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Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, член 38 став (6) точка 1) и член 235 
ставови (2) и (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 4 став (3) алинеја 1, член 
21 став (1) точка 5) и член 49 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 51/19 и 214/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана на 6 февруари 2020 година, донесе 

 
 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА 
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Со оваа одлука се врши изменување на лиценцата за вршење на енергетската дејност 

производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на 
електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, издадена со Одлука за утврдување на 
содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска  и 
електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична 
енергија на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/12 и 98/17) 

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по службена должност согласно 
известување за настанати промени во седиштето на Друштвото за производство на 
електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, како и поради усогласувањето со 
Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за 
енергетика*. 

3. Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел од оваа одлука.  
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со 
седиште на ул. 515 бр.8 Скопје - Гази Баба (во понатамошниот текст: Друштво), на 27 јануари 2020 
година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со 
Правилникот за лиценци, достави Известување за настанати промени кај носител на лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за 
комбинирано производство на топлинска и електрична енергија, УП1 бр.12-11/20 од 27 јануари 
2020 година (во понатамошниот текст: Известување). Известувањето се однесува на настанати 
промени на седиштето на Друштвото.  

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за 
лиценци по службена должност врши промени бидејќи Друштвото изврши промена на седиштето.  

Понатаму, Регулаторната комисија за енергетика, постапувајќи по службена должност 
утврди дека во лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на топлинска и 
електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична 
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енергија од точка 1 на оваа Одлука се утврдени права и обврски кои не се во согласност со Законот 
за енергетика*. 

Согласно член 235 став (2) од Законот за енергетика*, ако во лиценцата се утврдени права 
и обврски кои не се во согласност со Законот за енергетика*, односно прописите и правилата 
донесени врз основа на Законот за енергетика*, носителот на лиценцата ја врши енергетската 
дејност согласно издадената лиценца до измена или престанување на важење на лиценцата од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

Согласно член 235 став (3) од Законот за енергетика*, Регулаторната комисија за енергетика 
во рок од три месеци од влегувањето во сила на Законот за енергетика*, односно соодветниот 
пропис и правила донесен врз основа на Законот за енергетика*, по службена должност ги 
изменува правата и обврските од постојните лиценци што не се во согласност со одредбите од 
Законот за енергетика*, односно соодветниот пропис или правила. 

Исто така, Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 49 од Правилникот за 
лиценци, по службена должност, врши усогласување на евидентниот број на лиценцата со член 
45 од Правилникот за лиценци. 

Регулаторната комисија за енергетика на 6 февруари 2020 година одржа седница на којашто 
врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, член 38 став (6) точка 1) и член 235 став (2) и 
став (3) од Законот за енергетика и член 4 став (3) алинеја 1), член 21 став (1) точка 5) и член 49 
од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за изменување на лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија на Друштвото за производство на електрична и 
топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје. 

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена 
од денот на приемот на одлуката.  

   
УП1 бр. 12-11/20       
6 февруари 2020 година  ПРЕTСЕДАТЕЛ 
Скопје                                                                                                       Марко Бислимоски  
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Прилог 1 
 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА 
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје, со седиште 
на ул. 515 бр.8 Скопје-Гази Баба, Република Северна Македонија 
 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата 
Производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство 
на топлинска и електрична енергија  
 

3. Датум на издавање на лиценцата: 20 февруари 2012 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата: 20 февруари 2047 година 

 
5. Евидентен број на издадената лиценца: ТЕ-ПРОИЗ-12-2012 и ЕЕ-ПРОИЗ-214-2012 

 
6. Единствен матичен број: 5950686 

 
7. Единствен даночен број: 4030005535493 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 

Како енергетска дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројки за 
комбинирано производство на топлинска и електрична енергија се смета истовремено 
производство на електрична и топлинска енергија во еден технолошки процес.  

 
9. Подрачје на кое се врши енергетската дејност  

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на топлинска и 
електрична енергија од постројка за комбинирано производство на топлинска и електрична 
енергија “ТЕ-ТО” со локација на подрачјето на општина Гази Баба, Скопје. 
 

10. Право на приклучување, пристап и користење на соодветниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучување на расположливите преносни  и 
дистрибутивни системи за природен гас, електрична енергија и топлинска енергија, согласно 
Одлуката за овластување за изградба на објектот Комбинирана гасна електрана - топлана ТЕ-
ТО АД Скопје Бр. 19-2358/1 од 30 април 2008 година и согласно соодветните Мрежни правила 
за пренос / дистрибуција на природен гас, електрична енергија односно топлинска енергија. 
Носителот на лиценцата има право на пристап и користење на преносниот и расположливиот 
дистрибутивен систем за електрична енергија, како и на расположливиот дистрибутивен 
систем за топлинска енергија поради нормално вршење на енергетската дејност во согласност 
со склучените договори за приклучок, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, соодветните Мрежни правила за дистрибуција на 
електрична енергија, односно соодветните Мрежни правила за дистрибуција на топлинска 
енергија. 
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11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да:  
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика, 
- постапува согласно член 152 од Законот за енергетика, 
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на 

топлинска и електрична енергија до точката на прием во дистрибутивниот систем, 
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на системот за 

пренос на природен гас, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на 
пазарот на природен гас, операторот на електродистрибутивниот систем, операторот на 
дистрибутивниот систем за топлинска енергија сите потребни податоци и информации кои 
се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со 
Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за пазар на природен гас, 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за пренос на 
природен гас, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Мрежните 
правила за дистрибуција на топлинска енергија, 

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната 
расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, до операторот на 
дистрибутивниот систем за топлинска енергија и до Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги на Република Северна Македонија во согласност со мрежните правила и 
условите пропишани во оваа лиценца, 

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на 
електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на 
електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, 
освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија, 

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за 
следење на  функционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност, 

- ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја не расположливост на 
производен капацитет која што трае повеќе од 12 месеци и притоа е поголема од 10 % од 
вкупната инсталирана моќност на производните капацитети, 

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или 
други дејности кои ги извршува, 

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, 
Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Правилата за пазар на 
природен гас, Правилата за балансирање на системот за пренос на природен гас, 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, Мрежните правила за 
дистрибуција на топлинска енергија како и согласно правилниците и другите прописи кои 
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата,  во 
согласност со Правилникот за лиценци, 

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна 
Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на 
топлинска и електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа. 
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12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен 
извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење 
во претходната година. 
Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма. 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,  
2) годишна завршна сметка со сите прилози, 
3) преземени мерки во текот на извештајната година за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на 
објектите и опремата за вршење на енергетска дејност, 

- безбедност и здравје при работа, 
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на  вработените, 
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето, 
- извршување на мониторинг на работењето, 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот 

пазар, како и воена и вонредна состојба, 
4) извршување на годишната програма за ремонти, 
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година, 
6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други 

државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од 
извршените надзори и контроли. 

 
13. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира 
доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност 
производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство 
на топлинска и електрична енергија.  
 

14. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе 
овозможат постојан квалитет на произведената топлинска и електрична енергија, согласно 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Мрежните правила за 
дистрибуција на топлинска енергија. 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го 
определуваат квалитетот на произведената топлинска и електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да 
доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат 
квалитетот на произведената топлинска и електрична енергија во определен временски 
период. 
 

15. Мерење на произведената електрична енергија и моќност и мерење на произведената 
топлинска енергија 
Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во 
електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка 
утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. 
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Мерењето на произведената, односно испорачаната топлинска енергија во системот за 
дистрибуција на топлинска енергија се врши во пресметковното мерно место на начин и 
постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија. 
 

16. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 
Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за 
лиценци. 
 

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата  
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе 
преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.  

 
18. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност 

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на топлинска и 
електрична енергија од постројка за комбинирано производство на топлинска и електрична 
енергија, со следните технички карактеристики: 
 
а) ТЕ-ТО Постројка за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија со Pins. = 227 

MW за производство на електрична енергија и Pins. = 160 MW за производство на топлинска 
енергија.  

б) 110 kV кабелски приклучок од ТЕ-ТО до 110 kV столб од  110 kV ДВ Скопје 1 - ТЕ-ТО  и од 110 kV 
кабелски приклучок од ТЕ-ТО до 110 kV столб од  110 kV ДВ Скопје 4 - ТЕ-ТО. 

в) Постројката е лоцирана на КО Гази Баба КП. 2065/2, 2107/3,2107/4, 2117/10, 2117/5, 2117/6, 
2065/2,2117/1, 2117/2, 2117/3, 2117/4 , 2117/7, 2117/8. 

г) Технолошка шема: 
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д) Основни Технички податоци за главната опрема вградена во ТЕ-ТО, Комбинирана Термоелектрана 
– Топлана (машинство): 

 
ГАСНА ТУРБИНА: 
 

 Производител на гасна турбина: ALSTOM – Швајцарија 
 Тип на гасна турбина: GT13E2 
 Номинална Моќност: 180,703 (MW) – за 2(°C), 60% влажност и 0,990(bar(а)) 
 Топлински капацитет: 9844 (kJ/kWh) 
 Излезна гасна енергија: 310,800 (MW) 
 Број на вртежи: 3000 (o/min) 
 Начин на поврзување со генератор: механичка спојка 

 
ПАРНА ТУРБИНА: 
 

 Производител на парна турбина: “ALSTOM Power Sp.z.o.o.” – Полска 
 Тип на парна турбина: 8CK76 
 Номинална Моќност: 76 (MW) 
 Број на вртежи: 3000 (o/min) 
 Притисок на пареа – високопритисна линија: 75,4 (bar) 
 Температура на високопритисна линија: 489,4 (°C) 
 Притисок на пареа – нископритисна линија: 6,8 (bar) 
 Температура на високопритисна линија: 277,8 (°C) 
 Број на одземања: едно 
 Притисок на кондензација: 0,062 (bar) 
 Начин на поврзување со генератор: механичка спојка 

 
КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР: 
 

 Производител на Генератор на пареа: “ALSTOM Projects India Limited” – Индија 
 Номинален капацитет – високопритисна линија: 61,31 (kg/s) 
 Притисок на излезна пареа - високопритисна линија: 78 (bar) 
 Температура на излезна пареа – високопритисна линија: 491 (°C) 
 Номинален капацитет – нископритисна линија: 16,02 (kg/s) 
 Притисок на излезна пареа - нискокопритисна линија: 7,3 (bar) 
 Температура на излезна пареа – нископритисна линија: 274,1 (°C) 

 
РАЗЛАДНА КУЛА: 
 

 Производител на разладна кула: “SPIG” – Италија 
 Тип на разладна кула: хибридна 
 Номинална Моќност: 4x160 (kW) 
 Проток на вода: 8242 (m3/h) 
 Проток на вода во сува секција: 1500 (m3/h) 
 Влезна температура на вода во кулата: 43.2(°C) – според пресметковен режим 
 Излезна температура на вода од кулата: 25,4(°C) – според пресметковен режим 
 Испарување: 2,55% 
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ГЕНЕРАТОР НА ГАСНА ТУРБИНА 
 
50WY21Z-95 

 
Основни технички податоци на генераторот: 

 
Производител  ALSTOM 

Сериски број  50WY21Z-95 

Година на производство  2008 

Сопственик TE-TO АД Скопје 

Испорачател GAMA POWER SYSTEMS & ALSTOM 

Монтажер GAMA POWER SYSTEMS & ALSTOM 

Стандарди IEC 

Номинална привидна моќност (Sn) 225 MVA 

Номинална активна моќност (Pn) 202,5 MW 

Номинален напон (Un) 15 kV 

Номинална струја (In) 8660 A 

Номинален фактор на моќност (cosφ) 0.9  

Номинална фреквенција (fn) 50 Hz 

Номинална брзина (nn) 3000 врт/мин 

Влезна температура на разладен 
воздух (Tcg) 

40 0C 
 

Надморска висина (h) 190 m 

Тип на возбуда: Статичка 

Фактор на форсирање 1,6 p.u. 

Однос на куса врска (SCR) 0,45 p.u. 

Излезна моќност на генераторот без 
еден ладилник 

67% 

Коефициент на полезно дејство при 
cosφ = 0,9 и полно оптоварување 

0,9893 

Коефициент на полезно дејство при 
cosφ = 1,0 и полно оптоварување 

0,9905 
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ГЕНЕРАТОР НА ПАРНА ТУРБИНА 
 
50WX18Z-95 
 
Основни технички податоци на генераторот: 

 
Производител  ALSTOM 

Сериски број  50WX18Z-95 

Година на производство  2008 

Сопственик TE-TO АД Скопје 

Испорачател GAMA POWER SYSTEMS & ALSTOM 

Монтажер GAMA POWER SYSTEMS & ALSTOM 

Стандарди IEC 

Номинална привидна моќност (Sn) 86,7 MVA 

Номинална активна моќност (Pn) 78 MW 

Номинален напон (Un) 15 kV 

Номинална струја (In) 3336 A 

Номинален фактор на моќност (cosφ) 0.9  

Номинална фреквенција (fn) 50 Hz 

Номинална брзина (nn) 3000 врт/мин 

Влезна температура на разладен воздух 
(Tcg) 

32 0C 
 

Надморска висина (h) 190 m 

Тип на возбуда: Статичка 

 
 

 


