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 Врз основа на член 10 од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија на Дистрибуција на топлина 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (“Сл.Весник на РСМ бр. 132 од 21.05.2020 година), Операторот на системот за 
дистрибуција на топлинска енергија Дистрибуција на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје издава 

  
П О Т В Р Д А  З А  И З В Е Д Е Н  П Р И К Л У Ч О К  

 
Со парафирање на оваа Потврда се потврдува изведба на приклучок согласно Проект и Посебни технички 

услови за проектирање и приклучување кон дистрибутивниот систем за: 

 

Објект:  бул/ул. ______________________________________________________________________________________  

Барател за приклучување: ____________________________________________________________________________ 

 
и истиот може да се пушти во режим на пробно греење 

 
и тоа според следните контролирани фази при изведба:      

 дата       контролирал 

Кота на ископ и запазеност на димензиите според основата:      

Прием на долен заштитен слој од песок:      

Поставување на цевки во канал:      

Испитување на притисок на 25(бари):      

Радиографска контрола на заварени споеви:       

Прием на термоизолациони спојници:      

Прием на комплетен заштитен слој од песок:    

Прием на електрично коло за детекција на истекување:      

Доведување на теренот во првобитна положба:      

Контрола на исправност на шахтите:      

  
Податоци за заварувачи: 

Р. Бр. Име и презиме Број на АТЕСТ Постапка Издаден од Важност 

1      

2      

3      

 
НАПОМЕНА: 
Изведениот топловод е во согласност со проект бр. _________________ и за истот е доставен Катастарски Елаборат. 
Напомена: Решение за пристап на дистрибутивниот систем заради превземање на топлинска енергија за греење 
ќе се издаде по позитивен функционален прием на приклучокот и топлинската станица 

 
                               Изработил:                                             Проверил: 
              
                                                                                                                            
    __________________________________                                __________________________________ 

          
  
  Одобрил:                                                                              Доставено до:                                
                      -    Архива 

- Барател за приклучување 
          ___________________________                                                                    -    Снабдувач  

mailto:contact@beg-distribucija.com.mk

