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Друштво за снабдување со топлинска енергија
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Подружница_____________

Б А Р А Њ Е Датум:

Евидентиран потрошувач:

ЕМБГ* ЕМБС контакт телефон
Адреса шифра Статус

Мерно Место категотија  (Д / О)

ОСНОВ:
1.1 промена на сопственик

1.1 промена на потрошувач

1.2 начин на плаќање со траен налог

1.3 промена на статус на плаќање 7 месеци 8 месеци 12 месеци

1.4 пријава на двојно платени сметки

2.1 проверка на приклучување 2.2 проверка на квалитет на греење

2.3 проверка на                 затоплувана површина 2.4 проверка на моќност

2.5 проверка на исклучување 2.6 проверка на останато

3.1 промена на цилиндер / катанец во топлинска станица

3.2 приклучување

3.3 исклучување редовно присилно

3.4 испуштање на вода исклучување / приклучување реновирање

3.5 причина за исклучување

Забелешка: Приклучувањето / исклучувањето , се врши согласно Правила за снабдување со топлинска енергија, Службен Весник на РМ бр. 97/12
и Правилник за изменување на правилата за снабдување со топлинска енергија Сл. Весник на РМ бр.109 / 13

тип на интервенција количина ед. цена износ

испуштање на вода (м3 )
грејни тела
фиксни трошоци

даночна основа
ДДВ 18%
ВКУПНО

Изработил Каса прими Барател:

И З В Е Ш Т А Ј

На ден: извршено е делумно целосно

тип на интервенција број на грејни тела
/ ребра тип на грејни тела површина ( м2 ) моќност (кW)

приклучување
исклучување
проверка
Состојба на мерило М 3 кWh

Забелешка:

Извршител: Потрошувач

Предадено Датум

 * Доколку подносителот на барање одлучи доброволно да го наведе својот ЕМБГ, изјавува дека се согласува неговиот ЕМБГ да се обработува само за една од
целите утврдени во точките 1.1 до 3.4 на ова барање, која своерачно ја означил.

 Подносителот на барањето има право во секое време да ја повлече согласноста за обработка на неговиот ЕМБГ

(незадолжителен податок)

(незадолжителен податок)

(незадолжителен податок)

име и презиме

име и презиме

име и презиме

телефон

телефон

(незадолжителен податок)

Неквалитетна услуга

Иселување од објект

Висока цена (не е во можност да плаќа)

Привремено исклучување


