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Скопје
Предмет: Иницијатива за измена и дополнување на Правилата за
снабдување со топлинска енергија
Народниот правобранител согласно член 30, став 1 од Законот за
народен правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 60/03 и 114/09) може до
овластените предлагачи да дава иницијатива за измена и дополнување на
закони и други подзаконски акти и нивно усогласување со меѓународните
договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.
Постапувајќи по претставки од граѓани, како и други добиени сознанија,
Народниот правобранител воочи дека исклучените потрошувачи се
задолжуваат со наплата на надоместокот за ангажирана моќност (фиксен дел)
од надоместокот за топлинска енергија и во услови кога нема регистрирана
потрошувачка на топлинска енергија на мерниот уред.
Имено, според член 53, став 3 од Правилата за снабдување со
топлинска енергија е предвидено „доколку сите потрошувачи од исто мерно
место писмено побараат исклучување од топлификациониот систем за цела
грејна сезона или повеќе грејни сезони истите не се задолжуваат со
надоместокот доколку за пресметковниот период на мерниот уред не е
регистрирана потрошувачка на топлинска енергија“.
Меѓутоа, оваа одредба од снабдувачите строго се применува и во
случаи кога постои едно мерно место со повеќе независни линии односно кога
една или повеќе независни линии се исклучени од топлификациониот систем и
мерниот уред не регистрира потрошувачка на исклучената независна линија.
Како пример за ваков случај ги посочуваме станарите од четвртиот
влез од зградата со бр. 37 на Бул. „Видое Смилевски Бато“, Скопје, каде што
како снабдувач се јавува БЕГ-Подружница Исток.
Во овој колективен објект за домување кој има 4-ри засебни влеза
постои едно мерно место во вториот влез, каде што бил лоциран и мерниот
уред за топлинска енергија.
За сите 4-ри влеза постојат 4-ри независни линии односно
независни инсталации за секој влез одделно и на мерниот уред се мери
потрошувачката на топлинската енергија за секоја независна линија
одделно.
Со исклучувањето на сите станари од 4-от влез од топлификациониот
систем, протокот на топлинска енергија за 4-от влез бил прекинат и мерниот
уред не мери никаква потрошувачка на топлинска енергија за оваа линија.

Меѓутоа, станарите од овој влез се задолжуваат со надоместокот за
фиксен дел само поради фактот што постои еден мерен уред за сите 4-ри
влеза во колективниот објект за домување.
Исто така, го издвојуваме и случајот со станарите на колективниот
објект за домување на адреса ул. „Костурска 2“ бр.3.
Имено, од овој објект за домување сите станари се исклучени од
топлификациониот систем, но од страна на снабдувачот Скопје Север АД
продолжува испораката на фактурите за надоместок на фиксниот дел.
Народниот правобранител смета дека постоечката одредба од
Правилата за снабдување со топлинска енергија не ги зема во предвид сите
состојби кои се среќаваат во праксата.
Во тој контекст, укажуваме дека во услови кога е технички изводливо
да се прекине испораката на топлинската енергија на една независна линија и
да не се регистрира потрошувачка на топлинската енергија на исклучената
линија од системот, треба да се интервенира и во регулативата и давачката да
не се поврзува само со мерното место, дефинирано во членот 3 од Правилата
за снабдување со топлинска енергија.
Во овој случај до исклучените потрошувачи нема проток на никаква
топлинска енергија што значи дека не може да стане збор за посредно
користење на истата, бидејќи исклучувањето односно прекинот на топлинска
енергија е во вториот влез односно низ грејната инсталација во 4 влез нема
испорака на топлинска енергија.
Исто така, Народниот правобранител посочува дека сите влезови во
колективните објекти за домување имаат посебни инсталации, без
разллика дали станува збор за водоводна, грејна, електрична и друга
инсталација.
Ова значи дека Заедницата на сопственици на секој влез од
колективниот објект за домување самостојно и независно од другите Заедници
ги подмирува обврските кон давателите на услуги.
Во оваа прилика напоменуваме, дека по исклучувањето на сите
станари од споменатиот 4-ти влез на стамбената зграда на Бул. „Видое
Смилевски Бато“ бр.37 од топлификациониот систем прекинало и
задолжувањето со надоместокот за електрична енергија за топлинската
станица.
Токму поради ваквата состојба, Народниот правобранител ја поднесува
оваа иницијатива за измена и дополнување на членот 53, став 3 од Правилата
за снабдување со топлинска енергија, бидејќи истата ослободувањето од
надоместокот за фиксен дел го поврзува само со еден мерен уред без оглед од
колку независни линии се регистрира потрошувачката на топлинска енергија на
тој мерен уред.
Поради наведеното, Народниот правобранител иницира промени на
текстот на овој подзаконски акт односно измена и дополнување на членот
53, став 3 од Правилата за снабдување со топлинска енергија во насока
која нема да го поврзува постоењето на еден мерен уред со ослободувањето
од наплатата на фиксниот дел кога тој уред не регистрира потрошувачка на
топлинска енергија за независна линија од која се исклучени сите потрошувачи.
Едновремено, напоменуваме дека снабдувачот со топлинска енергија
ги има детектирано недостатоците на подзакопнскиот акт и ги оправдува
барањата на исклучените потрошувачи, што беше констатирано при
непосредната работна средба одржана на ден 26.11.2013 година, но во

доставените дописи до Народниот правобранител како и во непосредните
разговори, своето постапување го оправдува со примената на Правилата за
снабдување со топлинска енергија, донесени од страна на Регулаторната
комисија за енергетика.
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