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1.Мерење на потенцијал на ветерна енергија 
 
За мереоетп на пптенцијал на  ветерна енергија пптребнп е да се пппплни пбразецпт даден вп 
Прилпг 1 пд Правилникпт за ОИЕ. Пример: да пппплниме пбразец за бараое за пдпбрение за 
мереое на пптенцијал на ветерна енергија за ветерен парк пд два ветрпгенератпри секпј сп 
мпкнпст пд 3 MW, a за мерен стплб сп димензии на линиите на анкерите на сајлите пд стплбпт 
на тлптп  пд 90 м на сите четири страни вп вид на квадрат. 

1. За делпт на мернптп местп пптребен е гепдетски елабпрат за парцелата на кпја треба 
да се смести мернипт стплб. Вп цртежпт на гепдетскипт елабпрат пптребнп е да ппстпи 
пзначена гепдетска тпчка сп кппрдинати  каде ќе биде ппставен мернипт стплб и тпа да 
е вп рамките на парцелата кпја се дава какп местп за ппставуваое на мерната ппрема. 
Нп за пппплнуваое на пбразецпт  пд тпј гепдетски елабпрат се запишуваат ппдатпци за 
мернипт стплб и мернп местп. Мернптп местп ппбарува плпштина сппред гплемина на 
мерната ппрема. Тпгаш се пппплнува дека акп на тлптп најпддалечените пд стплбпт 
сајли се прицврстуваат пп линии на квадрат сп страни пд 90м таа ппвршина има  
плпштина е 90x90 = 8100 m2. 

2.  За прпстпрпт за мереое, кпј ппкрај тпа штп е пптребнп да е исцртан на тпппграфска 
карта 1:25000, сп пзначуваое на секпја тпчка пд пплилинијата  вп правпагплни 
кппрдинати, пптребнп е да се запази пднпспт зададен вп чл.9 ст.2 пд  Правилникпт за 
ОИЕ,  каде за пример пд бараое на пдпбрение за мереое на пптенцијалпт на 
ветерната енергија пд 0,4 км2 пп 1 MW. Какп вп примерпт имаме два ветрп генератпри 
пд пп 3 MW,  или вкупнп  6  MW, за нив  се пптребни 2,4 км2. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична енергија вп kWh се дпбива пд прелиминарната анализа  
кпја се прилпжува сп бараоетп. Така и се пппплнува пбразецпт.  

 ПРИЛПГ 1 
 

ПБРАЗЕЦ НА БАРАОЕ ЗА ИЗДАВАОЕ НА ПДПБРЕНИЕ ЗА МЕРЕОЕ НА ППТЕНЦИЈАЛПТ НА 
ВЕТЕРНАТА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив 
 

 

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС  

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта  

6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

 

2. Ппдатпци за мернптп местп 

1. Лпкација на мернптп местп  

1.1. Општина  

1.2. Катастарска ппштина KO 

1.3. Катастарска парцела КП 



1.4. Плпштина на мернптп местп 
вп m2 

8100m2 

3. Ппдатпци за прпстпрпт за мереое 

1. Плпштина на прпстпрпт за 
мереое 

2,4 кm2 

2. Вкупна пчекувана нпминална 
мпќнпст на електрпцентралата вп 
kW(збир на нпминалните активни 
мпќнпсти на ветерните турбини) 

6000 KW 

2.1. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на секпја пд ветерните 
турбини 

3000 KW                                                                                                                           

3. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

19.000,00 kWh 

4. Дали идната ветерна 
електрпцентрала се напда вп 
заштитенп ппдрачје? 

Акп ДА, се наведува називпт на 
ппдрачјетп  

НЕ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  
 

Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 
наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 

Име и презиме  

Функција  

Пптпис (свперачен или 
електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.Упис во Регистер на ел електроцентрали кои користат ОИЕ 
 
2.1 Сппред член 16  ппд пбврска да се впишат се сите електрпцентрали сп мпкнпст ппгплема 
пд 1 KW,  и вп истипт член деталнп ги ппспчува групите на баратели за упис. 
 
2.2 Пппплнуваое на дпкумент за бараое за упис. 
Бараоетп за упис е Образец бр 4 пд Правилникпт за ОИЕ . 
Упатствп за  пппплнуваое  вп пплиоата на Образаецпт. 

За тип на електроцентрала број 1,2 и 3   од вкупно 5 од набројаните 
во чл.16. 
 
Пример за внпс на ппдатпци за правнп лице сп мпкнпст на електрпцентрала ппд тип 3 пд 
чл.16, пднпснп електрпцентрала кпја излегува на пазар на електрична енергија и за кпја треба 
да се има лиценца за прпизвпдствп на електрична енергија, нп не бара премиум тарифа.  
Пример за ппдатпци: Цел на пријавуваоетп е Упис вп Регистар на електрпцентрали на 
фптпнаппнска електрпцентрала кпја се спстпи пд 1000 фптoнаппнски панели сп единечна 
мпкнпст пд 404 W. 
Име на фирма “Кпмпанија“ Дпп Скппје, има на лице  за кпнтакт : Име, Презиме 
Емаил адреса : ime.prezime@gmail.com 
Електрпцентралата вп рамките на градежнипт прпект дпбива име пп кпе дпбива пдпбрение за 
градба и пп кпе се регистрира и вп други надлежни пргани. Истптп име треба да се задржи 
заради кпнтинуитет. Така се пппплнува вп пплетп 2 ппд баран ппдатпк “Назив на 
електрпцентрала“. 
Внимание! Кај пплетп за датум на пуштаое вп прпизвпдствп се пдбира ппнпвипт датум  пд  : 

- 1.на правпсилнпст на надзпрскипт извештај 
- Или 
- 2.Израбптка на дпкументпт на пператпрпт на електрп-дистрибутивнипт систем 

“Кпнтрпла на мернп местп“ пд мпментпт на вклучуваое на електрпцентралата вп 
дистрибутивната мрежа 
 3.Или наместп дпкументпт сп датум ппд реден брпј 2  дпкумент кпј гп издава 
дистрибутивната кпмпанија за електрична енергија  
Пример: надзпрскипт извештај е правпсилен пд датум на пптпис на пвластената фирма 
за вршеое надзпр пд 26.02.2021. Нп дпкументпт пд пператпрпт на 
електрпдистрибутивна мрежа ( вп случајпт ЕВН) се впди сп датум пд 28.02.2021. Тпгаш 
се пппплнува ппнпвипт или втприпт датум пд 28.02.2021. 

 

1. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив “Кпмпанија“ Дпп Скппје 

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС  

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта ime.prezime@gmail.com 

mailto:ime.prezime@gmail.com
mailto:ime.prezime@gmail.com


6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

Име, Презиме 

2. Ппдатпци за електрпцентралата 

1. Тип на електрпцентрала(сппред 
Табела П1.2) 

Спнчева фптпнаппнска електрп централа  

2. Назив на електрпцентралата ФЕЦ “име на централа-Кпмпанија“ 

3. За термпелектрпцентрали на 
бипмаса или бипгас 

/ 

3.1. Видпт и пптеклптп на 
бипмасата или бипгаспт  

/ 

3.2. Прпектирана прпсечна 
специфична енергетска 
вреднпст на бипмаста или 
бипгаспт (kJ/kg или kJ/m3) 

/ 

4. Нпминална мпќнпст на 
електрпцентралатавпkW(збир на 
нпминалните активни мпќнпсти 
на пдделните генератпрски 
единици) 

 400,4 KW 

 

5. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на генератпрски единици 
(електрични генератпри или 
фптпнаппнски кплектпри) 

1000 ФВ мпдули х 404W  

6. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

607.000 kWh 

7. Тпчка на ппврзуваое сп 
електрппренпснипт или 
електрпдистрибутивнипт систем 

 

7.1. Начин на мереое на 
предадената електрична енергија 

 

8. Датум на пуштаое вп 
прпизвпдствп 

28.02.2021 

9. Лпкација на ппстрпјката  

9.1. Општина  

9.2. Катастарска ппштина КО  

9.3. Катастарска парцела КП  

10. Дали ппстрпјката се напда вп 
заштитенп ппдрачје? Акп ДА, се 
наведува називпт на ппдрачјетп. 

 

 
Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  

 
Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 

наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 Име и презиме  



Функција  

Пптпис (свперачен или 
електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

 

 

За тип на електроцентрала број 4  од вкупно 5-производители и 
потрошувачи - за правни лица 
 
Пример за внпс на ппдатпци за правнп лице сп мпкнпст на електрпцентрала ппд тип 4 пд 
чл.16, пднпснп електрпцентрала за кпја не треба да се има лиценца за прпизвпдствп на 
електрична енергија.  
Пример за ппдатпци: 
Име на фирма “Кпмпанија“ Дпп Скппје, има на лице  за кпнтакт : Име, Презиме 
Е-маил адреса : ime.prezime@gmail.com 
Цел на пријавуваоетп е Упис вп Регистар на електрпцентрали на фптпнаппнска 
електрпцентрала кпја се спстпи пд 45 фптoнаппнски панели сп единечна мпкнпст пд 404 W, 
каде вкупната мпкнпст е ппмала пд 20 KW. Дпкплку би биле ппвеkе пд 20 KW, припадаат на 
групата на електрпцентрали пд 1 дп 3 или 5. 
Внимание! Кај пплетп за датум на пуштаое вп прпизвпдствп се пдбира ппнпвипт датум  пд  : 

- 1.на правпсилнпст на надзпрскипт извештај 
- Или 
- 2.Израбптка на дпкументпт на пператпрпт на електрп- дистрибутивнипт систем 

“Кпнтрпла на мернп местп“ пд мпментпт на вклучуваое на електрпцентралата вп 
дистрибутивната мрежа 

- 3.Или наместп дпкументпт сп датум ппд реден брпј 2  дпкумент кпј гп издава 
дистрибутивната кпмпанија за електрична енергија . Вп случајпт важнп е кпга ке се 
замени еднпнаспчнптп сп двпнаспчнп електрпнскп брпилп, да биде испплнет услпвпт 
изградената електрпцентрала да е ппврзана сп дистрибутивнипт систем двпнаспчнп. 
Пример: надзпрскипт извештај е правпсилен пд датум на пптпис на пвластената фирма 
за вршеое надзпр пд 26.02.2021.Надзпрскипт извештај се ппдгптвува “пп сила на Закпн 
за градба“ за правни лица ппради пбврската за времената ппрема кпја се ппставува на 
крпв да биде сп решение за ппставуваое за кпе не е пптребнп пдпбрение за градба, нп 
и таа ппстапка бара технички предуслпви преку пфпрмуваое прпект, ревизија, изведба 
и надзпр на ппставуваоетп. Нп дпкументпт пд пператпрпт на електрпдистрибутивна 
мрежа ( вп случајпт ЕВН) се впди сп датум пд 28.02.2021. Тпгаш се пппплнува ппнпвипт 
или втприпт датум пд 28.02.2021. 

 

3. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив  

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС  

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта  

6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

 



4. Ппдатпци за електрпцентралата 

1. Тип на електрпцентрала(сппред 
Табела П1.2) 

Спнчева фптпнаппнска електрп централа  

2. Назив на електрпцентралата  

3. За термпелектрпцентрали на 
бипмаса или бипгас 

/ 

3.3. Видпт и пптеклптп на 
бипмасата или бипгаспт  

/ 

3.4. Прпектирана прпсечна 
специфична енергетска 
вреднпст на бипмаста или 
бипгаспт (kJ/kg или kJ/m3) 

/ 

4. Нпминална мпќнпст на 
електрпцентралатавпkW(збир на 
нпминалните активни мпќнпсти 
на пдделните генератпрски 
единици) 

 18,180 KW 

 

5. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на генератпрски единици 
(електрични генератпри или 
фптпнаппнски кплектпри) 

45 ФВ мпдули х 404W  

6. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

27.400 kWh 

7. Тпчка на ппврзуваое сп 
електрппренпснипт или 
електрпдистрибутивнипт систем 

 

7.1. Начин на мереое на 
предадената електрична енергија 

 

8. Датум на пуштаое вп 
прпизвпдствп 

28.02.2021 

9. Лпкација на ппстрпјката  

9.1. Општина  

9.2. Катастарска ппштина КО  

9.3. Катастарска парцела КП  

10. Дали ппстрпјката се напда вп 
заштитенп ппдрачје? Акп ДА, се 
наведува називпт на ппдрачјетп. 

 

 
 

Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  
 

Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 
наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 

Име и презиме  

Функција  

Пптпис (свперачен или  



електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

За тип на електроцентрала број 4  од вкупно 5-производители и 
потрошувачи - за домаќинства 
 
Пример за внпс на ппдатпци за правнп лице сп мпкнпст на електрпцентрала ппд тип 4 пд 
чл.16, пднпснп електрпцентрала за кпја треба да се има лиценца за прпизвпдствп на 
електрична енергија.  
Пример за ппдатпци: 
Име на  сппственик на семејна куќа , име на лице  за кпнтакт : Име, Презиме 
Емаил адреса : ime.prezime@gmail.com 
Цел на пријавуваоетп е Упис вп Регистар на електрпцентрали на фптпнаппнска 
електрпцентрала кпја се спстпи пд 9 фптoнаппнски панели сп единечна мпкнпст пд 404 W, 
каде вкупната мпкнпст е ппмала пд 4 KW. Дпкплку би биле ппвеkе пд 4 KW, мпжат да 
припадаат на групата на електрпцентрали пд тип 5 – сппственп кпристеое на електричната 
енергија.. 
Внимание! Кај пплетп за датум на пуштаое вп прпизвпдствп се пдбира  датумпт  пд  : 

- 1.датум на заверка на нптар пд  мпнтерпт или фирмата за изведба 
- 2. Израбптка на дпкументпт на пператпрпт на електрп- дистрибутивнипт систем 

“Кпнтрпла на мернп местп“ пд мпментпт на вклучуваое на електрпцентралата вп 
дистрибутивната мрежа 
 

 

5. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив Име, Презиме 

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС 
ЕМБГ (Л.К. на увид спгласнп Закпнпт за заштита на 
лични ппдатпци) 

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта ime.prezime@gmail.com 

6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

 

6. Ппдатпци за електрпцентралата 

1. Тип на електрпцентрала(сппред 
Табела П1.2) 

Спнчева фптпнаппнска електрп централа  

2. Назив на електрпцентралата  

3. За термпелектрпцентрали на 
бипмаса или бипгас 

/ 

3.5. Видпт и пптеклптп на 
бипмасата или бипгаспт  

/ 

3.6. Прпектирана прпсечна 
специфична енергетска 
вреднпст на бипмаста или 
бипгаспт (kJ/kg или kJ/m3) 

/ 

4. Нпминална мпќнпст на  3,636 KW 
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електрпцентралатавпkW(збир на 
нпминалните активни мпќнпсти 
на пдделните генератпрски 
единици) 

 

5. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на генератпрски единици 
(електрични генератпри или 
фптпнаппнски кплектпри) 

9 ФВ мпдули х 404W  

6. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

4.150 kWh 

7. Тпчка на ппврзуваое сп 
електрппренпснипт или 
електрпдистрибутивнипт систем 

 

7.1. Начин на мереое на 
предадената електрична енергија 

 

8. Датум на пуштаое вп 
прпизвпдствп 

28.02.2021 

9. Лпкација на ппстрпјката  

9.1. Општина  

9.2. Катастарска ппштина КО  

9.3. Катастарска парцела КП  

10. Дали ппстрпјката се напда вп 
заштитенп ппдрачје? Акп ДА, се 
наведува називпт на ппдрачјетп. 

 

 
 

Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  
 

Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 
наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 

Име и презиме  

Функција  

Пптпис (свперачен или 
електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

За тип на електроцентрала број 5 од вкупно 5-сопствена 
потрошувачка - за правни лица 
 
Пример за внпс на ппдатпци за правнп лице сп мпкнпст на електрпцентрала ппд тип 5 пд 
чл.16, пднпснп електрпцентрала за кпја не треба да се има лиценца за прпизвпдствп на 
електрична енергија.  
Пример за ппдатпци: 
Име на фирма “Кпмпанија“ Дпп Скппје, има на лице  за кпнтакт : Име, Презиме 
Емаил адреса : ime.prezime@gmail.com 
Цел на пријавуваоетп е Упис вп Регистар на електрпцентрали на фптпнаппнска 
електрпцентрала кпја се спстпи пд 450 фптoнаппнски панели сп единечна мпкнпст пд 404 W, 
каде вкупната мпкнпст е ппгплема пд 20 KW и изнесува  181,800 KW. Дпкплку би биле ппвеkе 
пд 20 KW, припадаат на групата на електрпцентрали пд 1 дп 3 или 5, вп пвпј случај тип 5 . 
Објаснение за максималната мпжна мпќнпст  или лимит за пваа група електрпцентрали има на 
крајпт на Упатствптп. 
Внимание! Кај пплетп за датум на пуштаое вп прпизвпдствп се пдбира  датум  пд  : 

- 1.на правпсилнпст на надзпрскипт извештај, кпј се изгптвува за ппставуваое на ппрема 
за кпја не е пптребнп пдпбрение за градба туку самп “решение за пдпбрение за 
ппставуваое “ пд надлежен прган. 
 

 

7. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив “Кпмпанија“ Дпп Скппје 

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС  

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта ime.prezime@gmail.com 

6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

 

8. Ппдатпци за електрпцентралата 

1. Тип на електрпцентрала(сппред 
Табела П1.2) 

Спнчева фптпнаппнска електрп централа  

2. Назив на електрпцентралата ФЕЦ “Кпмпанија“ 

3. За термпелектрпцентрали на 
бипмаса или бипгас 

/ 

3.7. Видпт и пптеклптп на 
бипмасата или бипгаспт  

/ 

3.8. Прпектирана прпсечна 
специфична енергетска 
вреднпст на бипмаста или 
бипгаспт (kJ/kg или kJ/m3) 

/ 

4. Нпминална мпќнпст на 
електрпцентралатавпkW(збир на 

 181,80 KW 

 

mailto:ime.prezime@gmail.com


нпминалните активни мпќнпсти 
на пдделните генератпрски 
единици) 

5. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на генератпрски единици 
(електрични генератпри или 
фптпнаппнски кплектпри) 

450 ФВ мпдули х 404W  

6. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

244.600 kWh 

7. Тпчка на ппврзуваое сп 
електрппренпснипт или 
електрпдистрибутивнипт систем 

 

7.1. Начин на мереое на 
предадената електрична енергија 

 

8. Датум на пуштаое вп 
прпизвпдствп 

28.02.2021 

9. Лпкација на ппстрпјката  

9.1. Општина  

9.2. Катастарска ппштина КО  

9.3. Катастарска парцела КП  

10. Дали ппстрпјката се напда вп 
заштитенп ппдрачје? Акп ДА, се 
наведува називпт на ппдрачјетп. 

 

 
 

Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  
 

Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 
наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 

Име и презиме  

Функција  

Пптпис (свперачен или 
електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



За тип на електроцентрала број 5  од вкупно 5-производители и 
потрошувачи - за домаќинства 
 
Пример за внпс на ппдатпци за дпмаќинствп сп мпкнпст на електрпцентрала ппд тип 5 пд 
чл.16, пднпснп електрпцентрала за кпја не треба да се има лиценца за прпизвпдствп на 
електрична енергија.  
Пример за ппдатпци: 
 Цел на пријавуваоетп е Упис вп Регистар на електрпцентрали на фптпнаппнска 
електрпцентрала кпја се спстпи пд 90 фптoнаппнски панели сп единечна мпкнпст пд 404 W, 
каде вкупната мпкнпст е ппгплема пд 4 KW и изнесува 36,36 КW. Дпкплку би биле ппвеkе пд 4 
KW, мпжат да припадаат на групата на електрпцентрали пд тип 5 – сппственп кпристеое на 
електричната енергија.. 
Име на  сппственик на семејна куќа , има на лице  за кпнтакт : Име, Презиме 
Емаил адреса : ime.prezime@gmail.com 
Внимание! Кај пплетп за датум на пуштаое вп прпизвпдствп се пдбира  датумпт  пд  : 

- 1.датум на заверка на нптар пд  мпнтерпт или фирмата за изведба 
 
 

 

9. Ппдатпци за барателпт 

1. Име и презиме / Назив Име, Презиме 

2. Адреса на живеалиште / седиште  

3. ЕМБГ / ЕМБС 
ЕМБГ (Л.К. на увид спгласнп Закпнпт за заштита на 
лични ппдатпци) 

4. Телефпнски брпј  

5. Адреса за е-ппшта ime.prezime@gmail.com 

6. Име и презиме на лицетп за 
кпнтакт 

 

10. Ппдатпци за електрпцентралата 

1. Тип на електрпцентрала(сппред 
Табела П1.2) 

Спнчева фптпнаппнска електрп централа  

2. Назив на електрпцентралата ФЕЦ “Име-презиме“ 

3. За термпелектрпцентрали на 
бипмаса или бипгас 

/ 

3.9. Видпт и пптеклптп на 
бипмасата или бипгаспт  

/ 

3.10. Прпектирана 
прпсечна специфична 
енергетска вреднпст на 
бипмаста или бипгаспт (kJ/kg 
или kJ/m3) 

/ 

4. Нпминална мпќнпст на 
електрпцентралатавпkW(збир на 
нпминалните активни мпќнпсти 
на пдделните генератпрски 
единици) 

 36,36 KW 

 

mailto:ime.prezime@gmail.com


5. Брпј и нпминална активна 
мпќнпст на генератпрски единици 
(електрични генератпри или 
фптпнаппнски кплектпри) 

90 ФВ мпдули х 404W  

6. Планиранп гпдишнп 
прпизвпдствп на електрична 
енергија вп kWh 

48.500 kWh 

7. Тпчка на ппврзуваое сп 
електрппренпснипт или 
електрпдистрибутивнипт систем 

 

7.1. Начин на мереое на 
предадената електрична енергија 

 

8. Датум на пуштаое вп 
прпизвпдствп 

28.02.2021 

9. Лпкација на ппстрпјката  

9.1. Општина  

9.2. Катастарска ппштина КО  

9.3. Катастарска парцела КП  

10. Дали ппстрпјката се напда вп 
заштитенп ппдрачје? Акп ДА, се 
наведува називпт на ппдрачјетп. 

 

 
 

Изјава на ппднпсителпт на бараоетп  
 

Изјавувам ппд пплна мпрална, материјална и кривична пдгпвпрнпст дека ппдатпците 
наведени вп пва Бараое и прилпжената дпкументација се тпчни и верпдпстпјни и вп целпст 
пдгпвараат на фактичката спстпјба. 
 

Местп и датум Одгпвпрнп лице 

 

Име и презиме  

Функција  

Пптпис (свперачен или 
електрпнски вп зависнпст пд 
фпрмата вп кпја се ппднесува 
бараоетп) 

 

 

 
 
(Објаснение за Лимитпт за најгплема мпќнпст за електрпцентрала за сппствена пптрпшувачка 
се тплкува сппред Закпнпт за енергетика  и ја пдпбрува надлежнипт прган сппред Закпнпт за 
градба, или ппштината или Владата на Република Северна Македпнија. Пример: 
електрпцентрала за сппствена пптрпшувачка има прпектирана мпќнпст кпја ја надминува 
мпкнпста пд 10 MW, пример 11 MW. Тпгаш пдлука за градба на таква електрпцентрала 
дпнесува Владата вп ппстапка за даваое Овластуваое, а пдпбрение за градба , какп и 
пдпбрение за упптреба дпнесува Министерствптп за трансппрт и врски.) 
 
 
 


