
                                                        ДО 

                                                                                                        Снабдување со топлина БАЛКАН  

                                                                                     ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 

И З Ј А В А 

за времено некористење на посебниот дел од објектот 
 

Врз основа на одредбите од Правилата за снабдување со топлинска енергија (Сл.весник на РСМ 

бр.65/19, 162/19 ,233/20 ,312/20 и 38/22), донесени од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

РСМ, Јас,____________________________________________________како сопственик/потрошувач на 

топлинска енергија на адреса _________________________________________________________ со шифра на 

потрошувач _____________________, ИЗЈАВУВАМ дека времено нема да го користам посебниот дел од 

објектот каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинската 

подстаница. 

 

Посебниот дел од објектот каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез 
во топлинската подстаница, нема да го користам во периодот од ________________ до 31.07.2023 односно во 
грејната сезона 2022/2023 поради следните причини : 

_______________________________________________________________________________________________ 

Фактурите за потрошена електрична енергија за периодот за кој е издадено Решението за  времено 
исклучување на посебниот дел од објектот, ИЗЈАВУВАМ дека ќе ги доставам до Снабдувачот најдоцна до 31 
Мај во тековната грејна сезона. 

               Доколку не ги доставам фактурите за потрошена електрична енергија до 31 мај во тековната грејна 
сезона или потрошувачката на електрична енергија е поголема од пропишаната согласно Правилата за 
снабдување со топлинска енергија, согласен/а сум Снабдувачот да донесе Решение за престанок на важност на 
Решението за времено исклучување  на  посебниот дел од објектот. Со наведеното решение согласен/а сум 
снабдувачот да ме задолжи со варијабилниот дел од вкупниот надоместок за грејната сезона за периодот на 
важност на издаденото решение од снабдувачот за времено исклучување на посебниот дел од објектот. 

               По завршување на периодот на важност на решението за временото исклучување од снабдувачот, ќе 
извршам приклучување на посебниот дел од објектот на грејната инсталација на објектот.  Со оваа изјава 
согласен/а да бидам заведен кај снабдувачот со статус на приклучен потрошувач на системот за централно 
греење, oд денот на престанок на важност на решението за времено исклучување на посебен дел од објектот.  

               Со поднесување на оваа ИЗЈАВА запознаен/а сум и согласен/а со обврската за плаќање на фиксниот дел 
од вкупниот надоместок за топлинска енергија утврден согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска 
енергија за периодот на важност на издаденото решение за времено исклучување на посебен дел од објектот 
од системот за централно греење донесено од снабдувачот. 

              Временото исклучување и приклучувањето на системот за централно греење, согласен/а сум да го 
реализирам на сопствен трошок.  

Датум                                                                                                                                      Изјавил  

---------------------                                                                                                      ------------------------------------ 
                                                                                                                                            (име и презиме) 
                                                                       
 
                                                                                                                                   ------------------------------------ 
                     (потпис) 
 
 

    ------------------------------------ 
 

          (телефон за контакт) 
 
*Изјавувам дека се согласувам моите лични податоци дадени во оваа Изјава да бидат употребувани согласно Закон и со закон утврдени цели. 


