
 

 

   

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВИСОКОЕФИКАСНИ 
КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ 

 
 

1. Податоци за барателот  
Назив  на  
барателот_______________________________________________________ 
 
Седиште  на  
барателот________________________________________________________ 
 
Телефон   Факс   Матичен број   Даночен 
број                                                                                                              број   
 
________________________________________________________________ 
 
 

2. Барањето се поднесува за постројка (вид на постројка) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Локација на постројката 

 Општина___________________________________ 

 катастарска општина ________________________ 

 катастарска парцела ________________________ 
 
4. Дали постројката се наоѓа во заштитено подрачје?  

   Да    Не 
 
5. Вид на извор на енергија кој се користи за производство на електрична и 
топлинска енергија (доколку се работи за биомаса, да се прецизира видот и 
потеклото на биомасата) 
___________________________________________________________________ 
 
6. Инсталирана електрична моќност на постројката изразена во MWe и 
инсталирана моќност на постројката за производство на корисна топлинска 
енергија искажана во MWt  
__________________________________________________________ MWe / MWt 
 
6.1 Број на производни блокови / инсталирана електрична моќност на блокот и 
инсталирана моќност на блокот за производство на корисна топлинска енергија 
во MWe / MWt 
 
__________________________________________________________________ 
 
 



 

   

                                                                                                                             
   

7. Податоци и сертификати за мерилата за произведена електрична енергија и 
проезведена корисна топлинска енергија 
___________________________________________________________________ 
 
8. Датум на пуштање во погон 
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Планирано годишно производство на електрична енергија и корисна 
топлинска енергија 
___________________________________________________________________ 
 
 
10. Место на приклучување на постројката на соодветната енергетска мрежа  
___________________________________________________________________ 
 
 
11. Прилози кон барањето кој се доставуваат во оригинал или копија заверена 
на нотар: 

- Решение за упис во трговски регистар; 
- А или Б - Интегрирана еколошка дозвола, Дозвола за усогласување со 

оперативен план, односно Потврда од надлежен орган за издавање на 
овие дозволи дека процедурата за нивно издавање е во тек; 

- Копија од лиценцата за вршење на дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројката за комбинирано производство на 
топлинска и електрична енергија. Во случај производителот да се 
стекнал со одделни лиценци за производство на електрична и топлинска 
енергија од ВЕКП, потребно е да достави копија од лиценцата за 
вршење на дејноста производство на електрична енергија и копија од 
лиценцата за вршење на дејност производство на топлинска енергија; 

- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен 
технички преглед од надзорниот инженер за објектите за кои не е 
потребно издавање на одобрение за употреба; 

- Решение за согласност за приклучување на системот за пренос на 
електрична енергија, односно на системот за дистрибуција на 
електрична енергија и решение за согласност за приклучување на 
системот за дистрибуција на топлинска енергија (освен во случаите кога 
топлинската енергија се користи за сопствени потреби); 

- Топографска карта во сооднос 1:25000 што ја покажува локацијата на 
постројката за производство; 

- Ситуација на производната постројка и придружните објекти; 
- Технички опис на проектираната постројка вклучувајќи го описот на 

технолошкиот процес и условите за користење на постројката, типични 
податоци за производниот процес и неговата ефикасност (алгоритам на 
пресметки на производството на електрична енергија врз основа на 
произведена топлинска енергија); 

- Пресметка согласно методологијата од Прилог 1 и методологијата од 
прилог 2 на овој правилник со кои се докажува дека постројката е 
високоефикасна; 



 

   

                                                                                                                             
   

- Инсталирана електрична моќност на постројката, изразена во MWe и 
инсталирана топлинска моќност на постројката, изразена во MWt; 

- План на локацијата и позиција на опремата во производната постројка 
вклучувајќи технолошка шема на вградената основна опрема, 
меѓусебните енергетски врски и распоредот на задолжителна мерна 
опрема придружена со опис;  

- Еднополна шема на главните струјни кола (на примарната опрема) 
придружени со опис; и 

- Елаборат за вградената мерна опрема вклучувајќи ги и шемите на 
мерните места и начинот на мерење, како и потврда за исправноста на 
мерните уреди - сертификати/ атести од акредитирани организации. 

 

 
 
Контакт лице 
 

Име_____________________________________________________________ 
 
Адреса__________________________________________________________ 
 
Тел. ______________________ Факс ____________________ 
 
Е-маил ______________________________________________________ 
 
 

 
Изјава на подносителот на барањето 

 
Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека сите 
податоци наведени во ова Барање и приложената документација се точни и 
веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба. 
 
 
 
Место и датум          Потпис на одговорното лице 
 
______________         _____________________________                               

(име, презиме, функција и потпис 
на одговорното лице) 

                         
 
 

Место за печат 
 


