Службен весник на РМ, бр. 30 од 10.02.2014 година

20140300978
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“БР. 87/12)
Член 1
Во мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 87/12), во Главата 4. Приклучување на дистрибутивната
мрежа, по членот 45, се додава нов оддел 4.3 кој содржи 14 нови членови (од 45-а до 45-л)
кои гласат:
4.3 Приклучување на производители на електрична енергија
на дистрибутивната мрежа
Член 45-а
Општи услови за приклучување
(1) Производителите на електрична енергија се приклучуваат на дистрибутивната
мрежа на начин и во постапка утврдени во овие Мрежни правила.
(2) Производителите на електрична енергија можат да се приклучат на дистрибутивната
мрежа само по претходно издадено Решение за согласност за приклучување на
дистрибутивната мрежа од страна на ОДС, во согласност со овие Мрежни правила.
(3) ОДС е должен да го утврди местото за приклучок на производителите на електрична
енергија на дистрибутивната мрежа на објективен, транспарентен и недискриминаторен
начин.
Член 45-б
Барање за согласност за приклучување на
производител на дистрибутивна мрежа
(1) Производител на електрична енергија кој бара да се приклучи на дистрибутивната
мрежа е должен до ОДС да поднесе Барање за согласност за приклучување.
(2) Барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната
мрежа, се поднесува во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 2, согласно Членот 24
од овие Мрежни правила.
(3) Во прилог на барањето за согласност за приклучување, производителот треба да ги
достави следните документи:
1) решение за упис во Централен регистар на Република Мекедонија со тековна
состојба;
2) основен проект на производната постројка која е предмет на приклучување на
дистрибутивната мрежа заедно со еднополна шема на производната постројка;
3) извод од катастарскиот план со вцртани постојни објекти;
4) право на користење на природно добро за производство на електрична енергија (за
хидроелектрани) или одобрение за градба;
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5) координати на машинската куќичка каде што ќе биде инсталирана
електромашинската опрема на производната постројка за хидроелектрани, односно
координати каде што ќе биде инсталирана електраната за други видови на производни
постројки;
6) технички карактеристики на производната постројка во согласност со став (2) на
Член 45-е од овие Мрежни правила.
(4) Производител на електрична енергија кој бара да се приклучи на дистрибутивната
мрежа, може да поднесе Барање за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
пред да добие одобрение за градба на малата електрана.
Член 45-в
Избор на точка на приклучување и техничко
решение за приклучување
(1) По добивање на барањето од став (1), односно став (4) на Член 45-б од овие Мрежни
правила, ОДС е должен да изготви оптимално економско-техничко решение за
овозможување на приклучувањето на производител на електирчна енергија во
најповолната точка на приклучување на дистрибутивната мрежа.
(2) При изборот на најповолната точка на приклучување и оптималното економскотехничко решение ОДС е должен да направи соодветна анализа на состојбите во
дистрибутивната мрежа во согласност со Член 45-ѓ, Член 45-е и Член 45-ж од овие
Мрежни правила.
(3) ОДС е должен до производителот да ги достави податоците за техничките
карактеристики на разгледуваната дистрибутивна мрежа кои претставуваат основа за
изготвување на анализата од став (2) на овој Член.
(4) Производителот има право да учествува во процесот на утврдување на оптимално
економско-техничко решение во согласност со овие Мрежни правила, за што ОДС ќе го
повика лицето овластено за застапување на производителот на електрична енергија со цел
да му биде презентирано соодветно образложение за изборот на најповолната точка на
приклучување и изготвената анализа при избор на оптималното економско-техничко
решение за приклучување на дистрибутивната мрежа.
(5) Во сообразност со основните начела наведени во Член 1, Член 2 и Член 4 на овие
Мрежни правила, ОДС е должен во прилог на согласноста за приклучок на малата
електрана на дистрибутивниот систем на производителот да му ги даде сите неопходни
податоци за изготвување на анализите од Член 45-ѓ, Член 45-е и Член 45-ж од овие
Мрежни правила. Со тоа, на производителот му се овозможува во своја режија да направи
соодветни пресметки и анализи, потребни во процесот на определување на оптимална
варијанта на приклучокот.
(6) Доколку, врз основа на направените пресметки и анализи, производителот дојде до
сознанија дека е можно поефикасно решение на приклучокот, кое ги задоволува сите
критериуми од овие Мрежни правила, може да поднесе жалба до РКЕ.
(7) Во решението за приклучок ОДС ги наведува техничките карактеристики на новите
елементи на мрежата потребни за изведување на приклучокот. Имајќи ги предвид
барањата за рационалност во работењето, при изградба на нови елементи на мрежата ОДС
користи материјали, уреди и опрема од усвоената листа. Доколку производителот
(инвеститор на мала електрана) планира по изградбата на приклучокот на малата
електрана истиот комплетно да му го предаде на ОДС, мора при изградбата да ги користи
само материјалите, уредите и опремата од соодветната листа што ја применува ОДС. Во
случај кога производителот планира на ОДС да му го предаде само приклучниот вод
тогаш (раководен од рационални цели) производиелот може во сопствената постројка да
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инсталира и опрема која не е на листата на типизирана опрема, уреди и материјали, која ја
користи ОДС. Меѓутоа, и опремата која не е на листата на типизирана опрема, уреди и
материјали на ОДС мора да ги задоволува како соодветните меѓународни стандарди (на
пример, IEC) така и условите на местото на кое се инсталира, во поглед на: номинален
напон, номинална струја и струја на куса врска.
Член 45-г
Решение за согласност за приклучување
(1) Врз основа на техничкото решение за приклучување на дистрибутивната мрежа
ОДС ќе донесе Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, во рок
не подолг од 40 дена од денот на доставување на барањето за согласност за приклучување.
(2) Во прилог на Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,
ОДС е должен да приложи и:
1) анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа при избор на најповолна точка на
приклучување на дистрибутивната мрежа и оптимално економско-техничко решение;
2) податоци за техничките карактеристики на дистрибутивната мрежа и
оптоварувањата на потрошувачите користени при изготвување на анализата на состојбите
во дистрибутивната мрежа;
3) детална пресметка за надоместокот за приклучување на дистрибутивната мрежа.
(3) По добивањето на Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната
мрежа, производителот на електрична енергија може да пристапи кон изведба на
приклучокот во согласност со Член 35 и Член 36 од овие Мрежни правила.
(4) По изведувањето на приклучокот, согласно одредбите од овие Мрежни правила,
ОДС по барање на корисникот е должен приклучокот да го стави под напон, во согласност
со Член 43 од овие Мрежни правила.
(5) Надоместокот за приклучување, деталната пресметка за надоместокот за
приклучување и техничко решение за приклучување на производителот на електирчна
енергија, ќе престане да важат доколку инвеститорот не го почитува договорот за право на
користење на природно добро за производство на електрична енергија и неговите анекси.
Член 45-д
Надоместок за приклучување
(1) Надоместокот за приклучување на производител на електрична енергија на
дистрибутивната мрежа се утврдува согласно Методологијата за начинот на одредување
на надоместокот за приклучување на дистрибутивната мрежа на електрична енергија,
дадена во Прилог 1 на овие Мрежни правила.
(2) При утврдувањето на надоместокот за приклучување на производител на
електирчна енергија на дистрибутивната мрежа, надоместокот за создавање на технички
услови во дистрибутивната мрежа не се пресметува.
(3) ОДС може да издаде решение за приклучок во кое две или повеќе нови електрани за
својот приклучок заеднички ќе користат еден или повеќе нови елементи на мрежата. Во
таков случај, трошоците за изградба на новите елементи од заедничкиот приклучок ќе се
поделат помеѓу електраните пропорционално на нивните номинални моќности.
(4) Во техничкото решение за приклучок на една или повеќе нови електрани ОДС може
да земе предвид елементите на тој приклучок да ги користат и други електрани, кои
подоцна ќе се градат, и за кои ОДС има веродостојни докази дека ќе се градат. Во таков
случај, во распределбата на трошоците за изградба на нови заеднички елементи од
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приклучокот и/или за потребната реконструкција на постојните елементи на мрежата,
треба да учествуваат и предвидените нови електрани - пропорционално на нивните
номинални моќности.
(5) Во случаите од став (4) на овој Член, поради земањето предвид на идни електрани
не треба да да се одлага градењето на приклучоците и приклучувањето на електраните кои
се во завршна фаза на градба или пак се изградени и ги подмириле предвидените обврски
кон ОДС.
Член 45-ѓ
Анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа
(1) Со цел да се овозможи најповолен избор на точка на приклучување на производител
на електрична енергија, ОДС врши соодветна детална анализа на состојбите во
дистрибутивната мрежа, во секој од карактеристичните режими на работа дефинирани во
согласност со Член 45-ж од овие Мрежни правила.
(2) При анализите на состојбите во дистрибутивната мрежа ОДС користи соодветни
компјутерски програмски пакети за пресметка на напони во дистрибутивната мрежа.
(3) Со анализата од став (1) на овој Член треба да бидат опфатени:
1) трансформаторот висок/среден напон преку кој разгледуваната среднонапонска
мрежа е поврзана со високонапонската мрежа;
2) сите среднонапонски водови, евентуалниот трансформатор среден/среден напон,
евентуалниот трансформатор среден/низок напон и евентуалните нисконапонски водови
на патот помеѓу малата електрана и среднонапонските собирници во трансформаторската
станица висок/среден напон;
3) сите други водови и трансформатори во разгледуваната дистрибутивна мрежа од кои
патот кон среднонапонските собирници во трансформаторската станица висок/среден
напон содржи барем еден од елементите на дистрибутивна мрежа наведени во точка 2) на
овој став;
4) оптоварувањата на сите постојни и планирани потрошувачи кои ќе ја користат
разгледуваната дистрибутивна мрежа;
5) карактеристиките на производните единици и регулационата опрема во малите
електрани;
6) планирано приклучување на производни постројки и потрошувачи на разгледуваната
дистрибутивна мрежа, за кои ОДС поседува неспорни документи дека ќе бидат изградени.
Член 45-е
Податоци за анализа на состојбите во
дистрибутивната мрежа
(1) Производителот на електрична енергија во постапката за приклучување е должен до
ОДС да ги достави сите потребни податоци за техничките карактеристики на
производната постројка која е предмет на приклучување.
(2) Податоците од став (1) на овој Член особено содржат информации за:
1) број на производни единици;
2) номинални електрични параметри (номинална привидна моќност, номинален фактор
на моќност, номинална струја) за секоја производна единица пооделно;
3) очекувани активни моќности во режимите на минимално и максимално
производство, номинална моќност на турбините (за електрани кои имаат турбини);
4) расположлива минимална и максимална реактивна моќност во режимите на
минимално и максимално производство на активна електрична моќност;
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5) можности за автоматска регулација на напонот;
6) вид на заштита на производните единици и припадните трансформатори.
(3) ОДС ќе ги обезбеди сите потребни податоци за техничките параметри на
елементите од дистрибутивната мрежа содржани во став (3) на Член 45-ѓ од овие Мрежни
правила.
(4) Податоците од став (3) на овој Член особено содржат информации за:
1) електрични параметри за сите среднонапонски и нисконапонски водови,
трансформаторот висок/среден напон, трансформатори среден/среден напон и
трансформатори среден/низок напон;
2) чекор на промената на преносниот однос, границите на интервалот во кој е можна
промената на преносниот однос и можност за регулација на напон под оптоварување на
сите трансформатори;
3) оптоварувања на сите потрошувачи приклучени на разгледуваната дистрибутивна
мрежа;
4) моќности на генераторските постројки приклучени преку среднонапонските и
нисконапонските елементи,
5) моќностите на уредите за компензација на реактивна моќност приклучени на
разгледуваната дистрибутивна мрежа.
Член 45-ж
Карактеристични режими за анализа
(1) Анализата на состојбите во дистрибутивната мрежа од Член 45-ѓ на овие Мрежни
правила се врши во соодветни карактеристични режими на работа и тоа:
1) пред приклучување на производната единица;
2) за време на впуштање на производната единица (преоден режим на работа);
3) по вклучување на производната единица (стационарен режим на работа).
(2) Како карактеристични состојби на мрежата во стационарен режим на работа се
дефинираат:
1) минимално оптоварување на мрежата и минимална моќност на производната
постројка;
2) минимално оптоварување на мрежата и максимална моќност на производната
постројка;
3) максимално оптоварување на мрежата и минимална моќност на производната
постројка;
4) максимално оптоварување на мрежата максимална моќност на производната
постројка.
(3) При разгледување на сите карактеристични состојби на мрежата дефинирани во став
(2) на овој Член потребно е напоните во сите точки на разгледуваната дистрибутивна
мрежа да не ги надминуваат дозволените граници на отстапување дефинирани во 45-з од
овие Мрежни правила.
(4) Кога новата електрана треба да се приклучи на дистрибутивна мрежа во која веќе
има приклучени една или повеќе постојни електрани, при анализите потребни за
определување на рационален приклучок на новата електрана ќе се смета дека постојните
електрани се вклучени на мрежата. Овој принцип ќе се применува и во случаите кога во
една електрана има повеќе од една производна единица, како и во случаите кога се
анализира заеднички приклучок за повеќе од една електрана.
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Член 45-з
Напони во стационарен режим на работа
(1) При утврдување на точката на приклучување на производител на електрична
енергија на дистрибутивната мрежа, покрај основните технички услови кои треба да бидат
исполенти во согласност со овие Мрежни правила, особено треба да биде земено во
предвид следното:
1) Во сите нормални режими на работа дефинирани во Член 45-ж, при приклучувањето
на производителот на електрична енергија, напоните во сите јазли на разгледуваната
дистрибитивна мрежа дефинирана во согласност со став (3) на Член 45-ѓ треба да бидат во
границите:
i) во мрежите со номинален напон 35 kV, помеѓу 31,5 и 38 kV;
ii) во мрежите со номинален напон 20 kV, помеѓу 19 и 21,4 kV;
iii) во мрежите со номинален напон 10 kV, помеѓу 9,5 и 10,7 kV;
iv) на нисконапонските собирници во трансформаторските станици среден/низок
напон, помеѓу 0,4 и 0,44 kV.
(2) Во постројките на производителот наместо границите од точка 1) став (1) од овој
Член ќе се применуваат границите за дозволени напони од став (2) на Член 50 на овие
Мрежни правила.
(3) По исклучок, доколку со анализите се покаже дека примената на напонските
ограничувања од точка 1) став (1) од овој Член, претставуваат пречка за нормална работа
на некој корисник на ДС, може да се дозволи напоните во соодветните точки да излезат
надвор од границите предвидени во точка 1) став (1) од овој Член, ако при тоа во сите
точки на дистрибутивната мрежа напоните бидат во согласност со одредбите од Член 50
на овие мрежни правила.
Член 45-ѕ
Пресметка на напоните во стационарен режим
на работа
(1) Пресметката на висината на напонот во точката на приклучување на производната
постројка, како и висината на напонот во сите јазли на разгледуваната дистрибутивна
мрежа, ОДС ја врши со користење на соодветни компјутерски програмски пакети за
пресметка на напони во дистрибутивната мрежа.
Член 45-и
Промени на напон во точката на приклучување во преоден режим на работа
(исклучување/вклучување)
(2) Релативната промена на напонот во однос на номиналниот напон во точката на
приклучување на производната постројка во преоден режим на работа, односно при
впуштање на генераторската единица, не треба да ја надмине дозволената вредност и тоа:
1) 2% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
2) 3% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
3) 3% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се поретки;
4) 6% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се поретки.
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Член 45-ј
Пресметка на промени на напон во преоден режим
(1) Релативните промени на напонот во точката на приклучување на производителот
на електрична енергија во преоден режим на работа се проценуваат со следната формула:

um  ki ,max
каде:
Δum
ki,max=Ip/In
Sks
Sng

S ng
S ks
- релативна промена на напонот во точка на приклучување;
- количник од почетна вредност на струја на впуштање на
генераторот Ip и номиналната струја на генераторот In;
- моќност на куса врска во точка на приклучок;
- номинална привидна моќност на генераторската единица
која се приклучува;

(2) При приклучување на генераторска единица на низок напон факторот ki,max има
значение само во случај на приклучување на ветрогенератор, при што истиот се добива од
страна на производителот на генераторот по спроведени испитувања во овластена
институција.
(3) Барателот на согласност за приклучок треба да ја даде вредноста на ki,max за секоја
производна единица. Во случаите кога барателот на согласност за приклучок не достави
податок за почетната вредност на струјата на впуштање на генераторска единица, која
треба да се приклучи на среден напон, се користат следните апроксимации:
1) k = 1 за синхрони генератори и генератори приклучени преку енергетски
преобразувачи (инвертори или конвертори);
2) k = 1,5 за асинхрони генератори со фина регулација на струја на впуштање до 1,5%
од синхроната брзина;
3) k=4 за асинхрони генератори приклучени на дистрибутивната мрежа во границите
на ±5% од синхроната брзина;
4) k=8 за асинхрони генератори кои се пуштаат во работа како асинхрони мотори.
(4) Во случај на приклучување на повеќе генератори треба да се води сметка да се
приклучуваат поединечно, во временски интервали кои неможат да бидат пократки од 40
секунди за низок напон и 12 секунди за среден напон.
(5) Во случај на приклучување на ветрогенератори се зема во предвид факторот ku(ψ)
каде што ψ претставува фазен агол на импеданса на дистрибутивната мрежа. Барателот на
приклучок треба да достави податоци за факторот ku(ψ) за фазен агол на импеданса на
дистрибутивната мрежа од 30о, 50о, 70о и 85о. Во случај кога со пресметка се утврдува дека
фазниот агол на импеданса на дистрибутивната мрежа отстапува од наведените вредности,
факторот ku(ψ) се пресметува со линерана апроксимација на вредностите кои се најблиску
на дадената вредност.
(6) При пресметка на промените на напонот во точката на приклучување на
производителот на електрична енергија во преоден режим на работа се земаат во предвид
и корективните мерки за намалување на промената на напонот кај асинхроните
генератори, која е поврзана со вклучувањето / исклучувањето:
1) намалување на прекинувачка струја со пригушници, отпорници, стартни
трансформатори или трифазни преобразувачи на моќност, кои по вклучувањето /
исклучувањето се премостуваат.
2) посебен модел на асинхрониот генератор.
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Член 45-к
Можности за регулација на напон
(1) При утврдување на точката на приклучување и техничкото решение за
приклучување, со цел отстапувањата на напонот во дистрибутивна мрежа да бидат во
дефинираните граници, ОДС ќе ги земе во предвид можностите за регулација на напонот
во елементите на дистрибутивната мрежа, како и можностите за регулација на напон од
страна на производната постројка на производителот на електрична енергија.
(2) Од особена важност е при регулација на напон во дистрибутивната мрежа
координирано да се користат сите соодветни технички средства со кои располагаат ОДС и
малите електрани со цел да се обезбедат услови за нормална работа на сите корисници на
дистрибутивната мрежа и напоните во сите точки на дистрибутивната мрежа да бидат во
дозволените граници според Член 50 од овие мрежни правила.
(3) На местото на својот приклучок кон дистрибутивната мрежа, малата електрана е
должна да придонесува, во рамките на своите технички можности, за одржување на
напонот во интервалот на дозволени напони дефиниран во Член 50 на овие Мрежни
правила. Тоа значи дека, во случаите кога напонот на местото на приклучокот се
доближува до долната гранична вредност на дозволениот интервал, малата електрана е
должна да ги активира своите можности за производство на реактивна моќност и да дава
во мрежата соодветна реактивна моќност, со цел напонските прилики да се подобрат. Од
друга страна, во случаите кога напонот на местото на приклучокот се доближува до
горната гранична вредност на дозволениот интервал, малата електрана е должна да ги
активира своите можности за преземање на соодветна реактивна моќност од мрежата, за
на тој начин да придонесе напонот да не ја надмине горната гранична вредност. Притоа,
нема да се применува ограничувањето од став (1) на Член 56 на ови мрежни правила.
(4) За да можат да бидат ефикасен учесник во регулацијата на напонот, наведена во
ставот (3) од овој Член, номиналниот фактор на моќност на генераторите во малите
електрани не треба да биде помал од 0,8.
Член 45 л
Фликери, хармоници и несиметрија на напон
При утврдување на точката на приклучување и техничкото решени за приклучување на
производителот на електрична енергија неопходно е вредностите на повратните влијанија
(фликери, хармоници и несиметрија на напон) да не ги надминат граничните вредности
дефинирани во Член 53, Член 54 и Член 55 од овие Мрежни правила.
Член 2
Членот 52 се менува и гласи:
Промени на напон во точката на приклучување во преоден режим на работа
(исклучување/вклучување)
(5) Релативната промена на напонот во однос на номиналниот напон во точката на
приклучување на корисници во преоден режим на работа, односно при
вклучување/исклучување, не треба да ја надмине дозволената вредност и тоа:
1) 2% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
2) 3% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
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3) 3% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се поретки;
4) 6% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите
кои предизвикуваат промени на напонот се поретки.
Член 3
Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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