
 
 

 
 

 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 
став 1 точка 16 од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45  од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (Службен весник на Република 
Македонија бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за менување на лиценца 
за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија УП1 бр.11-96/17 од 
09.02.2018 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ 
НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 13.03.2018 година,  
донесе 
 

 
О Д Л У К А  

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија на 
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје издадена од Регулаторна комисија за 
енергетика на Република Македонија со Одлуката бр. 02-410/1 од 20.03.2006 година и 
изменета со Одлука УП1 бр.11-96/17 од 21.07.2017 година (Службен весник на Република 
Македонија бр.36/06 и 98/17), во Прилог 1: 
 
- точка 10 се менува и гласи:“Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство 
на топлинска енергија ќе ја врши во топланата на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – 
Скопје, на ул. XVI Македонска бригада бр. 18 - 1000 Скопје и во деловно производен 
објект – когенеративна гасна централа, м.в. Круг на фабрика Железарница на КП 2271, 
Скопје, за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија.” 
 
- во точка 11 зборовите “Табела 1” се заменуваат со зборовите “Прилог 2” 
 
- по точката 25 пред зборовите “Табела 1” се додаваат зборовите “Прилог 2”, а по 
Табелата 1 се додава: 

 
“Табела 2  

 
1. Намена и опис на технолошкuот процес  
- Опремата се состои од 1О гасни мотори кои користат природен гас како гориво. 
- Произведената електрична енергија преку 2 трансформатора се пренесува до 

дистрибутивната мрежа на АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.  
- Ослободената топлинска енергија при работата на гасните мотори, преку ладилници се 

предава на циркулациониот разладен круг, во кој се приклучени и ладилникот за масло и 
ладилникот на компримираната смеса на гас и воздух зад турбополначот.  

- Согорените гасови од гасните мотори, преку пригушен систем за намалување на бучавата, 
заради високата содржина на физичка топлина од 1140 kW, се носат во генератор за пареа.  

- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори напојуваат еден генератор на пареа. 
- Топлинската енергија се испорачува со директен вод до потрошувачите.  
- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку Мерно Регулациска Станица изградена за 

потребите на овој објект.  

  



 
 

 
 

2. Инсталиран капацитет  
- капацитет за производство на електрична енергија на гасен мотор  3.041 kW 
- вкупен инсталиран капацитет за производство на електрична eнepгијa 30.410 kW 
- капацитет за производство на топлинска енергија на гасен мотор  1.358 kW 
- Вкупниот капацитет за производство на топлинска енергија   13.580 kW 
- Производство на пареа со еден гасен мотор   1.296 kW 
- Вкyпeн капацитет за производство на пареа   12.960 kW 
- Вкупeн капацитет за производство на пареа  20.000 kg/h 

 
3. Фактор на емисија  
- NOx < 500 mg/Nm3 (5% 02)  
- СО   < 300 mg/Nm3 (5% 02)  
 
4. Основни параметри на вградените когеративни единици ЈМЅ 620 GS-N.LC  
4.1 Технички податоци  

 
Податоци за:  Полно Делумно  

 оптоварување оптоварување 

Гасно гориво Hd   kWh/Nm³   9,5    

    100%  75%  50%  

       
Влезна енергија   kW  [2]  7.076  5.468  3.860  

Волумен на гас   Nm³/h  *)  745  576  406  

Излезна механичка моќ   kW  [1]  3.119  2.339  1.559  

Излезна електрична моќ   kW el.  [4]  3.041  2.275  1.504  

Излезна искористива топлинска моќ    1358   

~ Меѓуладилник  1. степен   kW   494  271  76  

~ Масло за подмачкување   kW   326  297  255  

~ Вода за ладење   kW   538  465  386  

~ Излезни гасови оладени од 425 °C до сса 190 oC  (пареа)  kW   1.296    

Вкупна искористива излезна топлинска моќ   kW  [5]  2.654  1.033  717  

Вкупна произведена излезна моќ   kW total   5.695    

       
Топлина за оддавање кон околината        
~ Меѓуладилник  2. степен  kW   219  119  70  

~ Масло за подмачкување  kW   ~  ~  ~  

~ Топлина од површини ca.  kW  [7]  266  212  186  

~ Билансна топлина   kW   71  55  39  

       
Специф. потрошувачка на гориво на машината   kWh/kWh  [2]  2,27  2,34  2,48  

Потрошувачка на масло за подмачкување  ca.  kg/h  [3]  0,94  ~  ~  

Електрична ефикасност   %   43,0%  41,6%  39,0%  

Топлинска ефикасност   %   19,2%  18,9%  18,6%  

Топлинска ефикасност - пареа  %  18,3% 21.2% 24.0% 

Вкупна ефикасност   %  [6]  80,5%    

       
Круг на топла вода:        
Излезна температура   °C  90,0  85,2  80,6  

Повратна температура   °C  70,0  70,0  70,0  

Проток на топла вода   m³/h   58,3  58,3  58,3  



 
 

 
 

 
*) приближна вредност за димензиопнирање на цевковод [_] 
Објаснувања: види 0.10 – Технички параметри . 
Сите топлински податоци се базирани на стандардни услови према прилог 0.10. Отстапувањата од стандардните услови може да 
доведат до промена на вредностите  во топлинскиот биланс, и мора да се земат во предвид при дефинирањето на системот за 
ладење/опрема (меѓуладилник, присилно ладење, ...). во спецификациите како дополнување на општата толеранција од +/- 8% на 
топлинските излезни големини на топлинскиот излез  дополнителна резерва од  10% се препорачува за димензионирање на 
потребите на системот за ладење. 
 
 

4.2  Основни димензии и маса  
 

Должина  mm  ~ 8.900  

Широчина  mm  ~ 2.200  

Височина  mm  ~ 2.800  

Маса празен  kg  ~ 30.000  

Маса наполнет  kg  ~ 31.000  

 
4.3   Поврзувања   

Топла вода , влез и излез  DN/PN  100/10  

Излезни гасови излез  DN/PN  600/10  

Гориво гас ( на гасна рампа)  DN/PN  100/16  

гориво гас ( на модул)  DN/PN  100/10  

Испиштање на вода ISO 228  G  ½”  

Испуштање на кондензат  DN/PN  50/10  

Сигурносен вентил на вода за ладење ISO 228 DN/PN  2x1½”/2,5  

Сигурносен вентил – топла вода  DN/PN  80/10  

Масло за подмачкување полнење (цевовод) mm  28  

Масло за подмачкување испуштање (цевковод) mm  28  

Вода за ладење – полнење (еластична цевка)  mm  13  

Меѓуладилник вода – влез/излез 1. степен  DN/PN  100/10  

Меѓуладилник вода – влез/излез 2. степен DN/PN  65/10  

Топла вода , вкупен топлификационен излез  DN/PN  300/10  

Топла вода , вкупен топлификационен влез-спојно место DN/PN  2x250/10  

Топла вода, топлификационен цевовод потис и поврат mm  300 

Технолошка пареа – излез/влез DN/PN 200/16 

Технолошка пареа цевовод mm  200 

 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во 
Службен весник на Република Македонија. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
 Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, врз основа на член 45 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности (во натамошниот текст Правилник), поднесе барање за отпочнување на 
постапка за менување на лиценца за вршење на енергетска производство на топлинска енергија, 
бр.11-96/17  од 09.01.2018 година. 



 
 

 
 

 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 23.01.2018 година 
донесе Заклучок за отпочнување на постапка за менување на лиценца со кој утврди кои одредби 
од Правилникот ќе се применуваат и потребната документација која што треба да биде 
доставена во постапката за менување на горенаведената лиценца. 
 Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, постапи по Заклучокот и на 09.02.2018 година до 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија достави Барање за менување на 
лиценца за производство на топлинска енергија, со потребната документација. 
 Менувањето на лиценцата е побарано поради зголемување на основните средства за 
вршење на дејноста со постројка за комбинирано производство на електрична и топлинска 
енергија сопственост на Акционерското друштво за производство на електрична енергија 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, согласно имотен лист 9363 за КО 
Гази Баба и потврда за предавање на подвижни предмети во владение И.бр.475/2017 на 
извршител Христо Јованов. 
 

Врз основа на  член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика и член 28 став 1 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на ден 13.03.2018 година, одржа главна седница и донесе 
Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска 
енергија на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА 
МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје. 

 
Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поднесе жалба до Комисијата за  

решавање на жалби од областа на енергетиката, во рок од 15 дена од приемот. 
 
 
УП1 бр.11-96/17    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 година  Димитар Петров  
Скопје  
 
 


