
  

 

 

 
Барање тип: НОВ ОБЈЕКТ и ИЗМЕНА (Д 4 701 01) 

 1. Барање за издавање на Решение за енергетска согласност за пристап на системот за 
   дистрибуција 

Прилози: - Ситуација 1:1000 со вцртана локација на објектот и топлинска станица; 
  - Основа на просторот каде е сместена топлинската станица; 
  - Основен проект за термотехнички инсталации за соодветниот објект; 
  - Тековна состојба на барателот (за правно лице) или 
     фотокопија од лична карта (за физичко лице). 

 2. Барање за издавање на Согласност за изменување на постоен приклучок 

 3. Барање за издавање на Согласност за изменување на постојна топлинска станица 

 4. Барање за изработка на Техничко решение за топлинска станица 

 5. Барање за изработка на Основен проект за приклучок со ревизија 

 6. Барање за изработка на Основен проект за топлинска станица со ревизија 
 
 Барател: ________________________________________________________________________ 

 Адреса на барателот: ______________________________________________________________ 

 За објектот на ул. ____________________________________________________ бр.  _________ 

 Општина: _____________________, Инвеститор: _______________________________________ 

 Објектот е со:    површина за    инсталирана 
      затоплување      топлинска моќност 

 станбен дел:     ___________ m2  ______________ kW 

 деловен простор:   ___________ m2  ______________ kW 

 Лице за контакт: ______________________________________, тел. ______________________, 

 e-mail: _______________________________________________ 

Поднесено на:  ____ . ____ .20 ___ год.       Потпис: __________________________ 

Напомена:  
- Освен наведените податоци, за Барањата бр. 1 и 2 обврзувачки е да се достават и наведените прилози за да се 

премине кон реализација на истото. 
- Барањата бр. 4, 5 и 6 можат да се поднесат истовремено, но исклучиво по добиено позитивно Решение за енергетска 

согласност.  
- При преземање на Основниот проект за приклучок, односно ТС, барателот треба да достави доказ за извршено 

плаќање согласно испорачана фактура. 
- Максимален рок за издавање на Решение за енергетска согласност за пристап на системот за дистрибуција е 15 дена 

од поднесување на Барање. 
- Максимален рок за издавање на Согласност за изменување на постоен приклучок и топлинска станица е 15 дена од 

поднесување на Барање (се поднесува при 20% зголемување на претходната одобрена топлинска моќност). 
- Барањата бр. 2 и 3 можат да се поднесат истовремено на ист формулар или поединечно. 
- Максимален рок за издавање на Основен проект за приклучок, односно ТС, е 45 дена од поднесување на Барање. 

Барателот добива копија од барањето архивирано кај операторот на дистрибутивниот систем. 
Доколку Барателот е физичко лице, истиот е согласен неговите лични податоци да бидат 
обработувани за потребите на овој предмет. 


