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До  
Владата на Република Македонија  
С к о п ј е 
 
 
Предмет: Информација 
 
До Народниот правобранител беа поднесени поголем број претставки во 

врска со поскапувањето на цената на топлинската енергија. 
Граѓаните во претставките наведуваат дека зголемувањето на цената на 

топлинската енергија е неосновано и неоправдано и дека не се во можност да 
ги плаќаат драстично зголемените сметки поради тешката материјална состојба 
во која се наоѓаат. 

Во дел од претставките се наведуваше дека веднаш по покачувањето на 
цената граѓаните побарале и раскинување на договорите, но тоа не им било 
дозволено. 

Исто така во дел од претставките се бараше и поништување на Одлуката 
за просечната цена на производство, диструбуција и снабдување со топлинска 
енергија за греење и на Одлуката за одобрување на Ценовник-тарифа за 
испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи донесена 
од Регулаторната комисија и повторување на постапката со цел да се донесе 
законита и правична одлука во присуство на релевантни институции и фактори 
кои се задолжени за заштита на интересите на корисниците-потрошуваци на 
топлинската енергија за греење и другите консументи, па и претставници од 
граѓаните како потрошувачи, кои во конкретниот случај се најзасегнати, а не се 
благовремено информирани за промената на начинот на пресметувањето на 
цената на топлинската енерегија. 

Дел од подносителите наведуваат дека покачувањето на цената не е 
подеднакво кај сите потрошувачи и дека за иста грејна површина плаќаат 
различни износи, со што се доведени во нееднаква состојба. Исто така, дел од 
граѓаните наведуваат дека со новиот начин на пресметување на цената, 
односно според потрошена топлинска енергија во колективните објекти сите 
станари плаќаат за повеќе потрошената топлинска енергија поради нелегално 
доградување на дополнителни грејни тела на дел од станарите, а трошокот го 
сносат сите станари, со што се толерира и нелегалното користење на 
топлинската енергија. 

Постапувајќи по претставките Народниот правобранител се обрати до 
надлежните акционерски друштва што вршат испорака на топлинска енергија и 
до Регулаторната комисија и побара да биде известен за следните прашања: 

- Врз основа на кои критериуми и параметри е определена цената на 
надоместокот за секој корисник, со оглед на тоа што не се вградени мерачи за 
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поединечна потрошувачка на топлинската енерегија, а сепак според 
доставените сметки корисниците плаќаат различен надоместок, така корисници 
кои имаат иста квадратура која се затоплува плаќаат различен износ, а има и 
случаи кога корисници со помала грејна површина плаќаат повеќе од корисници 
што имаат многу поголема грејна површина, со што потрошуваците се ставени 
во нееднаква полозба. 

- Дали зголемувањето на цената кај сите потрошувачи е еднаква, со 
оглед на тоа што во претставките се наведува дека кај некои потрошувачи 
цената е зголемена и за повеќе од 60%, а кај некои зголемувањето е многу 
помало , 

- Дали зголемувањето на цената за испорака на топлинската енергија е 
реална со оглед на падот на цената на нафтата на светскиот пазар, 

- Дали постојат услови кај секој корисник да се вградат мерачи на 
потрошената топлинска енергија за да се плаќа реално потрошената енергија, а 
не граѓаните независно од тоа колку трошат да плаќаат различни износи, што 
не е во согласност со начелото на еднаквост на давањето предвидено со 
Законот за облигационите односи, кое треба да се има предвид и во односите 
меѓу топланите и корисниците, односно потрошуваците, затоа што во 
конкретниот случај станува збор за облигационо-правен однос, 

- Дали не треба да се даде можност на корисниците на топлинска 
енерегија да ги раскинат договорите, со оглед на тоа што е предвиден нов 
начин на пресметување на топлинската енергија, со кој дел од корисниците не 
се согласуваат и не сакаат натаму да ги користат овие услуги. Корисниците не 
можеле претходно да го откажат користењето на топлинската енергија, затоа 
што немале сознанија како ќе се врши пресметувањето на цената и колку таа ќе 
изнесува. При остварувањето на правото да се откаже договорот за користење 
на услугите двете страни треба да бидат рамноправни, доколку не се 
согласуваат со условите што им се нудат, да го раскинат договорот.   

Имено, според Законот за заштита на потрошувачите, при давање јавни 
услуги трговецот мора да му овозможи на потрошувачот запознавање однапред 
со сите услови на користењето на јавните услуги и тие јавно да ги објави. Со 
оглед на тоа што во конкретниот случај се менува начинот на пресместување 
на цената за потрошената топлинска енергија што секако е дел од условите за 
користење на јавните услуги за промената на овие услови потрошувачите не 
беа информирани претходно, туку со доставувањето на сметките за плаќање на 
надоместокот. 

Во врска со зголемувањето на цената АД „Топлификација„ Скопје и АД 
„Скопје Север„ истакнаа дека за тоа одлучува Регулаторната комисија, па дали 
е тоа реално или не, не е прашање на кое тие можат да дадат одговор, при што 
тие до Регулаторната комисија доставиле само податоци за реалните трошоци. 

Во поглед на прашањето за раскинувањето на договорите овие 
акционерски друштва наведоа дека се работело за недоразбирање и дека секој 
потрошувач може да биде исклучен од топлификациониот систем, за што треба 
писмено да поднесе барање, но дека исклучувањето е технички можно само во 
вон грејна сезона. 

Во врска со забелешката на Народниот правобранител дека 
потрошувачите се ставени во нееднаква состојба, затоа што покачувањето на 
цената не е изразено во иста висина кај сите потрошувачи, поради тоа што 
плаќаат различни износи за иста грејна површина во одговорот се наведува 
дека веќе пет години во сите топлински станици биле ставени мерачи на 
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топлинската енергија и дека авансните сметки што ги добија граѓаните биле 
резултат на потрошената енергија на секое мерно место, а разликите доаѓале 
од различната потрошувачка на топлинска енергија на секое мерно место. 
Поради тоа во објектите каде што била потребна поголема потрошувачка на 
топлинска енергија потрошувачите плаќале повисоки износи и покачувањето 
било поголемо, а кај објектите кои имале потреба од помала потрошувачка 
покачувањето било помало и од 60%, а некаде и воопшто немало покачување.  

Во врска со мерење на потрошувачката на топлинската енергија на ниво 
на единица во одговорот се наведува дека се преземаат мерки за решавање на 
ова прашање.       

Со оглед на тоа што и „ЕЛЕМ„ врши испорака на топлинска енергија се 
обративме и до ова акционерско друштво, кое во својот одговор наведе дека кај 
нив немало проблеми со барањата за исклучување од топлификациониот 
систем, па секој потрошувач кој ги користел нивните услуги и побарал 
исклучување без проблеми бил исклучен.   

Во врска со зголемувањето на цената на топлинската енергија исто како 
и претходните акционерски друштва „ЕЛЕМ„ наведува дека за тоа одлучува 
Регулаторната комисија и не било нивно право да коментираат дали 
зголемувањето на цената е реално или не. Исто така, се наведува дека сите 
потрошувачи на топлинска енергија преку ова акционерско друштво добиваат 
исти сметки за иста површина на затоплување и не постојат никакви разлики. 
При тоа се наведува дека само е покачена цената на топлинската енергија, но 
не е променет начинот на пресметување на цената, како што е случајот со 
АД„Топлификација„ и дека цената се уште се определува само по квадратурата 
што се затоплува.  

Во врска со индивидуалното мерење на потрошенета топлинска енергија 
и поставување мерачи, во одговорот се наведува дека не постоеле услови и 
можности за вградување мерач кај секој корисник без поголеми финансиски 
трошоци.  

Според тоа, „ЕЛЕМ„ тврди дека сите потрошувачи се во еднаква положба 
и деако секој кој не сакаат натаму да ги користи неговите услуги може да 
побара исклучување и раскинување на договорите.  

Според одговорот на Регулаторната комисија цената на топлинската 
енергија била определена согласно законската и подзаконската регулатива, 
како и според реалните трошоци направени за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија, а согласно пропишаната методологија. 

Во поглед на различните износи за одделни потрошувачи, што повеќе е 
изразено кај цената на АД „Топлификација„ Скопје, се наведува дека тоа е 
резултат на техничките услови битни за затоплување на одредени објекти. 

Регулаторната комисија достави и примерок од Решението бр. 27-8/2  
донесено на 09.10.2008 година со кое се отфрла жалбата на Советот на 
Урбаната единица Железара која се жалела на одлуките на Регулаторната 
комисија за покачување на цената. 

Имајќи ги предвид наведените одговори од надлежните органи и 
организации и фактот дека Народниот правобранител не е надлежен да 
оценува дали цената на топлинската енергија е реална или не, ниту може да 
влијае на донесувањето на одлуките за зголемување или намалување на 
цената, ниту е надлежен да ги оценува, укинува или менува одлуките на 
Регулаторната комисија, Народниот правобранител освен укажувањата за 
констатациите до надлежните органи и организации и за сите дилеми и 
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проблеми со кои се судруваат граѓаните, нема можност да преземе други 
мерки. 

Меѓутоа со оглед на тоа што поголемиот дел од поставените прашања 
од граѓаните и од Народниот правобранител и натаму се актуелни и битни за 
заштита на правата на граѓаните како потрошувачи и корисници на услугите на 
наведените акционерски друштва, Народниот правобранител цени за потребно 
да ја информира Владата за наведените прашања и проблеми, заради 
запознавање и евентуално преземање соодветни мерки во рамките на 
овластувањата и надлежностите.    

 
 
                                                                НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
                                                                                Иџет Мемети  

 
 


