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Спроведување на програмата

Подготовката на овој документ е поддржана од Шведската агенција за меѓународна развојна
соработка (Sida) преку Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“,
имплементиран од Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги (УНОПС). Содржината
на овој документ е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација
(ИСИЕ) од Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на СИДА,
Секретаријатот за европски прашања на Владата на Северна Македонија и УНОПС. Репродукцијата е
дозволена за некомерцијални цели со наведување на изворот.
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ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот „Чувар на правдата за потрошувачите: Зајакнување на капацитетите
на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, промоција и
застапување на заштитата на потрошувачите во Северна Македонија“ (Watch
dog of Consumer Justice: Strengthening Capacities of CSOs and Media to Monitor,
Promoteand Advocate for Consumer Protection in North Macedonia), го спроведува
Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје во
периодот декември 2019 – декември 2020 година.
Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации
и медиумите за подобро следење и известување за постапките за решавање
на потрошувачки спорови. Проектот особено е насочен кон постапувањето
на различните регулаторни тела и агенции, како и инспекциски органи, при
разрешување на спорови на потрошувачи.
Овој проект се спроведува со грант доделен од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка преку проектот „Нордиска поддршка за
напредок на Северна Македонија“ кој има за цел да го зајакне капацитетот
на Република Северна Македонија за интеграција во Европската Унија, а исто
така да го помогне и вклучувањето на граѓанските организации и медиумите
во текот на сите фази на пристапниот процес. На локално ниво, проектот
ќе придонесе за порамномерен општествено-економски развој преку
унапредување на локалната инфраструктура на помалку развиените општини
и поддршка за нови вработувања.
Во рамките на проектот Watch dog of Consumer Justice: Strengthening Capacities
of CSOs and Media to Monitor, Promote and Advocate for Consumer Protection
in North Macedonia, ИСИЕ го подготви овој Водич, преку кој сакаме да го
поттикнеме интересот на граѓанските организации и медиуми за заштитата
на нивните права како потрошувачи.
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Воведни информации
Водичот со наслов „Правата на потрошувачите кај домување и снабдување
со електрична енергија“, има за цел на сумарен, концизен и јасен начин, да
ги објасни основните законски поими во домувањето, видовите објекти на
управувањето, составните делови на станбените згради, управувањето со
станбените згради и работите на управувањето, управниот и инспекцискиот
надзор.
Во корелација со ова проблематика, во водичот се прикажани и основните
права на потрошувачите во договорите за снабдување со електрична енергија.
Фокусот во овој дел е на заштитата на правата на потрошувачите, улогата и
надлежноста на Регулаторната комисија за енергетика (во понатамошниот
текст ќе се користи скратеницата РКЕ), како и правата и обврските на
потрошувачите на енергија.
Целокупната материја што е содржана во водичот, се базира на претходно
спроведена консултација со релевантниот правен режим во ова сфера. Оттука,
при изработката на водичот земени се предвид основните законски прописи
кои ја уредуваат ова проблематика и тоа: Закон за домување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 99/2009; 57/2010; 36/2011; 54/2011;
13/2012; 55/2013; 163/2013; 42/2014; 199/2014; 146/2015; 31/2016 и 64/2018,
во понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗД) и Закон за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 96/2019, во понатамошниот текст ќе се
користи скратеницата ЗЕ).
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Видови објекти на домување
Објектите за домување можат да бидат станбени, станбено-деловни и
деловно-станбени.
Во зависност од бројот на становите, станбените објекти, можат да бидат:
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Според начинот на нивната употреба станбени објекти за посебна намена.
Станбени објекти за посебни намени се:
станбени згради наменети за времено сместување на лица
во социјален ризик согласно со прописите за социјална
заштита;
објекти за самци и
домови (ученички, студентски, работнички, воспитни,
домови за заедници и домови за терапевтски групи).

Ако во објектот
има и станбени и деловни
простории, а повеќе од половината од
просторот е наменет за домување, објектот
е станбено-деловен, а доколку во објектот
повеќе од половината од просторот е наменет
за извршување на деловни и други стопански
дејности, објектот е деловно-станбен.
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Составни делови на станбените згради
Повеќестанбените објекти се состојат од посебни, заеднички и посебни
заеднички делови.
Посебни
1
делови во
станбените згради
се становите,
единиците за
престој, деловните
простории или
други самостојни
простории што
им припаѓаат на
одделни посебни
делови.

Заеднички
2
делови во
станбените згради
се Заедничките
простории и
земјиштето што
претставува
заедничка
сопственост на
сите сопственици
на посебните
делови, заедничките
градежни елементи,
заедничките
инсталации, уредите
и опремата.

Посебни
3
заеднички
делови во
станбените згради
се заедничките
простории кои
се наменети за
користење на
ограничен број
сопственици на
посебните делови од
станбената зграда,
како што се етажни
лоѓии, сушалници
и други простории
наменети само за
одделен број
корисници.

Посебни делови на
станбените згради
Посебни делови на станбените згради се:
→ Стан е функционална градежна целина која се состои од простории
наменети за домување по правило со еден одделен влез.
→ Споредните простории што припаѓаат на определен стан, односно на
единица за престој, а што не се нивен составен дел, се атриуми, визби,
дрварници, гаражи, балкони, тераси и лоѓии.
→ Во станбено-деловните згради и деловно-станбените згради покрај
становите, како посебни делови се сметаат и деловните простории,
другите самостојни и споредни простории што им припаѓаат на посебните
делови и меѓусебно се разликуваат во однос на тоа дали му припаѓаат на
станбениот или на деловниот дел на зградата.

Заедничките делови на станбените згради
→ Заеднички делови на станбена зграда се скали, влезни ветробрани,
ходници, просторија за велосипеди, пералници, сушилници, заеднички
подруми, засолништа, тавани, работилници за домарот, стан за домарот,
простории за одложување на отпадоци и други простории наменети за
заедничко користење на сопствениците на посебните делови, земјиштето
на кое е изградена зградата и друго земјиште што служи за нејзина
употреба, согласно со прописите за урбанистичко планирање.
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→ Заеднички градежни елементи во станбените згради и станбените објекти
за посебни намени се темелите, носечките ѕидови и конструкциите,
таваните, покривот, фасадата, оџаците, цевките за проветрување,
светлосните прозорски стакла, отвори за лифтовите и други слични
конструкции.
→ Заеднички инсталации, уреди и опрема во станбените згради и станбените
објекти за посебни намени се приклучната и внатрешната електрична,
електронско-комуникациска мрежа и средства, водоводна, гасоводна и
топловодна инсталација наменета за станбените приклучоци, а се наоѓа
во заедничките простории, лифтовите, доводот, одводот, уредите за
загревање, телекомуникациските уреди и кабли, други придружни антени,
громобрани, противпожарни уреди, уреди за откривање и јавување на
пожар, безбедносното осветлување и сите други комунални и слични
приклучоци наменети за заедничко користење на сопствениците на
посебните делови во станбената зграда.
→ Определен градежен елемент се смета за заеднички дел, доколку
им служи истовремено на повеќе станови, при што претставува
функционална целина на станбената зграда (како на пример, проодни
тераси, надворешна страна на балкон што воедно претставува и фасада
на зграда и слично).
Заради заштита на животот или здравјето на станарите, односно
домарот, заштита на сопственоста на заедничките делови на
повеќестанбената зграда и/или контрола над влегувањето и
излегувањето на влезот од повеќестанбената зграда, по претходна
писмена изјава за согласност од сите станари, односно закупци на
становите, може да се воспостави и врши видеонадзор согласно со
прописите за заштита на личните податоци.

одлука на судот

предлог за извршување

Кога сопствениците на посебните
делови не можат да донесат
одлука во однос на работите за
управување со зградата, а станува
збор за нужна работа, како што
се одржувањето, поправките и
инвестиционото одржување на
заедничките делови на зградата,
секој сопственик може да поднесе
предлог до судот во вонпарнична
постапка, за донесување на одлука
која го заменува договорот за
заемни односи.

Во случај судската одлука
да не биде спроведена во
рок од 30 дена сметано
од денот кога станала
извршна, ниту тоа ќе го
стори управителот во
наредните 15 дена во
зградите со управител,
предлагачот може да
поднесе
предлог
за
извршување.
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Битно за сопствениците на посебните делови!
Трошоци на управувањето со посебните делови
→ Сопствениците на посебните делови се одговорни за плаќање на сите
трошоци за управувањето и другите трошоци што потекнуваат од
станбена зграда во согласност со своите сопственички делови, ако со
договорот за заемни односи поинаку не е утврдено. За трошоците што
настанале со преземање на активности врз основа на одлуки донесени
на начин пропишан со ЗД одговараат сите сопственици на посебните
делови без оглед на тоа дали гласале против предложените одлуки.
→ Новиот сопственик на посебен дел на зграда, за трошоците што
настанале пред стекнувањето на неговото право на сопственост, дава
писмена изјава до управителот, односно до претседателот на заедницата
на сопственици дека солидарно ќе одговара за трошоците што ги имал
поранешниот сопственик.

Управен надзор и инспекциски надзор над примената на
правниот режим во домувањето
Управен надзор
Надзорот над спроведувањето на одредбите од ЗД и прописите донесени врз
основа на ЗД го врши органот на државната управа надлежен за работите од
станбено-комуналната област.
Инспекциски надзор
→ Инспекцискиот надзор над примената Законот за домување и прописите
донесени врз основа на ЗД го вршат овластени инспектори за домување
во општините и општините во градот Скопје во рамките на надлежната
инспекциска служба.
→ Доколку општините, односно општините во градот Скопје немаат
назначено овластени инспектори за домување, инспекцискиот надзор
го вршат инспектори при Државниот комунален инспекторат во име и за
сметка на општините, односно општините во градот Скопје.
Постапка по
инспекциски надзор

Овластен
инспектор
донесува
решение

против
решението на
инспекторот

жалба во рок
од осум дена
од прием на
решение.

По жалбата против решението на овластениот
инспектор за домување, одлучува Државната
комисија за одлучување во втор степен
во областа на инспекцискиот надзор и
прекршочната постапка.
Против решението на државниот комунален
инспекторат, одлучува Државната комисија
за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната
постапка.

жалбата против решението, не
го одложува извршувањето
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Домувањето и обезбедувањето на јавна услуга на пазарите на електрична
енергија се тесно поврзани сегменти во секојдневното живеење.
Обезбедувањето на електрична енергија и правата на потрошувачите на
енергија и корисниците на енергетски системи, во најголем дел е предмет на
уредување на Законот за енергетика, каде помеѓу другите, како основи цели
се предвидени и:
→ сигурно, безбедно и квалитетно снабдување со енергија на потрошувачите
во согласност со стратешките определби во областа на енергетиката;
→ ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор,
заснован на начелата на недискриминација, објективност и
транспарентност којшто обезбедува високо ниво на сигурност во
снабдувањето со енергија;
→ безбедно, сигурно и ефикасно функционирање, одржување и развој на
системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија и природен
гас, како и системите за дистрибуција на топлинска енергија заради
обезбедување на високо ниво на услуги за потребите на корисниците на
овие системи.

Заштита на правата на потрошувачите во сферата на
енергетиката
Постапка за заштита на правата на потрошувачите
Потрошувачот има право на приговор до снабдувачот:
→ Во однос на фактурата, во рок од осум дена од денот на приемот на
фактурата. Потрошувачот е должен да го плати делот од фактурата кој
не е спорен во договорениот рок;
→ во случај на прекин или намалена испорака на електрична енергија, во рок
од осум дена од денот на прекинот или намалената испорака;
→ во случај на неисполнување на договорните обврски од страна на
снабдувачот утврдени во договорот за снабдување, во рок од 15 дена од
денот на престанувањето на исполнувањето на обврските;
→ поради неисполнување на пропишаниот или договорениот квалитет
на услугите, во рок од 30 дена од настанот поради кој не е исполнет
квалитетот на услугата;
→ во случај кога на потрошувачот му е ограничено или оневозможено
правото за промена на снабдувач;
→ Доколку потрошувачот не е задоволен од одговорот или решението кое
ќе го издаде снабдувачот по поднесен приговор, потрошувачот може за
истото да се обрати до РКЕ.
За решавањето на приговорите потрошувачот не плаќа надоместок.
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Приговор
до РКЕ
По
основ на
ваквата фактичка
состојба, а повикувајќи
се на член 37 од ЗЕ, го
поднесувам овој приговор и
барам РЕК да го задолжи А.А
да ја коригира фактурата,
согласно податоците од
броилото.

На ден 15.06.2019
година, ја добив фактурата
за електрична енергија и
констатирав дека податоците
при читањето на броилото, што ја
покажува реалната потрошувачка
и податоците од фактурата не
соодветствуваат. Претходно се
обратив до снабдувачот, меѓутоа
не добив одговор.

Улогата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
во заштитата на правата на потрошувачите на електрична
енергија
Мерки на заштита
Ако при следењето на состојбите и функционирањето на пазарите на
енергија во Регулаторната комисија за енергетика утврди неправилност,
донесува одлука со која се наложува преземање на соодветни задолжителни
мерки, вклучително и забрана на конкретното однесување на вршител
на енергетска дејност, со цел да се обезбеди сигурност во снабдувањето,
ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на пазарите на
енергија, како и заштитата на правата на потрошувачите и корисниците на
енергетските системи.
Одлуката ги содржи мерките коишто треба да бидат преземени од страна
на вршителот на енергетска дејност, како и роковите во кои треба да
бидат преземени овие мерки и обврската за доставување на извештаи за
преземените мерки.
Постапување по приговори и разрешување на спорови
→ Регулаторната комисија одлучува по приговорите поднесени од:
→ корисниците на системите за пренос и дистрибуција на електрична
енергија, природен гас и топлинска енергија:
→ против актите на соодветните оператори со кои се одбива пристапот
или приклучувањето на соодветниот систем или
→ против актите со кои се утврдува износот на надоместокот и другите
услови за приклучувањето или
→ поради штети настанати поради ограничување или прекин на испораката
на електрична енергија, природен гас и топлинска енергија, од и во
системите за пренос или дистрибуција на електрична енергија или
природен гас.
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→ потрошувачите против снабдувачите кои имаат обврска за обезбедување
на јавна или универзална услуга, како и против снабдувачите во краен
случај во врска со:

квалитетот
на услугата
во снабдувањето

ограничувањето
или
оневозможувањето
на правото
за промена
на снабдувач

Пресметка
на потрошената
енергија и износот
на сметката

→ вршителите на енергетските дејности и потрошувачите против одлуката
на операторот на соодветниот пазар на енергија за одбивање на барањето
за регистрирање на пазарот на енергија, како и одбивање на барањето за
стекнување на статус на балансно одговорна страна.
Регулаторната комисија за енергетика одлучува по приговор само во случај кога
подносителот на приговорот ги искористил сите средства за остварување на
своето право низ постапките воспоставени од вршителот на енергетската дејност.
Одлуките донесени во постапките за решавање по приговори и разрешување на
спорови се конечни и против нив може да се поведе управен спор.

Правни инструменти за заштита на потрошувачите во поширока
смисла
Во македонското законодавство предвидени се и други правни основи за
заштита на правата на потрошувачите пред надлежните државни институции и
регулаторни тела и тоа: Законот за заштита на укажувачите, („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 196/2015 и 35/2018“, во понатамошниот текст ќе
се користи скратеницата ЗЗУ); Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија, бр.
101/2019“, во понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗСПИЈК) и Законот
за постапување по претставки и предлози („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 82/2008, 13/2013, 156/2015 и 193/2015, во понатамошниот текст
ќе се користи скратеницата ЗППП).
Механизмите за заштита предвидени во овие законски прописи, предвидуваат
заштита на потрошувачите во поширока смисла. Оваа заштита им стои на
располагање на потрошувачите, кога ќе се соочат со ситуација во која ќе
проценат дека нивните права пред надлежните регулаторни тела и државни
институции не се остварени согласно важечкото право. Овие механизми во
најголем дел се во интерес на зголемувањето на граѓанскиот активизам во
поглед на подобрувањето на состојбата на потрошувачкиот сектор во Република
Северна Македонија.
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Придобивките на Законот за заштита на укажувачите
за потрошувачкиот сектор
Согласно ЗЗУ :

Заштитено пријавување е
пријавување, односно откривање
со кое се пренесува разумно
сомневање или сознание дека
е извршено, се извршува или
е веројатно дека ќе се изврши
казниво, неетичко или друго
незаконито или недозволиво
постапување со кое се повредува
или загрозува јавниот интерес.

Потрошувачот како укажувач може
да се јави во смисла кога по некој
основ е или било во деловен однос
или друг однос на соработка со
институцијата, односно правното
лице за каде пријавува и/или
користи или користело услуги во
институцијата, односно правното
лице во јавниот и приватниот
сектор за каде пријавува.

Пријавувањето согласно ЗЗУ може да биде:
→ заштитено внатрешно
пријавување,
→ заштитено
надворешно
пријавување или

Анонимно и
доверливо.

→ заштитено јавно
пријавување.

Посебна заштита на укажувачите!
Согласно ЗЗУ :

Се забранува откривање или овозможување откривање на
идентитет на укажувач без негова согласност, освен кога тоа се
бара со судска одлука кога е неопходно потребно за водење на
постапка пред надлежен орган. Исто така, на укажувачот и на
нему блиско лице им се обезбедува заштита од било каков вид
на повреда на право, при утврдување одговорност, санкција,
престанок на работен однос, суспензија на работно место,
распоредување на друго работно место кое е понеповолно,
дискриминација или штетно дејствие или опасност од настапување
на штетни дејствија заради извршеното заштитено внатрешно и
надворешно пријавување или заштитено јавно пријавување.
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Придобивките на Законот за слободен
пристап до информации од јавен
карактер за потрошувачкиот сектор
На потрошувачот како и на граѓанските активисти
кои се занимаваат со заштита на правата на
потрошувачите, во функција на подобрување
на состојбата во потрошувачкиот сектор, може
да им биде и ЗСПИЈК. Потрошувачот има
права да бара информации од сите иматели
на информации кои ги вклучуваат: органите на
државната власт и други органи и организации
утврдени со закон, органите на општините, градот
Скопје и општините во градот Скопје, установите
и јавните служби, јавните претпријатија, правни
и физички лица што вршат јавни овластувања,
утврдени со закон и дејности од јавен интереси
политичките партии во делот на приходите и
расходите.

надлежно
тело:

Потрошувачот може
да ја побарува секоја
информација од јавен
карактер која е дефинирана
како информација во која
било форма што ја создал
или со која располага
имателот на информацијата
согласно со неговите
надлежности.

Агенција за заштита на правото на
слободен пристап до информации
од јавен карактер

На официјалната интернет-страница на
Агенцијата се достапни:
•
•

обрасци за поднесување на барање и/или
жалба
листа на иматели на информации

Пред поднесување на Барање за пристап до информации од јавен карактер,
потрошувачот може да задолжи имател на информации на нивната интернетстраница да објават голем број информации (документи) кои може да бидат од
интерес за потрошувачот како барател на информација.

→ Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се
поднесе електронски или писмено;
→ Пристапот до информации може да биде направен по избор на барателот
на еден од следните начини: усно, писмено или во електронски запис;

→ Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација
од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис,
фотокопија или електронски запис;
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→ Ако субјектот кон кој е доставено барањето од потрошувачот, не располага
со бараната информација, веднаш, а најдоцна во рок од три дена од
денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до
имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на
информацијата и затоа да го извести барателот;
Во случај кога имателот на
информации не му овозможи
на барателот пристап до
информацијата, делумно
му овозможи пристап до
информација или ако не
подготви или не му достави
решение на барателот,
барателот има право на жалба
во рок од 15 дена до Агенцијата.

Рокот за одговор на
барањето е 20 дена од
денот на приемот на
Барањето, но доколку
се работи за сложено
барање, рокот може да
се продолжи до 30 дена.

→ Кога пристапот од информацијата се остварува преку увид, тогаш
увидот е бесплатен, додека кога пристапот до информација се остварува
преку препис, фотокопија или електронски запис на информацијата,
потрошувачот (барателот) плаќа надомест во висина на материјалните
трошоци.
Придобивките на Законот за постапување по претставки и предлози во
интерес на заштита на потрошувачкиот сектор
→ Потрошувачот може да го искористи своето право на поднесување на
претставка, која има за цел заштита и остварување на неговите права и
интереси, јавните интереси утврдени со закон или заради поведување на
друга иницијатива од јавен интерес.
→ Подносител на претставка, односно предлог може да биде секое физичко
или правно лице.
→ Подносителот на претставката, односно предлогот не смее да биде
повикан на одговорност, ниту да трпи какви било штетни последици поради
поднесувањето на претставката, односно предлогот и изнесувањето на
ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кривично дело.
→ Претставките, односно предлозите се поднесуваат во писмена форма или
усно на записник, поединечно или групно.
→ За претставката, односно предлогот не се плаќа такса.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен по приемот
да ја евидентира претставката, односно предлогот, веднаш да ја земе во
работа, да ја разгледа и по неа да постапи во согласност со закон.
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→ Кога органот кој постапува по претставките и предлозите ќе утврди дека
со претставката, односно предлогот се покренуваат прашања што се од
негова надлежност, тој постапува по нив, односно презема мерки за нивно
решавање, а ако за тоа е надлежен друг орган претставката, односно
→ предлогот го доставува до надлежниот орган. За доставувањето на
претставката, односно предлогот веднаш се известува подносителот;
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите не постапува по
анонимна претставка, односно предлог, освен ако се работи за прашање
од јавен интерес утврден со закон.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен да
му одговори на подносителот за основаноста и за резултатите од
постапувањето во рок од 15 дена, а за сложени прашања во рок од 30
дена од приемот на претставката, односно предлогот.

Корисни информации:
За сите одлуки, решенија и постапувања од страна на регулираните
претпријатија постои можност за приговор, претставка или жалба до
соодветни регулаторни и инспекциски тела. Тие права на корисниците им се
загарантирани со:
→ Законот за енергетика,
→ Законот за општа управна постапка,
→ Законот за заштита на потрошувачите
→ Законот за постапување по претставки и предлози.
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