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Прилог 1 : Барање за пробна испорака на топлинска енергија 

 

 
Друштво за снабдување со топлинска енергија 

СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
 

            Б А Р А Њ Е 

за пробна испорака на топлинска енергија 
 

Од  ............................................................................................................................................... 
(целосен назив на  инвеститорот  според тековната состојба издадена  од центарелен регистар на Р.М ) 

            
Застапувано од : ....................................................................................................................................... 

(име и презиме на овластеното лице на Инвеститорот) 
Со седиште на: ....................................................................................................................................... 

ЕМБС/ЕДБ: ....................................................................................................................................................... 

Број на жиро сметка :...................................................................................................................................... 

Банка депонент ............................................................................................................................................... 

Тел: .................................,факс .........................................., е-маил ............................................................... 

Проектант на внатрешната грејна инсталација : ........................................................................................ 

Назив на изведувачот на работите : ..................................................................................................... 

Поднесувам барање за пробна испорака на топлинска енергија на колективен / индивидуален објект со 

следниве податоци: 

 Адреса : ............................................................................................................................ 

 Инсталирана топлинска моќност - станбен дел  ..........................  (kW )  
 Нето површина за затоплување  - станбен дел  ..........................  (м2 )  

 Инсталирана топлинска моќност -  деловен простор  ...........................  (kW) 
 Нето површина за затоплување  - деловен простор    ..........................  (м2) 

 Број на стамбени единици ..............., број на деловни  единици................. 

Во прилог на барањето Ви ја доставувам потребната документација согласно Законот за енергетика,  
Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија, Правилата за снабдување со топлинска 
енергија, Посебните технички услови за проектирање, изведба и одржување на топлификациониот 
систем и Интерните акти на Снабдувачот. 

1. Претходна согласност пристап на дистрибутивниот систем;  
2. Потврда за изведен приклучок; 
3. Потврда за изведено приклучување; 
4. Потврда за изведена топлинска станица; 
5. Изведен проект за внатрешна инсталација и завршна проверка на инсталираниот конзум, 

заверена од изведувачот на инсталациите со број на грејни тела; 
6. Потврда за платен надоместок за создавање на технички услови во дистрибутивниот систем  
7. Потврда за испитување на внатрешна инсталација со ладна вода на притисок од 900 kPa, заверен 

од изведувачот 
8. Записник за промивање на внатрешната грејна инсталација 
9. Записник за предадени резервни пумпи, (задолжително за КСО), или изјава доколку сами си ја 

одржуваат топлинска подстаница; 
10. Список заверен од инвеститорот за сопственици (потенцијални корисници) на греење, со 

податоци за затоплувана површина и инсталиран конзум и матични податоци (доколку на 
мерното место има повеќе од еден потрошувач). 
 

Дата : ..............................            ...............................................................           Тел: ....................................    
                                                                    Подносител на барањето 
Прегледал :.............…………………………………….....      Реон: ……………………………     

         


