доколку станот е даден на 
користење 

o лична карта на сопственикот или корисникот на увид 

          

   

Име и презиме, потпис на подносител                  Датум 

            

             ____________________                         _____________________                   ____________________                     _   
           Број на ЛК на подносител                           Телефон за контакт е-mail 
 

 

Документацијата е примена од:      

 Име и  Презиме, потпис 

 

*Согласно  Правилата за снабдување со топлинска енергија, сопственикот кој живее или го користи објектот, а кој е исклучен од системот за 

централно греење, е обврзан тоа да го докаже со приложување на 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 и договор за закуп заверен на нотар доколку станот е даден на користење ) 

*Снабдувачот ќе постапи по уредно доставено барање на сопственикот,  од датумот на поднесување на истото. 

*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 Правилата. 

 

 

 

  

 

http://www.erc.org.mk/odluki/2019.03.28%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%20%D0%A2%D0%95-%D1%81%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

