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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ  

РАБОТИ 

216. 

Врз основа на член 206 став 1 алинеја 1 од Законот 

за внатрешни работи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внат-

решни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И ИЗГЛЕДОТ НА СЛУЖБЕНАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗНАЧКА И ЗА НАЧИНОТ 

НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМА-

ЦИЈА И ЗНАЧКА НА РАБОТНИК ВО МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ СО СТА-

ТУС НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ И РАБОТНИК ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

СО СТАТУС НА ОВЛАСТЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и из-

гледот на службената легитимација и значка и начинот 

на издавање на службената легитимација и значка на 

работник во Министерството за внатрешни работи (во 

натамошниот текст: Министерството) со статус на ов-

ластено службено лице за вршење стручни работи и на 

работник во Министерството со статус на овластено 

службено лице за безбедност и контраразузнавање во 

Министерството за внатрешни работи. 

 

Член 2 

Службената легитимација на работник во Минис-

терството со статус на овластено службено лице за 

вршење стручни работи е со димензии 5 x 8,5 см. и е 

сместена во троделна кожна обвивка со црна боја, со 

димензии 6 x 30 см.  

Службената легитимација од став 1 на овој член е 

сместена во внатрешната горна страна од кожната об-

вивка, под проѕирна пластична фолија. 

На предната страна на службената легитимација од 

став 1 на овој член содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ” и „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. На ис-

тата страна, во средината, има место за фотографија со 

димензии 2,5 х 3 см., а под неа се впишува името и 

презимето на работникот во Министерството со статус 

на овластено службено лице за вршење стручни работи 

и има место за потпис на службеното лице овластено за 

издавање на службената легитимација. Во долниот дел 

на златножолта подлога со црвена боја е отпечатен се-

рискиот број на службената легитимација. 

На задната страна на службената легитимација од 

став 1 на овој член е отпечатен грбот на Република Ма-

кедонија под кој се впишува датумот и местото на ра-

ѓање, живеалиштето, датумот на издавање на службе-

ната легитимација, регистарскиот број и крвната група 

на работникот во Министерството со статус на овлас-

тено службено лице за вршење стручни работи. 

На внатрешната долна страна од кожната обвивка 

се наоѓа метална значка со тркалезна форма, која во 

горниот дел содржи сериски број, истоветен со серис-

киот број на службената легитимација. На средишниот 

дел на металната значка се наоѓа грбот на Република 

Македонија од кој излегуваат зраците на сонцето до ра-

бовите на металната значка. Во долниот дел на метал-

ната значка стои натпис „Република Македонија" и 

„МВР". 

Образецот на службената легитимација на работник 

во Министерството со статус на овластено службено 

лице за вршење стручни работи е даден во Прилог бр. 1 

и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Службената легитимација на работникот во Минис-

терството со статус на овластено службено лице за без-

бедност и контраразузнавање во Управата за безбед-

ност и контраразузнавање е со димензии 6 x 9,5 см. и е 

сместена во дводелна кожна обвивка со темно-црвена 

боја со димензии 8 x 23 см.  

Службената легитимација од став 1 на овој член е 

сместена во внатрешната горна страна од кожната об-

вивка. 

На предната страна во горниот дел на службената 

легитимација од став 1 на овој член стои натпис: „РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, „УПРАВА ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ”. 
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Во средината на службената легитимација има мес-

то за фотографија со димензии 2,5 x 3 см., под која 

стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, а под 

него се впишува името и презимето на работникот во 

Министерството со статус на овластено службено лице 

за безбедност и контраразузнавање и потпис на лицето 

овластено за издавање на службената легитимација. Во 

долниот дел на црвена подлога со црна боја е отпеча-

тен серискиот број на службената легитимација. 

На задната страна на службената легитимација од 

став 1 на овој член е отпечатен симболот на Управата 

за безбедност и контраразузнавање под кој се впишува 

датумот и местото на раѓање, живеалиштето, датумот 

на издавање на службената легитимација, регистарски-

от број и крвната група на работникот во Министер-

ството со статус на овластеното службено лице за без-

бедност и контраразузнавање. 

На внатрешната долна страна на кожната обвивка 

се наоѓа метална значка со тркалезна форма, со дијаме-

тар 6 см., која во горниот дел содржи сериски број ис-

товетен со серискиот број на службената легитимација. 

Во средишниот дел на металната значка се наоѓа сим-

болот на Управата за безбедност и контраразузнавање 

околу кој има натпис: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, 

„МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ”, 

„УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНА-

ВАЊЕ”. 

Образецот на службената легитимација на работник 

во Министерството со статус на овластено службено 

лице за безбедност и контраразузнавање е даден во 

Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Службените легитимации од членовите 2 и 3 од 

овој правилник се издаваат за време додека работникот 

има статус на овластено службено лице за вршење 

стручни работи, односно статус на овластено службено 

лице за безбедност и контраразузнавање согласно Зако-

нот за внатрешни работи. 

Работникот во Министерството со статус на овлас-

тено службено лице за вршење стручни работи, однос-

но работник во Министерството со статус на овластено 

службено лице за безбедност и контраразузнавање на 

кој ќе му престане работниот однос во Министерството 

или ќе биде распределен на работно место кое не е ут-

врдено со статус на овластено службено лице за врше-

ње стручни работи, односно овластено службено лице 

за безбедност и контраразузнавање, ја враќа службена-

та легитимација на Министерството. 
 

Член 5 

Работникот во Министерството со статус на овлас-

тено службено лице за вршење стручни работи, однос-

но работникот во Министерството со статус на овлас-

тено службено лице за безбедност и контраразузнавање 

кој ќе ја загуби службената легитимација или на друг 

начин ќе остане без неа веднаш ја известува соодветна-

та организациска единица на Министерството. 

 

Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова, кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупот-

реблива, како и кога имателот на службената легитима-

ција ќе го промени личното име. 

 

Член 7 

Службените легитимации што се враќаат или заме-

нуваат се поништуваат. 

 

Член 8 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за формата и 

изгледот на службена легитимација и значка и за начи-

нот на издавање на службена легитимација и значка на 

овластено службено лице за вршење на стручни и гра-

ѓански работи и овластено службено лице за безбед-

ност и контраразузнавање во Министерството за внат-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 119/09 и 78/10). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе отпочне да се применува со денот на 

отпочнување на примената на Законот за внатрешни 

работи („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 42/14 и 116/14).  

 

Бр.13.1-3511/1 Министер 

21 јануари 2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
217. 

Врз основа на член 136 став (9) и член 138 став (10) 
од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14 и 151/14), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА СО КОЈА 
СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КОИ СЕ СОД-
РЖАНИ ВО ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ СЕ ВО СОГ-
ЛАСНОСТ СО МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КАКО И ЗА МАКСИ-
МАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИТЕ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува максималната ви-

сина на надоместокот за издавање на потврда со која се 
потврдува дека минималните барања за енергетска 
ефикасност кои се содржани во основниот проект се во 
согласност со минималните барања за енергетска ефи-
касност утврдени во Правилникот за енергетски карак-
теристики на зградите како и максималната висина на 
надоместокот за издавање на сертификат за енергет-
ските карактеристики на зграда. 

 
Член 2 

Максималната висина на надоместокот за издавање 
на потврда со која се потврдува дека минималните ба-
рања за енергетска ефикасност кои се содржани во ос-
новниот проект се во согласност со минималните бара-
ња за енергетска ефикасност од Правилникот за енер-
гетски карактеристики на зградите, изнесува: 

1) за згради за домување (во станбени куќи со посе-
бен режим, во станбени куќи, во станбени згради, како 
и згради за групно домување) ....................... 5 денари 
по m2; 

2) за згради за комерцијални и деловни намени (ма-
ли комерцијални и деловни единици, големи трговски 
единици, големи угостителски единици, деловни прос-
тори, хотелски комплекси и простори за собири 
....................... 10 денари по m2; 

3) за згради на јавни институции во областа на об-
разование и наука, здравство и социјална заштита, кул-
тура и згради на други државни институции  
....................... 10 денари по m2; 

4) за згради за спорт и рекреација ....................... 10 
денари по m2 и 

5) за други видови на згради коишто не се опфатени 
во точките 1), 2), 3) и 4) на овој член ....................... 10 
денари по m2. 

 
Член 3 

Максималната висина на надоместокот за издавање 
на сертификат за енергетските карактеристики на згра-
да изнесува: 

1) за згради за домување (во станбени куќи со посе-
бен режим, во станбени куќи, во станбени згради, како 
и згради за групно домување) ....................... 15 денари 
по m2; 

2) за згради за комерцијални и деловни намени (ма-
ли комерцијални и деловни единици, големи трговски 
единици, големи угостителски единици, деловни прос-
тори, хотелски комплекси и простори за собири 
....................... 20 денари по m2; 

3) за згради на јавни институции во областа на об-
разование и наука, здравство и социјална заштита, кул-
тура и згради на други државни институции  
....................... 20 денари по m2; 

4) за згради за спорт и рекреација ....................... 20 
денари по m2 и 

5) за други видови на згради коишто не се опфатени 
во точките 1), 2), 3) и 4) на овој член ....................... 20 
денари по m2. 

 
Член 4 

Во максималната висина на надоместокот од члено-
вите 2 и 3 од овој правилник не е вклучен данокот на 
додадена вредност. 

 
Член 5 

Овој правилник  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 12-620/1  

20 јануари 2015 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

218. 
Врз основа на член 8-a став 2 од Закон за пасиштата 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98, 
101/00, 89/08, 105/09, 42/10, 116/10 и 164/13) министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПАСИШТА ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на пасишта во 
државна сопственост. 

 
Член 2 

Регистарот на пасишта во државна сопственост (во 
понатамошниот текст: Регистар) се води во форма на 
книга во  тврд повез, со зелена боја во А 4 формат, со 
поврзани и нумерирани евиденциски листови на харти-
ја во бела боја. 

На предната страна на книгата горе е наведен нат-
писот “Република Македонија”, под него грбот на Ре-
публика Македонија, а под него “Јавно претпријатие за 
стопанисување со пасишта – Скопје”, а на средината 
стои назив “Регистар на пасишта во државна сопстве-
ност”. 

 
Член 3 

Евиденциските листови од член 2 став 1 од овој 
правилник ги содржат следните податоци:  

1) Реден број; 
2) Податоци за пасиштето: 
- катастарска општина; 
- број на катастарска парцела; 
- место викано; 
- катастарска класа; 
- површина; 
- капацитет на пасиштето и 
- инфраструктура на пасиштето; 
3) Корисник на пасиштето: 
- име и презиме на физичко лице/назив на правно 

лице; 
- единствен матичен број на граѓанинот/единствен 

даночен број; 
- адреса/седиште; 
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- општина и 
- телефонски број за контакт; 
4) Договор за користење на пасиштето: 
- број на договор; 
- датум на склучување на договор; 
- датум на истекување на важност на договорот; 
- износ на закупнина и 
- датум на плаќање на закупнината и 
5) Забелешка. 
 

Член 4 
Регистерот од членот 2 од овој правилник се води 

во писмена и електронска форма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 5 
Формата и содржината на Регистерот од членот 2 

од овој правилник се дадени во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.08-8000/1 Министер за земјоделство, 

14 јануари 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ 

СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, 
ВО ДРЖАВНА СОСПСТВЕНОСТ 

„МЕПСО” СКОПЈЕ 
219. 

Врз основа на член 69 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр.16/2011) и член 19, точка 
18 од Статутот на Акционерското друштво за пренос 
на електрична енергија, Управниот одбор на Операто-
рот на електропреносниот систем на Македонија, Ак-
ционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем, во држав-
на соспственост „МЕПСО” Скопје, по претходно одоб-
рение од Регулаторната комисија за енергетика, бр. 02-
2432/1  од 6.11.2014 година донесе 

 
 

М Р Е Ж Н И   П Р А В И Л А 
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

I.1. Предмет на уредување 
 

Член 1 
(1) Со овие Мрежни правила за пренос на електрична 

енергија, (во понатамошниот текст Правила) се уредуваат: 
- техничките и другите услови за сигурно и безбед-

но функционирање на преносниот систем, 
- техничките и технолошките услови и начинот на 

приклучување на корисниците врз основа на транспа-
рентни и недискриминаторски принципи, 

- условите и методологијата за определување на надо-
местокот за приклучување на преносниот систем врз основа 
на транспарентни и недискриминаторски принципи, 

- условите и начинот на пристап на трети страни на 
преносниот систем врз основа на транспарентни и не-
дискриминаторски принципи, 

- објективни, недискриминаторни и транспарентни 
постапки за разрешување на преоптоварувањата во 
преносниот систем, 

- техничките и технолошките барања за работа на 
објекти за производство на ЕЕ со времена лиценца, 

- планирање на одржувањето и развојот на пренос-
ниот систем, 

- содржината на планот за развој на преносниот 
систем, како и методите и постапките според кои ко-
рисниците на преносниот систем ги доставуваат неоп-
ходните податоци за изработка на планот за развој, 

- методите и постапките за прогнозирање на потре-
бите од ЕЕ, како и обврските на корисниците на пре-
носниот систем (снабдувачи, производни капацитети и 
потрошувачи директно поврзани на преносниот сис-
тем) за доставување на неопходните податоци за изгот-
вување на прогнозите, 

- мерките неопходни за обезбедување на оператив-
на сигурност на преносниот систем, 

- мерките, активностите и постапките во случај на 
нарушувања и инциденти, 

- функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, и методите за мерење на ЕЕ и моќност, 

- критериумите за обезбедување на системските услуги, 
- диспечирањето на генераторските единици во 

ЕЕС на Република Македонија, 
- квалитетот на ЕЕ, 
- квалитетот на услугите што ОЕПС ги обезбедува 

на корисниците, 
- комуникациските протоколи за системот за надзор 

и управување, 
- работата на системот за управување, 
- методите за објавување на информациите кои што 

ОЕПС е дожен да ги објави согласно Законот за енергетика и 
- методите и постапките за известување на корисни-

ците на преносниот систем. 

I.2. Основни начела 
 

Член 2 
(1) Спроведувањето на  овие Правила се темели на 

следните начела: 
- транспарентност, недискриминаторност и неприс-

трасност, 
- заштита на јавниот интерес и правата на корисни-

ците на преносниот систем, 
- сигурност, безбедност, континуираност и квалитет 

на испораката на ЕЕ,  
- ефикасност и економичност во работа на ОЕПС и 
- минималните барања на ENTSO-E поврзани со ра-

ботата и размената на ЕЕ помеѓу синхроно поврзаните 
преносни системи. 

 
I.3. Подрачје на примена 

 
Член 3 

(1) ОЕПС е сопственик на преносната мрежа и е 
надлежен за обезбедување сигурна, безбедна и квали-
тетна испорака на ЕЕ преку преносната мрежа,  за 
обезбедување на развој и одржување на преносната 
мрежа заради сигурно и ефикасно функционирање. 

(2) Основните принципи за разграничување на соп-
ственоста и надлежности помеѓу ОЕПС и корисниците 
на преносна мрежа е според границата на разграничу-
вање. Границата на разграничување е дефинирана на 
следниот начин:  

- ако врската на корисникот кон високонапонската 
мрежа се остварува преку трансформаторска станица 
со системска улога приклучена на преносната мрежа со 
два или повеќе водови најмалку на две други тран-
сформаторски станици, енергетските трансформатори - 
заедно со целокупната високонапонска опрема во тран-
сформаторското поле (раставувачи, прекинувач, мерни 
трансфроматори и одводници на пренапон) му припа-
ѓаат на корисникот, а делот од високонапонската раз-
водна постројка каде е приклучено трансформаторско-
то поле му припаѓа на ОЕПС. Место на разграничува-
ње се клемите на собирничките раставувачи кон висо-
конапонските собирници, и 

- ако корисникот радијално се приклучува на пре-
носната мрежа преку високонапонска трансформатор-
ска станица и високонапонски вод/ови, трансформатор-
ската станица заедно со радијалните вод/ови припаѓаат 
на корисникот. Место на разграничување е на затезни-
те изолатори на порталот во системска трансформатор-
ска станица која припаѓа на ОЕПС. 

(3) ОЕПС е должен да ги применува овие Правила 
во управувањето и користењето на  на: 

- преносниот систем, што вклучува електроенергет-
ски постројки и друга опрема за пренос на електрична 
енергија  на  400 kV и 110 kV напонско ниво, што се во 
сопственост на ОЕПС и 

- делови од постројки и мрежа на 110 kV и повисо-
ко напонско ниво, што се во сопственост на корисни-
ците на преносниот систем или тие имаат право да ги 
користат. 

(4) Во ЕЕС на Република Македонија разграничува-
њето на правото на сопственост односно правото на ко-
ристење на електроенергетски постројки и друга опре-
ма за пренос на електрична енергија како и на делови 
од постројки и мрежа на 110 kV и повисоко напонско 
ниво помеѓу  ОЕПС и корисниците на преносниот сис-
тем, се  утврдува според границата на основните сред-
ства, начин утврден  со поединечни договори за корис-
тење на преносна мрежа склучени помеѓу ОЕПС и  ко-
рисниците на преносниот систем. 

(5) Сите електроенергетски субјекти и корисници 
на преносниот систем се должни да ги применуваат 
овие Правила и да го усогласат начинот на користење 
на преносниот систем во своето работење.  

(6) Електроенергетски субјекти и корисници во 
смисла на став (5) од овој член се: 

- производители на ЕЕ приклучени на преносниот 
систем, 
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- оператори на системите за дистрибуција на елек-
трична енергија, 

- трговци со ЕЕ, 
- снабдувачи со ЕЕ, 
- потрошувачи директно поврзани на преносниот 

систем, и 
- други учесници на пазарот со ЕЕ; 
- ОПЕЕ 
 

I.4. Основни барања и одговорности кои произлегуваат 
од усогласеноста со Мрежните правила 

 
Општи обврски 

Комитет за следење и примена на мрежните  
правила 

 
Член 4 

(1) ОЕПС има обврска да формира Комитет за им-
плементација и реализација на овие Правила (во пона-
тамошниот текст Комитет). Комитетот ги извршува 
следните задачи: 

- следење  на примената  на овие Правила, 
- анализа на потешкотиите при имплементација на 

овие Правила, 
- појаснување на одделни прашања поврзани со им-

плементацијата на овие Правила, 
- подготовка на предлози за измени на овие Правила, 
- дава мислење за потребата од изработка на анали-

за на придобивки и трошоци, 
- по барање на ОЕПС подготвува образложено мис-

лење за одбивање или одобрување на Барањето за ис-
клучок, како и траењето на исклучокот. 

(2) Комитетот го сочинуваат претставници на:  
- ОЕПС,  
- производители на ЕЕ, 
- операторите на дистрибутивните системи, 
- трговци со ЕЕ, 
- снабдувачи со ЕЕ, 
- потрошувачи директно поврзани на преносниот 

систем. 
 (3) Претставници на Регулаторна комисија за енер-

гетика може да учествуваат во работата на Комитетот 
без право на одлучување. 

(4) На првата седница Комитетот ја утврдува листа-
та на членовите и донесува Деловник за работа. 

(5) Претседателот на Комитетот е претставник на ОЕПС. 
(6) Деловникот за работа на Комитетот ги уредува: 
- правата, обврските и одговорностите на членовите 

на Комитетот, 
- постапките за гласање на одлуките (толкување, из-

вештаи, препораки, и др), 
- постапките за закажување на состаноците, 
- условите за одржување на состаноците, 
- број на задолжителни состаноци годишно и 
- постапките за издавање (публикување) на одлу-

ките, и др. 
 

Амандмани на Мрежните правила и нивно 
толкување 

 
Член 5 

(1) Ако некој електроенергетски субјект смета дека 
е неопходно да се промени одредба од овие Правила, 
треба да се примени постапката според Член 218 од 
овие Правила. 

(2) Секој електроенергетски субјект има право да 
достави Барање до Комитетот за дополнително објас-
нување поврзано со целите и имплементацијата на би-
ло кој дел од овие Правила. Комитетот има обврска да 
ја подготви бараната интерпретација и јавно да го ста-
ви на располагање Барањето и интерпретацијата. 

 
Непредвидени настани и извештаи 

 
Член 6 

(1) ОЕПС е овластен да превземе вонредни мерки 
при појава на настани кои не се предвидени со одред-
бите на овие Правила, или нивното појавување било 

невозможно да се спречи, и ефектите од такви настани 
можат да предизивкаат промена на техничките услови 
за користење на преносниот систем и да предизвикаат 
последици на корисниците на преносниот систем. 

(2) Секој корисник има обврска да се усогласи со 
инструкциите добиени од ОЕПС. 

(3) ОЕПС го информира Комитетот и Регулаторна 
комисија за енергетика за секој непредвиден настан и 
за релевантните одлуки донесени во согласност со овие 
Правила во рок од 5 (пет) дена. 

(4) ОЕПС има обврска да подготви извештај за приме-
ната на вонредни мерки за непредвидените настани, на 
начин и според постапката за подготовка на извештаи за 
работата на преносниот систем наведени во член 185 од 
овие Правила, во кој е вклучен настанот што предизвикал 
непредвидени околности, превземените мерки и ефектите 
и последиците од непредвидениот настан и др.  

(5) Комитетот има обврска, најдоцна во рок од 45 
дена од денот на појавување на непредвидените нас-
тани, да подготви и достави на оценка иницијатива за 
амандман/ дополнување на овие Правила во согласност 
со непредвидените настани. 

 
Информации и доверливост на податоците 

 
Член 7 

(1) Податоците доставени до ОЕПС од електроенер-
гетските субјекти се доверливи. ОЕПС може да ги дос-
тави до другите електроенергетски субјекти или по-
тенцијални корисници во случај и на начин уреден во 
овие Правила. 

(2) Корисниците на преносниот систем определуваат 
дали податоците што се доставуваат до ОЕПС за технич-
ките карактеристики и барањата за користење на нивните 
постројки, ќе бидат означени како доверливи. 

(3) ОЕПС ги објавува информациите и податоците 
означени како доверливи од страна на корисникот на 
преносниот систем само со писмено одобрение од ко-
рисникот. Во  писменото одобрение ќе биде наведено 
за која намена можат да бидат искористени информа-
циите и податоците. 

(4) ОЕПС е должен да ги третира како доверливи по-
датоците кои се однесуваат на потрошувачката, производ-
ството и размената на ЕЕ за секој поединечен корисник. 
Сумарните податоците од овој вид, на ниво на електрое-
нергетскиот систем, не се сметаат за доверливи. 

(5) ОЕПС не ги смета за доверливи информациите 
за работата на преносниот систем, вклучувајќи ги и ин-
формациите за нарушувања и други итни ситуации. 

(6) ОЕПС е должен да ги објави податоците за оп-
товарувањето на преносниот систем во форма што не ја 
нарушува доверливоста на информациите за корисни-
кот на преносниот систем. 

(7) ОЕПС разменува соодветни податоци со опера-
торите на преносните системи на соседните земји, што 
можат да вклучуваат и комерцијално доверливи и осет-
ливи податоци. Со цел да се спречи евентуална злоу-
потреба на таквите податоци, ОЕПС склучува соодвет-
ни договори со операторите на преносните системи на 
соседните земји, за доверливост на расположивите по-
датоци, каде таквите податоци се означени како довер-
ливи и договорните страни превземаат обврска да ја 
усогласат нивната доверливост.  

 
I.5. Поими, кратенки и дефиниции 

 
Поими 

 
Член 8 

(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во За-
конот за енергетика, се применуваат и во овие Правила. 

 
Дефиниции 

 
Член 9 

(1) Поимите користени во овие Правила го имаат 
следното значење: 
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Кратенки 
 

Член 10 
Кратенките користени во Мрежните правила го 

имаат следново значење: 
AMR/MDM Систем за автоматско прибирање, 

складирање и обработка на податоци од   мерните уре-
ди за ЕЕ 

ARS Автоматско повторно вклучување 
(Automatic Reclosure System) 

AAC Доделени преносни капацитети (Already 
Allocated Capacity) 

ACE Грешка на регулациска област (Area Control 
Error) 

AGC Автоматска регулација на производство 
(Automatic Generation Control)  

ATC Расположив преносен капацитет (Available 
Transfer Capacity) 

БОС Балансно одговорна страна 
ЕЕС Електроенергетски систем 
ЕЕ Електрична Енергија 
ЕК Европска комисија  
ЕУ Европска унија  
ENTSO-E Европска мрежа на преносни систем опе-

ратори за ЕЕ (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity) 

ENTSO-E CE Европска мрежа на преносни систем 
оператори за ЕЕ – Континентална Европа (European 
Network of Transmission System Operators for Electricity 
– Continental Europe) 

FACTS Опрема за управување со текот на моќност 
(Flexible Alternating Current Transmission System) 

Г Тековна година 
GTC Преносна можност на мрежата (Grid Transfer 

Capacity) 
IEC Меѓународна електротехничка комисија 

(International Electrotechnical Commission) 
ISO Меѓународна организација за стандардиза-

ција (International Standards Organization) 
ITC Mеѓу-областна компензација (Inter TSO 

Compensation) 
КНМЕР Контрола и надзор на мерење 
ККО Контролно командниот објект 
М Тековен месец 
НМТР Напонски мерен трансформатор 
NTC Нето преносен капацитет (Net Transfer 

Capacity) 
ОДС Оператор на дистрибутивен систем 
ОПС  Оператор на преносниот систем 
ОИЕ  Обновливи извори на ЕЕ 
ОПЕЕ Оператор на пазарот на  ЕЕ 
Регулаторна комисија за енергетика Регулаторна комисија 
                           за енергетика на Република Македонија 
RgIP  Регионалниот инвестициски план на ЈИЕ 

(Regional Investment Plan for South East Europe) 
SCADA/ЕМS Систем за надзор и управување со 

електроенергетскиот систем во реално време 
(Supervisory Control Аnd Data Acquisition) / (Energy 
Management System) 

SAF Прогноза за адекватност на системот 
(System Adequacy Forecast) 

SOAF Перспективите на системот и адекватна 
прогноза (Scenario Outlook and Adequacy Forecast) 

СМТР Струен мерен трансформатор 
ТHD Вкупен фактор на хармонична дисторзија 

(Total Harmonic Distortion) 
TTC Вкупен преносен капацитет (Total Transfer 

Capacity) 
TYNDP Десетгодишниот план за развој на мрежата 

на ниво на целата заедница (Ten-Year Network 
Development Plan) 

VUF Фактор на несиметрија на напонот (Voltage 
Unbalance Factor) 

II. ПЛАНИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ПРЕНОСНИОТ 
СИСТЕМ 

 
II.1. Општи одредби 

 
Активности поврзани со планирањето 

 
Член 11 

(1) Цел на планирањето на преносниот систем, на 
среднорочен и долгорочен период, е развој на пренос-
ниот систем со кој се обезбедува: 

- сигурна работа, 
- високо ниво на сигурност во напојувањето, 
- одржлив развој на ЕЕС, 
- пристап и приклучување до преносната мрежата 

за сите учесници на пазарот, 
- развој на пазарот на ЕЕ и 
- ефикасност. 
(2) Во овој процес мора да се имаат предвид: 
- националното законодавство и регулаторната 

рамка, 
- политиките и целите на ЕУ, 
- барањата и општата регулатива на либерализира-

ниот европски пазар на ЕЕ кои се дадени во соодветна-
та регулатива на ЕУ, 

- безбедноста на луѓето и инфраструктурата, 
- политиките и ограничувањата за околината, 
- транспарентност на применетите процедури и 
- економска ефикасност. 
(3) Развојот на преносниот систем вклучува: 
- изградба на нови елементи на преносниот систем, 
- зајакнување на постоечки елементи на преносниот 

систем (реконструкција и надградба на капацитетот), 
- подесување на системите за заштита и нивна мо-

дернизација, 
- реконфигурација на топологијата на мрежата и 
- постојан надзор и примена на нови технолошки 

решенија. 
(4) Националните планови за развој мора да бидат 

во координација со регионалниот инвестициски план 
на ENTSO-E, перспективите на системот и адекватна 
прогноза (SOAF) и десетгодишниот план за развој на 
мрежата (TYNDP), како што се одредени со Регулати-
вата на ЕC 714/2009. 

 
Права и обврски на ОЕПС во врска со планирањето 

 
Член 12 

(1)  ОЕПС го планира развојот на преносната мрежа 
на начин со кој ќе се обезбеди нејзино сигурно и еко-
номски оправдано работење во интерес на сите корис-
ници според овие Правила. 

(2) Заради обезбедување на долгорочно и средно-
рочно планирање на развојот на преносниот систем, 
ОЕПС е одговорен и должен за: 

- изработка на Студија за развој на преносната мре-
жа за десетгодишен период, ја изработува студијата ко-
га е тоа потребно, но најмалку еднаш во три години, и 
ја објавува на својата интернет страница, 

- да донесе план за развој на преносниот систем за 
периодот од следните пет години, секоја година. ОЕПС 
го поднесува планот до Регулаторната комисија за 
енергетика до 31 октомври. По добиената согласност 
од Регулаторната комисија за енергетика, ОЕПС го об-
јавува планот за развој на преносниот систем на својата 
интернет страница и 

- секој регулиран период да подготвува инвестицис-
ки план за преносниот систем кој ги прикажува очеку-
ваните зголемувања на ефикасноста на работата на 
преносниот систем преку намалување на загубите на 
електрична енергија и подобрувањата на квалитетот на 
испорачаната електрична енергија во преносната мре-
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жа како резултат на планираните инвестиции. Овој 
план се поднесува до Регулаторната комисија за енер-
гетика на одобрување. 

 
Постапка на планирање 

 
Член 13 

(1) Постапката на планирање со состои од: 
- дефинирање на влезни податоци, 
- дефинирање на модели и сценарија, 
- дефинирање на технички критериуми, 
- анализа на сценарија, 
- предлог на решенија, 
- оценување на предлог решенијата, 
- усвојување на планот и 
- имплементација на планот. 
 

II. 2. Влезни и основни податоци 
 

Општи барања 
 

Член 14 
(1) Во процесот на планирање на преносниот сис-

тем, ОЕПС ги користи следните податоци и информа-
ции: 

- податоци за трендовите на производството/потро-
шувачката на корисниците на преносниот систем, 

- развој на постоечките и проектирање на нови 
електроенергетски капацитети, планирани од страна на 
корисниците во Република Македонија и операторите 
на соседните преносни системи, дефинирани во нивни-
те планови за развој, 

- прогнози за биланс на ЕЕ и моќност, 
- истражувања на оправданоста на инвестициите 

при планирањето на електроенергетскиот систем, 
- сите можни пореметувања во системот кои може 

да се случат за време на работата, како и потребите кои 
произлегуваат од таквите ситуации, 

- издадени согласности за приклучок на новите ко-
рисници на преносниот систем и 

- други еколошки и безбедносни прописи. 
 

Прогноза на потрошувачка на ЕЕ и моќност  
на корисниците 

 
Член 15 

(1) Влезни податоци неопходни за прогноза на пот-
рошувачка на ЕЕ и моќност се: 

- вредности на потрошувачката на ЕЕ (MWh) и моќ-
ност (MW),  со посебно внимание на вредностите во 
карактеристичните максимални и минимални режими 
во зима и лето, 

- барања за приклучок на потрошувачи директно 
приклучени на преносната мрежа, 

- динамика на економскиот развој на земјата (врз 
основа на предвидувањата за растот на бруто домаш-
ниот производ, инвестиции, вработување и потрошу-
вачка) и 

- промена на потрошувачката на ЕЕ во различни 
економски сектори, со цел да се воспостави релација 
помеѓу економијата и потребата од ЕЕ. 

(2) На барање на ОЕПС, секој корисник е должен да 
ги достави своите прогнози за потрошувачката на ЕЕ и 
моќност за краткорочен, среднорочен  и долгорочен 
планирачки период. 
 

Податоци од производителите на ЕЕ 
 

Член 16 
(1) Влезни податоци од производители на ЕЕ се: 
1) Податоци за постоечките електрични центра-

ли  
- технички ограничувања во производството (мини-

мална и максимална активна и реактивна моќност) и 
можни промени заради планирани ремонти;  

- надградба/намалување на производните капаците-
ти или затвoрање на постоечките производни капаци-
тети. 

2)  Податоци за нови електрични централи 
- Ако планираната година за пуштање во работа на 

постројката спаѓа во планираниот период од 3-5 го-
дини, а објектот е во фаза на поднесување на Барање за 
приклучок, потребно е да ги достават до ОЕПС детал-
ните податоци во согласност со Барањето за приклучок 
на корисникот, согласно член 67 од овие Правила.  

- За период на планирање над 5 години, ако детал-
ните податоци не се достапни, неопходни се следните 
основни податоци: 

- минималната и максималната активна и реактивна 
моќност на идната енергетска постројка, 

- примарен извор на енергија, 
- локација на енергетската постројка и 
- динамика на изградбата. 
(2) ОЕПС обезбедува податоци за изворите на ЕЕ 

од соседните електропреносни системи на ниво на ос-
новни податоци и во зависност од влијанието, се зема-
ат предвид на соодветен начин во дефинирањето на ос-
новните сценарија за планираната работа на преносни-
от систем на Република Македонија. 

 
Прогноза на биланс на ЕЕ и моќност 

 
Член 17 

(1) Прогнозата на  билансот на ЕЕ и моќност во 
ЕЕС на Република Македонија претставува преглед и 
анализа на собраните податоци за прогноза од сите ко-
рисници на преносниот систем за среднорочен и долго-
рочен период. 

(2) Врз основа на овие податоци, ОЕПС врши ана-
лизи на потенцијалните вишоци/недостатоци на ЕЕ и 
моќност во ЕЕС на Република Македонијаи ја оценува 
вкупната размена на ЕЕ со соседните системи. 

(3) Врз основа на таквите анализи и проценка на си-
туацијата на регионалниот пазар на ЕЕ, се дефинира 
можната размена преку интерконективни водови. 
 
Усогласување на развојните подлоги и планови со 

корисниците на преносниот систем 
 

Член 18 
(1) Планот за развој на преносниот систем првен-

ствено се базира на развојните планови на постоечките 
и потенцијалните корисници на преносниот систем и 
во тој поглед мора да се усогласи со нивните развојни 
планови. 

(2) ОЕПС прави координација на соодветните ак-
тивности поврзани со развојот уште во фазата на пла-
нирање за да обезбеди задоволително ниво на усогла-
сеност на подлогите и плановите за развој помеѓу 
ОЕПС и другите одговорни субјекти. 

(3) ОЕПС и корисниците на преносниот систем мо-
раат да воспостават брза и навремена комуникација во 
врска со промените на системот што може да имаат 
влијание едни во однос на други.  

(4) ОЕПС редовно ги објавува обновените пода-
тоци, релевантни за развојот на системот. Заинтереси-
раните субјекти може да поднесат предлози и комента-
ри на објавените податоци до ОЕПС, до датумот наве-
ден како краен рок за јавен увид на податоците. 

(5) ОЕПС, по истекот на крајниот рок од претход-
ниот став, ако е потребно ги доставува следните собра-
ни податоци до заинтересираните субјекти, за верифи-
кација и надградување: 

1) За производителите на ЕЕ: 
- достапни податоци за планирана замена на оп-

рема, надградба/намалување на производните капаци-
тети или затвoрање на постоечките производни капаци-
тети и 
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- достапни податоци за нови производни единици 
(инсталирана моќност, примарни извори на енергија, 
географска локација, динамика на изградбата). 

2) За операторите на дистрибутивните системи: 
- прогноза за зголемување на потрошувачката во 

карактеристичните режими релевантни за планирање; 
- географска распределба на предвиденото оптова-

рување на постојните и планираните трансформатор-
ски станици, во согласност со статистичките податоци 
од минатото и достапните информации за поместување 
на центрите на потрошувачката; 

- податоци за планираните промени на моќностите 
на постоечките трансформаторски станици; 

- податоци за планираната изградба и приклучува-
ње на нови трансформаторски станици, динамиката на 
нивната изградба и локацијата, во согласност со распо-
ложливите податоци за географската распределба на 
потрошувачката и во согласност со документацијата за 
просторно планирање која е на сила и 

- достапни информации за инсталирање (замена) на 
опремата во објектите на корисниците, кои можат да 
бидат релевантни за квалитетот, безбедноста и сигур-
носта на работата за целиот преносен систем. 

3) За потрошувачи директно приклучени на пренос-
ната мрежа: 

- податоци за планираната надградба/намалување 
на врвното оптоварување или затворање на делови од 
објекти кај постоечките корисници и 

- податоци за нови капацитети (врвно оптовару-
вање, географска локација на капацитетите, динамика 
на изградба); 

4) За операторите на соседните преносни системи: 
- податоци за развојни планови, релевантни за со-

седните преносни системи, кои се усогласени од страна 
на ОЕПС на ниво на регионални работни групи. 

5) За државните органи и органите на локалната са-
моуправа надлежни за подготовка на документацијата 
за просторно планирање: 

- податоци за планираната изградба и приклучок на 
нови трафостаници, динамиката на нивната изградба и 
локацијата, во согласност со расположливите податоци 
за географската распределба на оптоварувањата. 

(6) Ако одговорните субјекти не ги достават забе-
лешките или модификациите на податоците во рок од 3 
месеци од денот на доставување на податоците, се сме-
та дека објавените/доставените податоци се потврдени. 

(7) По истекот на крајниот рок од претходниот став, 
еднаш годишно ОЕПС доставува до надлежното Ми-
нистерство и Регулаторната комисија за енергетика за 
верификација нацрт на основните податоци за подго-
товка на документот за планирање, кој содржи јавно 
собрани податоци за производството и побарувачката 
на ЕЕ, потврдени и ажурирани од производителите, 
операторите на дистрибутивните системи, квалифику-
ваните потрошувачи, соседните оператори на системи-
те и органите одговорни за подготовка на документа-
цијата за просторно планирање. 

(8) ОЕПС ги прави транспарентни сите потребни 
информации за корисниците и операторите на соседни-
те системи, релевантни за развојот на преносниот сис-
тем на Република Македонија со објавување на развој-
ните подлоги и планови на преносниот систем на своја-
та интернет страница. 

 
II.3. Модели и сценарија 

 
Пазарен модел 

 
Член 19 

(1) ОЕПС изработува пазарен модел кој се базира 
на технички, економски и финансиски параметри на 
производството и потрошувачката во регионот, покри-
вајќи различни временски хоризонти. 

Мрежен модел 
 

Член 20 
(1) ОЕПС го изработува мрежниот модел кој ја од-

разува конфигурацијата на електроенергетскиот сис-
тем, т.е. дава слика за начинот на поврзување и фун-
кционирање на елементите на електроенергетскиот 
систем. 

(2) Во зависност од типот на анализи се користат 
модели со различни нивоа на детали на мрежата кои се 
базираат на податоци на електроенергетскиот систем за 
одреден временски период, при што ги содржат след-
ните елементи: 

- електрични параметри на мрежата и топологија, 
- информација за електрични централи по јазел и 

типови на генератори, 
- информација по јазел: опсези за производство и 

потрошувачка и 
- различни планирачки временски периоди и сцена-

рија за развој на мрежата. 
 

Национален модел 
 

Член 21 
(1) ОЕПС изработува национален модел на електро-

енергетскиот систем на Република Македонија кој ги 
содржи сите мрежни елементи на 110 kV и 400 kV на-
понско ниво. Генераторите се моделираат на генера-
торско напонско ниво, заедно со блок-трансформато-
рите. Кај термоелектричните централи посебно се мо-
делира потрошувачката за сопствени потреби. Оптова-
рувањето на дистрибутивните трансформаторски ста-
ници се моделира на 110 kV, додека за потребите на 
пресметката на еднофазни куси врски се моделираат и 
дистрибутивните 110/x/(y) kV трансформатори со ува-
жување на типот на соединување на намотките. За ана-
лизи на динамичка стабилност, моделите на елементи-
те од електроенергетскиот систем се дополнуваат со 
динамички карактеристики. 

 
Регионален модел 

 
Член 22 

(1) Регионалниот модел ги опфаќа националните 
преносни мрежи на земјите од Југоисточна Европа и ги 
зема во предвид сите регионални проекти (дефинирани 
во регионалната група за планирање на системот при 
ENTSO-E за Континентална Југоисточна Европа) и ек-
вивалент на остатокот од ENTSO-E. Електроенергет-
скиот систем на Република Македонија се интегрира во 
регионалниот модел. 

 
Сценарија за планирање 

 
Член 23 

(1) ОЕПС ги користи сценаријата за планирање да 
ги дефинира различните концепти на развој на мрежата 
кои се диктирани од различни неизвесности во прогно-
зата, со земање предвид на прогнозата на потрошувач-
ката, комбинацијата на генераторските единици и мно-
жеството на можни размени со системите кои се над-
вор од регионот за кој се прави Студијата за развој на 
преносната мрежа. 

(2) ОЕПС ги изработува сценаријата за планирање 
врз основа на: 

- порастот на потрошувачката (несигурност во 
прогноза на потрошувачка на дистрибутивните и пот-
рошувачи директно приклучени на преносната мрежа),  

- локацијата и големината на новите електрични 
централи,  

- варијацијата на хидролошките услови, што се од-
разува на варијацијата на потребите од увоз или извоз 
на моќност,  

- регионалните транзити на моќност во различни 
правци и  
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- интегрирањето на обновливите извори на ЕЕ. 
(3) Критериумите и препораките за дефинирање на 

сценаријата за планирање на преносниот систем се да-
дени во ПРИЛОГ 1 - СЦЕНАРИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА. 

 
II.4. Технички анализи и критериуми за планирање 

 
II.4.1 Технички анализи 

 
Анализи на нормален работен режим 

 
Член 24 

(1) ОЕПС го користи нормалниот работен режим 
како основа за технички анализи на преносниот сис-
тем.   

 
Анализи на испадите 

 
Член 25 

(1) ОЕПС анализира исклучување од погон на еден 
или повеќе елементи од ЕЕС, при што се дефинираат 
следните испади: 

- Вообичаен испад е исклучување на еден од след-
ните елементи: 

- генератор, 
- вод (надземен, подземен или мешан), 
- еден трансформатор или два трансформатори пов-

рзани на ист јазел, 
- напречно/паралелно приклучен елемент, 
- единечен вод за еднонасочен пренос на ЕЕ, 
- опрема за управување со текот на моќност (phase 

shifter, FACTS) и 
- вод со два или повеќе системи на исти столбови 

ако ОЕПС го смета тоа за соодветно и го вклучува так-
виот испад во својот план за нормално планирање на 
системот. 

- Екстремен испад е исклучување на еден од след-
ните елементи: 

- вод со два или повеќе системи на исти столбови 
ако ОЕПС не го смета тоа за соодветно и не го вклучу-
ва таквиот испад во својот план за нормално планира-
ње на системот. 

- единечна собирница, 
- дефект со губиток на повеќе од една генераторска 

единица или електрична централа и 
- дефект со губиток на повеќе од еден вод за едно-

насочен пренос. 
- Многу екстремен испад е исклучување на еден од 

следните елементи: 
- два вода независно и едновремено, 
- цела трафостаница со повеќе од една собирница и 
- независно исклучување на повеќе од една генера-

торска единица. 
 

Правило за сигурност N-1 
 

Член 26 
(1) При анализирањето на испадите се користи пра-

вилото за сигурност N-1 кое е задоволено ако погон-
ските параметри на мрежата се во рамките на прифат-
ливите граници, наведени во глава II.4.2 Технички кри-
териуми, од овие Правила, за очекуваната состојба на 
мрежата дефинирана во планирачките сценарија и ре-
жими, при привремен (или постојан) испад на еден еле-
мент од листата со вообичаени испади. 

 
Анализи на пазарот 

 
Член 27 

(1) ОЕПС врши анализа на пазарот на ЕЕ со помош 
на поедноставена претстава на мрежата при што се до-
бива детална проценка на производствениот и потро-

шувачкиот профил. Со анализите на пазарот, кои се 
прават на часовно ниво во текот на годината, јасно се 
потенцираат структурните наспроти инцидентните 
„тесни грла“ во мрежата. 

 
Анализи на мрежата 

 
Член 28 

(1) ОЕПС прави анализа на мрежата за одредени 
планирачки сценарија и режими избрани врз основа на 
информацијата од анализата на пазарот. Во мрежната 
анализа се користи поедноставена претстава на профи-
лите на производство и потрошувачка и детална прет-
става за мрежата. 

 
Анализи на текови на моќност 

 
Член 29 

(1) Со пресметка на текови на моќности и напонски 
прилики во стационарни услови за нормални работни 
режими (сите елементи се во погон) на преносниот 
систем се одредуваат:  

- оптоварувањето на водовите и трансформаторите,  
- напонскиот профил на мрежата,  
- производство на активна и реактивна моќност на 

електричните централи и 
- загуби на активна моќност во преносниот систем. 
(2) ОЕПС врши испитување на вообичаени испади 

за сите елементи од преносниот систем со користење 
на правилото N-1. 

(3) ОЕПС врши испитување на екстремни испади 
само за специфични случаи. Оценката на екстремните 
испади се базира на веројатноста за појава и/или се ба-
зира на сериозноста на последиците со цел да се спре-
чат прекини во напојувањето во поширока област. 

(4) Во процесот на планирање, ОЕПС не ги зема 
предвид многу екстремните испади. Многу екстремни-
те испади се анализираат во одбранбените планови. 

(5) Во случај на дефекти комбинирани со ремонти, 
ОЕПС врши анализи на нерасположливост на одреден 
елемент комбинирана со друг елемент. Анализите се 
базираат на веројатноста за појава и/или се базираат на 
сериозноста на последиците и се од посебна важност за 
мрежната опрема која може да не е на располагање во 
значително долг период поради дефект, одржување, ре-
монт или за време на големи градежни работи. 
 
Анализи на преносната можност на мрежата (GTC) 

 
Член 30 

(1) ОЕПС врши анализа на преносната можност на 
мрежата (GTC) со која се одредува способноста на мрежа-
та за прекуграничен пренос на ЕЕ од една област (ценов-
на зона, област во рамките на една земја или ОЕПС) во 
друга област. Методологијата за пресметка на преносните 
можности на мрежата е дадена во ПРИЛОГ 2 - МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИ-
ТЕТИ, како и ПРИЛОГ 3 - УПАТСТВО ЗА ОЦЕНКА НА 
ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ. 
 

Анализи на оптимални текови на моќност 
 

Член 31 
(1) ОЕПС врши анализа на оптимални текови на 

моќност кои се користат за определување на оптимал-
ните вредности на управувачките променливи на елек-
троенергетскиот систем. 
 

Анализи на куси врски 
 

Член 32 
(1) ОЕПС врши анализа на максималните и мини-

малните трифазни и еднофазни струи на куси врски во 
согласност со МКС EN 60909 за секој јазел од пренос-
ната мрежа. 
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Анализи на напонска стабилност 
 

Член 33 
(1) ОЕПС врши анализа на напонската стабилност 

која се однесува на способноста на системот да одржи 
прифатливи напони на сите јазли во системот во нор-
мални услови и по пореметување. 
 

Анализи на динамичка стабилност 
 

Член 34 
(1) ОЕПС врши анализа на динамичката стабилност 

при што ја зема во предвид аголната стабилност на ро-
торите, т.е. способноста на синхроните генератори во 
интерконектиран ЕЕС да останат во синхронизам по 
пореметување. Проблемите за аголна стабилност на ро-
торите се поделени во две категории: 

- статичка стабилност и 
- транзиентна стабилност.  
(2) ОЕПС врши анализи за динамичка стабилност 

во случаи кога може да се очекуваат проблеми со ста-
билноста врз основа на искуството на ОЕПС. 

 
Анализи на доверливост 

 
Член 35 

(1) ОЕПС прави оценка на доверливоста со цел да 
се идентификуваат тесните грла во преносната мрежа 
не само според правилото N-1 туку и оние предизвика-
ни од повеќекратни испади со висока веројатност. 

(2) Индикатор за доверливоста на елемент на пренос-
ната мрежа е неговата расположивост и нерасположивост, 
респективно. Нерасположивоста се дефинира како вре-
менски интервал во периодот на разгледување (обично 
една година) кога елементот е надвор од функција. 

(3) Индикатори за нивото на доверливост во снаб-
дувањето со ЕЕ во преносниот систем се: 

- неиспорачаната ЕЕ и 
- веројатност за губиток на оптоварување. 
(4) За пресметка на показателите од претходниот 

став се користат веројатносни алгоритми кои како 
влезни податоци користат статистика за појава и трае-
ње на испади на елементи од преносната мрежа. 

 
II.4.2 Технички критериуми 

 
Критериуми за стационарна состојба 

 
Член 36 

(1) При планирање на преносниот систем ОЕПС ги 
користат следните критериуми за утврдување на стаци-
онарна состојба: 

- каскадно исклучување – еден испад не смее да пре-
дизвика каскадно исклучување кое може да доведе до се-
риозни прекини на напојувањето во широка област; 

- максимално дозволено термичко оптоварување 
– нормалниот работен режим и режимот со испад не 
смеат да резултираат со надминување на дозволеното 
оптоварување на опремата во преносната мрежа. Во за-
висност од траењето, краткотрајно преоптоварување 
може да се дозволи, но само со претпоставка дека пре-
оптоварувањето може да биде елиминирано со опера-
тивни корективни мерки во рамките на дефиниран вре-
менски интервал и притоа не смее да се загрози сигур-
носта на работата на системот;  

- максимални и минимални напонски нивоа - 
Нормалниот работен режим и режимот со испад не 
смеат да резултираат со напони вон дозволените на-
понски граници дефинирани за планирачки цели: 

- 380 - 420 kV за 400 kV напонско ниво, т.е. ±5% од 
номиналниот напон и 

- 99 - 121 kV за 110 kV напонско ниво, т.е. ±10% од 
номиналниот напон 

Критериуми за максимален испад на  
потрошувачка/производство 

 
Член 37 

(1) При планирање на преносниот систем ОЕПС го 
користи следниот критериум за максималниот испад на 
потрошувачка или производство: 

- испад на потрошувачка или производство не треба 
да ја надмине моќноста на најголемиот потрошувач 
или најголемата генераторска единица во системот. 

 
Критериуми за куси врски 

 
Член 38 

(1) При планирање на преносниот систем, ОЕПС го 
користи следниот критериум за куси врски: 

 номиналната моќност на опремата не треба да се 
надмине, за таа да може да ги издржи почетните три-
фазни и еднофазни струи на куси врски (ударна моќ-
ност), при вклучување во состојба со куса врска 
(вклопна моќност) и струите на куса врска во моментот 
на гасење на лакот (расклопна моќност). Минималните 
вредности на струите на куса врска мораат да обезбе-
дат доверлива работа на релејната заштита. 

 
Критериуми за напонска стабилност 

 
Член 39 

(1) При планирање на преносниот систем од аспект 
на напонска стабилност, ОЕПС ги користи искуството 
и препораките на ENTSO-E. 

 
Критериуми за динамичка стабилност 

 
Член 40 

(1) При планирање на преносниот систем ОЕПС ги 
користи следните критериуми за динамичка стабил-
ност: 

- транзиентна стабилност – било која трифазна куса 
врска која е успешно елиминирана од примарниот сис-
тем на заштита не треба да резултира во губење на 
аголната стабилност и исклучување на генераторска 
единица освен ако заштитната шема бара исклучување 
на генераторската единица од мрежата и 

- статичка стабилност – можното нишање на фазни-
от агол и моќност, поради манипулација со елементите 
или транзит на голема моќност во преносната мрежа, 
не треба да резултира во слабо придушени или дури 
непридушени осцилации. 

 
II.5. Предлог решенија 

 
Идентификација на проблемите 

 
Член 41 

(1) ОЕПС е должен да пристапи кон планирање за 
зајакнување на преносната мрежа, ако не се исполнети 
техничките критериуми за погонските променливи на 
мрежата наведени во членови 36 - 40 од овие Правила. 

(2) Во случај на нарушување на техничките крите-
риуми при анализа на сценаријата, ОЕПС ги идентифи-
кува проблемите и ги разгледува можните решенија. 

 
Временска рамка за имплементација на решенијата 

 
Член 42 

(1) Временската рамка за имплементација на реше-
нијата опфаќа краткорочен (Г+1, Г+2 и Г+3), средноро-
чен (Г+5) и долгорочен планирачки период (Г+10) 

(2) Во краткорочен планирачки период се анализи-
раат состојби во годините Г+1, Г+2 и Г+3, при што ка-
ко критични се идентификуваат сите испади во кои 
преносната мрежа не ги исполнува техничките крите-
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риуми наведени во членови 36 - 40 од овие Правила. 
ОЕПС ги разрешува идентификуваните проблеми со 
можни корективни акции, бидејќи за реализацијата на 
решенијата за надградба или реконфигурација на пре-
носната мрежа е потребно подолго време (во зависност 
од типот на решението, од три до осум години). 

(3) Во среднорочен планирачки хоризонт (Г+5) и 
долгорочен планирачки хоризонт (Г+10) како критични 
се идентификуваат сите испади во кои преносната мре-
жа не ги исполнува техничките критериуми наведени 
во членовите 36 - 40 од овие Правила и проблемите не 
можат да се надминат со корективна диспечерска ак-
ција. За нивно решавање е неопходно зајакнување на 
преносната мрежа со нови елементи преку инвестиции 
во преносната мрежа. 

 
Насоки за развој на преносната мрежа 

 
Член 43 

(1) ОЕПС ги користи следните насоки за развој на 
преносната мрежа:  

- за напојување на цели региони во кои не е предви-
ден развој на 400 kV мрежа, се користат двосистемски 
110 kV далекуводи со класичен тип на спроводници 
ACSR 240/40 mm2,  

- при градба на нови 400/110 kV трансформаторски 
станици се користат трансформатори со номинална 
моќност од 300 MVA, 

- новите едносистемски далекуводи во преносната 
мрежа на Република Македонија се градат со класичен 
тип на спроводници ACSR 240/40 mm2, 

- новите далекуводи во 110 kV преносна и дистри-
бутивна мрежа во скопскиот регион се градат со класи-
чен тип на спроводници ACSR 360/60 mm2 и 

- новите кабелски врски во 110 kV преносна мрежа 
се од типот XLPE Al 1000 mm2. 

 
Можни решенија 

 
Член 44 

(1) Мерките за решавање на проблемите вклучу-
ваат, но не се ограничени, на следното: 

- нагодување на контролните и заштитните уреди 
на сите елементи во ЕЕС, 

- зајакнување на надземните водови за да се зголе-
ми нивниот капацитет (на пример зголемено растоја-
ние до земјата, замена на спроводници, употреба на ви-
соко-температурни спроводници), 

- удвојување на каблите за зголемување на номи-
налната моќност, 

- замена на опремата во мрежата или зајакнување 
на трафостаниците (на пример поради пораст на моќ-
носта на куса врска), 

- проширување на трафостаниците и изградба на 
нови, 

- инсталација на компензациони уреди за реактивна 
моќност (на пример кондензаторски батерии), 

- додавање на опрема за управување со тековите на 
активна моќност (на пример трансформатори со фазно 
поместување, сериски компензациски уреди), 

- дополнителни трансформатори и 
- изградба на нови водови (надземни и кабелски). 
 

II.6. Оценување на проекти 
 

Општо 
 

Член 45 
(1) ОЕПС е должен да направи оценка на проектите 

за да се одреди влијанието на проектите во преносната 
мрежа и тоа во смисла на додадената општествена 
вредност (зголемување на капацитетот за тргување со 

енергија и услугите за урамнотежување помеѓу различ-
ни ценовни зони, интеграција на обновливи извори на 
енергија, зголемена сигурност во снабдувањето) како и 
нивните трошоци. 

(2) Проценката на ефектите се прави со користење 
на пазарни и/или мрежни анализи вклучувајќи и ек-
спертски оценки како што е дадено во ПРИЛОГ 3 - 
УПАТСТВО ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 
ПРОЕКТИТЕ. 
 

Проект 
 

Член 46 
(1) Еден проект се состои од една или повеќе инвес-

тиции кои треба да се реализираат за да се постигне по-
сакуваниот ефект. 

(2) Внатрешните проекти служат за зајакнување на 
внатрешната (националната) мрежа. 

(3) Интерконективен проект може да се состои од 
прекуграничен вод како и од внатрешно зајакнување 
кое е неопходно за да се постигне посакуваното зголе-
мување на прекуграничниот преносен капацитет.  

(4) Доколку влијанието на даден внатрешен проект 
врз зголемувањето на прекуграничниот преносниот ка-
пацитет е поголемо од 20% тој има регионално значе-
ње и може да се смета како дел од интерконективен 
проект. 
 

Интерконективен проект 
 

Член 47 
(1) Главни двигатели за новите интерконективни 

водови се: 
- интеграција на пазарот на ЕЕ, 
- загрозената сигурност и стабилност на ЕЕС, 
- нарушена доверливост во снабдување на потрошу-

вачите и 
- загушување на прекуграничните капацитети по-

долг временски период. 
(2) Анализите за потребите на нови интерконектив-

ни водови вклучуваат: 
- симулации на регионалниот пазар и мрежа и де-

финирање на потенцијални кандидати и 
- билатерални и регионални студии на оправданост 

и изводливост на интерконекциите. 
(3) Потребите за развој на интерконективни врски 

се идентификуваат од ОЕПС заедно со странските пар-
тнери одговорни за развојот на преносните мрежи. Во 
изработката на интерконективни проекти ОЕПС сора-
ботува со операторите на преносните мрежи на регио-
нално ниво и на ниво на ENTSO-E. 
 

Категории на придобивки 
 

Член 48 
(1) ОЕПС ги применува следните категории на при-

добивки согласно со препораките на ENTSO-E: 
- [B1] Подобрена сигурност во снабдувањето е спо-

собност на електроенергетскиот систем да овозможи 
задоволително и сигурно снабдување со електрична 
енергија при нормални услови. 

- [B2] Општествена и економска благосостојба се 
карактеризира со можноста да се намалат загушувања-
та во преносната мрежа и да се овозможи задоволите-
лен преносен капацитет. Намалувањето на загушува-
њата како показател за општествената и економската 
благосостојба подразбира рамномерна распределба на 
придобивките како една од целите на Европската Унија 
за развој на интегриран пазар. 

- [B3] Интегрирање на обновливи извори на енерги-
ја (ОИЕ). Поддршката кон интеграцијата на ОИЕ се де-
финира преку способноста на електроенергетскиот сис-
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тем да овозможи поврзување на нови ОИЕ или да овоз-
можи намалување на неиспорачаната енергија на по-
стојните ОИЕ. 

- [B4] Намалување на загубите во преносната мре-
жа (енергетска ефикасност) подразбира намалување на 
термичките загуби во преносната мрежа. Во исто време 
ова претставува и показател за енергетската ефикас-
ност. 

- [B5] Намалување на емисијата на CO2 е показател 
за намалена емисија на CO2, како резултат на влегува-
ње во работа на ОИЕ и намалување на загубите на 
електрична енергија во преносната мрежа (комбинаци-
ја од показателите [B3] и [B4]). 

- [B6] Техничка одржливост/сигурност на системот 
е способност на електроенергетскиот систем да издржи 
екстремни услови на работа. 

- [B7] Приспособливост е способност на предложе-
ното решение да овозможи задоволување на различни 
идни сценарија за развој на преносната мрежа, вклучу-
вајќи го тука и пазарот на балансна енергија. 

 
Трошоци за проекти 

 
Член 49 

(1) Вкупните издатоци за еден проект се базирани 
на цените во рамките на секој ОЕПС и општите (приб-
лижните) проценки на главните карактеристики на 
проектот. Трошоците за земјиште, трошоците за доби-
вање на дозволи, трошоците за амортизација во текот 
на животниот век треба да се земат во предвид при 
проценката. 

 
Проценка на влијание врз општествената заедница 

и животната средина 
 

Член 50 
(1) ОЕПС е должен да направи проценка на влија-

нието на проектот врз општествената заедница и жи-
вотната средина.  

 
Просторно планирање 

 
Член 51 

(1) Врз основата на анализата на документацијата и 
законската регулатива за просторно планирање, ОЕПС 
врши проценка на можностите за изградба нов елемент 
во преносната мрежа, дефинирање на нови коридори за 
изградба, нов надземен вод (или кабел), можни најпо-
годни локации за изградба на нови трафостаници, како 
и потребните измени и надградби на постојните доку-
менти за просторно планирање, за кои треба да бидат 
информирани компетентните институции. 

 
Рационализација на системот од аспект на технички 

потреби и животната средина 
 

Член 52 
(1) ОЕПС прави евалуација на развојните активнос-

ти и од аспект на рационализација на системот со цел 
да се подобри квалитетот на услугите и во исто време 
да се задоволат барањата за заштита на околината, при 
што се земаат предвид специфичните географски и 
еколошки карактеристики во областа во која се разгле-
дуваат коридорите за надземни водови или локација на 
електроенергетски постројки. 

(2) ОЕПС ги вклучува во активностите на планира-
ње на преносната мрежа проектите во кои е вклучено 
демонтирање на делови од водови или постројки кои го 
достигнале крајот на својот оперативен период и веќе 
не се сметаат за неопходни за сигурна работа на систе-
мот или проекти кои ги стеснуваат можностите за из-
градба на нови елементи на преносната мрежа ОЕПС. 

Анализа на осетливост 
 

Член 53 
(1) Како дел од оценување на проектот, ОЕПС го 

задржува правото да изврши анализа на осетливост на 
промените на вредностите на влезните претпоставки 
(економски параметри или сценарија). 

 
II.7. BСтудија за развој на преносната мрежа 

 
Општо 

 
Член 54 

(1) ОЕПС е должен да изработи Студија за развој на 
преносната мрежа (Студија) која ја содржи стратегија-
та за развој на преносната мрежа на Република Маке-
донија. Студијата вклучува активности за десетгоди-
шен период како и основни насоки за развојот по де-
сетгодишниот период, со што им дава можност на по-
стојните и потенцијалните корисници да ја оценат из-
водливоста на приклучувањето кон ЕЕС како и негово-
то користење.  

(2) Студијата содржи мерки со кои треба да се обез-
беди задоволувањето на идните потреби на сите корис-
ници и одржување на параметрите на преносната мре-
жа во согласност со анализите и критериумите за пла-
нирање наведени во членовите 36 - 40 од овие Правила, 
со најмали трошоци за развој на преносната мрежа. 

 
Методологија 

 
Член 55 

(1) Методологијата за изработка на Студијата ги 
содржи следните чекори: 

- собирање и дефиниција на влезните податоци, 
- дефинирање на сценарија, 
- моделирање на преносната мрежа, 
- план за ревитализација на постојните далекуводи, 
- анализа на основното сценарио и правилото N–1 

за референтната година за сите дефинирани сценарија 
(анализи на текови на моќности и напонски прилики, 
по потреба и определување оптимална распределба на 
реактивни моќности),  

- идентификација на можните ограничувања во 
мрежата врз основа на техничките критериуми за оцен-
ка на погонските променливи наведени во членови 36 - 
40 од овие Правила, 

- изработка на листа на можни проекти за зајакну-
вање на мрежата, 

- оценување на проектите за зајакнување на мрежа-
та (ПРИЛОГ 3 - УПАТСТВО ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈА-
НИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ), 

- дефинирање на конечна конфигурација на мрежа-
та за референтната година, 

- пресметка на преносни капацитети, 
- пресметка на струи на куси врски и контрола/ве-

рификација на техничките карактеристики на опре-
мата, 

- пресметка на динамичка стабилност и одредување 
мерки за нејзино зачувување и 

- изработка на Стратешки план за електропреносен 
систем. 

 
Интеграција на Студијата во пан-европските и 

регионалните планови 
 

Член 56 
(1) Моделите, прогнозите и главните заклучоци од 

Студијата, ОЕПС ги доставува до соодветните инсти-
туции со цел да се интегрираат како дел од Регионал-
ниот инвестициски план на ЈИЕ (RgIP – Regional 
Investment plan for South East Europe), Десетгодишниот 
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план за развој на преносната мрежа (TYNDP – Ten Year 
Network Development Plan) и дел од Предвидувањата за 
адекватност на системот (System Adequacy Forecast) на 
ENTSO-E. 

 
II.8. Подготовка на планови 

 
Стратешки план за електропреносен систем 

 
Член 57 

(1) Во Студијата за развој на преносната мрежа се 
дефинирани решенија кои треба да се имплементираат 
во преносната мрежа на Република Македонија за да се 
обезбеди сигурно и доверливо работење на електрое-
нергетскиот систем. Овие решенија се прикажуваат во 
форма на Стратешки план за електропреносен систем. 

(2) Стратешкиот план за електропреносен систем 
содржи листа на: 

- корективни мерки, 
- приклучоци на нови корисници на преносната 

мрежа, 
- објекти предвидени за реконструкција и ревитали-

зација, 
- нови објекти за зајакнување на преносната мрежа 

и 
- нови интерконективни водови кон соседните ЕЕС.  
(3) Решенијата се групирани според планирачкиот 

временскиот период согласно со член 42 од овие Пра-
вила. 

(4) За секое решение се даваат годината на пушта-
ње во погон, краток опис на основните технички карак-
теристики и проценетата вредност на инвестициите. 

 
План за развој на електропреносниот систем 

 
Член 58 

(1) Врз основа на стратешкиот план, ОЕПС е дол-
жен секоја година да донесува и по претходно добиена 
согласност од Регулаторната комисија за енергетика 
објавува план за развој на електропреносниот систем за 
период од следните пет години. Во планот треба да би-
дат содржани сите неопходни информации за проши-
рувањето и надградбата на системот: 

- мерки и инвестиции во период од следните пет го-
дини, 

- приклучоци на нови корисници на преносната 
мрежа, 

- објекти предвидени за реконструкција и ревитали-
зација, 

- временска рамка и проценета вредност на трошо-
ците за реализација на нови објекти за зајакнување на 
преносната мрежа, 

- нови интерконективни водови кон соседните ЕЕС.  
 

План за инвестирање во преносниот систем 
 

Член 59 
(1) Врз основа на развојниот план, ОЕПС е должен 

за секој регулиран период да донесува и по претходно 
добиена согласност од Регулаторна комисија за енерге-
тика објавува план за инвестирање во преносниот сис-
тем. Во планот треба особено да се нагласат предвиде-
ните инвестиции со кои се намалуваат загубите на ЕЕ и 
се подобрува квалитетот на испорачаната ЕЕ од пре-
носната мрежа. 

 
II.9. Имплементација 

 
Имплементација на решенијата 

 
Член 60 

(1) ОЕПС е должен да имплементира решенија во 
согласност со дефиниран распоред кој е даден во стра-
тешкиот и развојниот план. 

(2) Ако дефинираните решенија вклучуваат проме-
ни во постројките, опремата и уредите на корисниците 
на преносната мрежа, ОЕПС ги задржува правата да 
наметне такви промени кај корисниците на преносната 
мрежа. 

 
II.10. Оценка на адекватноста на преносна мрежа и 

ЕЕС  (ENTSO-E SAF) 
 

Критериуми 
 

Член 61 
(1) Преку оценката на доверливоста на електрое-

нергетскиот систем ОЕПС утврдува дали системот мо-
же да ги задоволи потребите на пазарот за ЕЕ и пазарот 
за резерви, на сите места на користење, во било кое 
време, со прифатливи стандарди.  

(2) Оценката на доверливоста на електроенергет-
скиот систем се дефинира според два основни и фун-
кционални критериума – адекватност и сигурност, при 
што:  

- критериумот за адекватност се применува за оцен-
ка на способноста на електроенергетскиот систем да ги 
снабдува вкупните потреби на ЕЕ и моќност на потро-
шувачите, запазувајќи ги номиналните и граничните 
вредности на погонските променливи во различни ре-
жими на работа, имајќи ги предвид планираните и неп-
редвидените испади на системските елементи и 

- критериумот за сигурност се применува за оценка 
на способноста на електроенергетскиот систем да из-
држи ненадејни пореметувања, или да издржи некон-
тролирани раздвојувања во случај на одредени поголе-
ми пореметувања. 

(3) Адекватноста на електроенергетскиот систем е 
мерка за способноста на системот да ги снабдува пот-
рошувачите на ЕЕ во сите нормални работни режими 
во кои работи системот, претпоставувајќи стандардни 
работни услови и се анализира преку адекватноста на 
производството и адекватноста на преносната мрежа.  

- адекватност на производството е проценка на 
инсталирана моќност за производството заради задово-
лување на потрошувачката во електроенергетскиот 
систем. Прогнозата на адекватноста на производството 
е со цел да се идентификуваат можни проблеми и пот-
ребите за нови производни објекти и  

- адекватност на преносната мрежа е проценка на 
капацитетот на мрежата за реализација на тековите на 
моќности кои се резултат на интеракциите меѓу потро-
шувачката и производството. Прогнозата на адекват-
носта на преносната мрежа е со цел да се идентифику-
ваат потенцијалните загушувања, како и потребите од 
зајакнувања и градба на нови преносни водови во мре-
жата.  

(4) Во ПРИЛОГ 4 - ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОС-
ТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ И ПРЕ-
НОСНА МРЕЖА се дефинирани показателите и мето-
дологијата за изработка на анализата на  адекватност 
на преносна мрежа и ЕЕС. 

 
Форма на извештаи 

 
Член 62 

(1) Билансите на ЕЕ и моќност наведени во член 27 
од овие Правила заедно со резултатите за преносните 
капацитети за анализираниот период наведени во член 
30 од овие Правила, се прикажуваат во облик дефини-
ран од ENTSO-E (ПРИЛОГ 4 - ОЦЕНКА НА АДЕК-
ВАТНОСТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ И 
ПРЕНОСНА МРЕЖА), и тоа како Прогноза за адекват-
ност на системот – SAF (System Adequacy Forecast). 
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III. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕНОСНА МРЕЖА 
 

III.1. Општо 
 

Член 63 
(1) Сите постројки за производство, пренос, дистри-

буција и користење на ЕЕ мораат да бидат соодветно 
приклучени на преносната мрежа со цел да се избегне 
нарушување на доверливоста на електроенергетскиот 
систем. 

(2) Барањата и обврските за приклучување на пре-
носна мрежа утврдени во овие Правила  се дефинирани 
според тековните технолошки достигања и   препора-
ките на ENTSO-E. 
(3) Минималните барања наведени во членови 36 - 40 
од овие Правила кои што треба да ги исполнат корис-
ниците за спроведување на постапката за приклучува-
ње на преносната мрежа се сметаат како основни бара-
ња за приклучување и се применуваат подеднакво за 
сите корисници. 

 
III.2. Цели 

 
Член 64 

(1) Цел на правилата за приклучување е да се ут-
врдат: 

- минималните технички, проектни и оперативни 
критериуми кои мора да бидат исполнети од страна на 
секој корисник приклучен на преносната мрежа, однос-
но секој барател кој бара согласност за приклучување 
на преносната мрежа и 

- минималните технички, проектни и оперативни 
критериуми кои ОЕПС мора да ги исполни, а кои се од-
несуваат на делот на преносната мрежа на местото на 
приклучување на корисниците. 

(2) Одговорни страни за имплементација на прави-
лата за приклучување на преносниот систем се ОЕПС и 
корисниците на преносниот систем, вклучително и 
сопственици на интерконективните водови, кои се 
предмет на изземање од одредбите за пристап кон пре-
носниот систем. 

 
III.3. Постапка за приклучување на преносната 

мрежа 
 

Постапка за приклучување на преносна мрежа 
 

Член 65 
 (1) Постапката за приклучување на преносна мре-

жа се состои од следните фази: 
- поднесување на Барање за согласност за приклу-

чување на преносна мрежа, 
- изработка на Студија за приклучување на пренос-

на мрежа, 
- донесување Решение за согласност за приклучува-

ње на преносна мрежа, 
- склучување на Договор за приклучување на пре-

носна мрежа, 
- одобрување на проектната документација, 
- известување за приклучување, усогласеност и тес-

тирање (пробна работа, тестирање и верификација на 
стварниот и симулираниот динамички одѕив на генера-
торот, нагодување на регулаторот и заштитата, квали-
тет на ЕЕ итн.) и 

- склучување на Договор за користење на преносна 
мрежа. 

 
Документи за постапката 

 
Член 66 

(1) ОЕПС ги подготвува следните документи во по-
стапката за приклучување: 

-  образец на барање за согласност за приклучување 
на преносна мрежа,  студија за приклучување на пре-
носна мрежа, 

- одобрение на проектната документација, 
-  решение за согласност за приклучување на пре-

носна мрежа, 
- договор за приклучување на преносна мрежа, 
- известување за приклучување, усогласеност и тес-

тирање (Известување за ставање под напон, времено 
известување за работа, известување за ограничена ра-
бота и финално известување за работа) и 

- договор за користење на преносна мрежа. 
 
Барање за согласност за приклучување на преносна 

мрежа 
 

Член 67 
(1) Барањето за согласност за приклучување на пре-

носна мрежа, односно измена на постоечки приклучок  
барателот го поднесува до ОЕПС во почетната фаза на 
намерата за изградба на објект или постројка за кој/ко-
ја треба да биде обезбеден нов/изменет приклучок на 
преносната мрежа. 

(2) Барањето мора да ги содржи сите податоци пот-
ребни за оценување на приклучокот, и истото се подне-
сува на образец утврден од ОЕПС, кој што е достапен 
на интернет страница на ОЕПС (ПРИЛОГ 5 - ОБРАС-
ЦИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ПРЕНОСНА МРЕЖА). 

 
Студија за приклучување на преносна мрежа 

 
Член 68 

(1) ОЕПС ја изработува Студијата за приклучување 
на преносна мрежа во која се оценува влијанието на 
приклучокот врз доверливоста на преносната мрежа и 
задоволувањето на условите од Барањето за согласност 
за приклучување на преносна мрежа на постројката и 
изборот на техничкото решение. 

(2) Освен податоците во Барањето за согласност за 
приклучување на преносна мрежа, ОЕПС може да до-
полнително да побара од барателот и други  податоци 
за кои што ќе оцени дека се потребни за изработка на 
Студијата за приклучување на преносна мрежа.  

(3) Рокот на изработка на Студијата за приклучува-
ње на преносната мрежа, по правило не може да биде  
подолг од 120 дена по доставувањето на сите потребни 
податоци од став 2 од овој член. Во предвидениот рок 
ОЕПС и барателот можат дополнително да разменува-
ат технички податоци за изработка на Студијата. 

(4) Студијата за приклучување на преносната мре-
жа ги содржи:  

- анализата на техничкото решение за приклучува-
ње на преносна мрежа,  

- техничките карактеристики на опремата на ин-
фраструктура за приклучување и/или производната 
единица,  

- погонски барања за користење и  
- менаџирање на постројката и трошоците за прик-

лучување на преносната мрежа. 
(5) ОЕПС ги спроведува сите неопходни анализи 

(анализа на тековите на моќност, анализа на сигур-
носта, регулација на реактивна моќност, анализа на ку-
са врска, динамичка стабилност , анализа на квалитет 
на ЕЕ итн.) за да ги верификува параметрите на работа 
на преносниот систем во однос на претходно дефини-
раните ограничувања за обезбедување на приклучува-
ње и работа на постројката на корисникот без негатив-
ни ефекти на преносниот систем и попречување на 
нормалната работа на постројката. 

(6) ОЕПС ја подготвува Студијата за приклучување 
на преносна мрежа, земајќи ги во предвид барањата за 
хармонизација на предложените опции за приклучува-
ње со одобрениот план за развој на преносниот систем.  
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(7) Во Студијата за приклучување на преносна 
мрежа, на ниво на идеен проект, ОЕПС ги специфици-
ра основните технички карактеристики на опремата на 
инфраструктура за приклучување која согласно со 
Член 3 од овие Правила е дел од преносната мрежа. 

(8) ОЕПС е должен да даде спецификација на пот-
ребната опрема и работи за приклучување на преносна 
мрежа со проценета вредност на трошоците, врз основа 
на Методологија  за пресметка на надоместок за прик-
лучување (ПРИЛОГ 7 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУ-
ВАЊЕ). 

(9) Барателот е должен согласно Член 76, став (3), 
алинеја 1 од овие Правила да ги плати трошоците за 
подготовка на Студијата за приклучување на преносна 
мрежа. 
 
Усогласување на техничкото решение од Студијата 

за приклучување помеѓу ОЕПС и барателот 
 

Член 69 
(1) ОЕПС и барателот го усвојуваат техничкото ре-

шение од Студијата за приклучување на преносна 
мрежа, и тоа за: 

- работи кои треба да се извршат за изведба на 
приклучокот на преносната мрежа, 

- работи кои треба да се изведат за проширување и 
зајакнување на преносната мрежа, како предуслов за 
изведба на приклучокот, 

- капацитет за приклучување кон преносната 
мрежа, 

- координација на изолацијата, 
- систем на релејна заштита (координација на заш-

титата на електроенергетскиот систем со заштитата на 
објектот), 

- максимална и минимална моќност на куса врска, 
- услови за автоматско синхронизирање, 
- компонента на хармоници и компонента на фли-

кери, 
- расклопна моќност на прекинувачот, 
- приклучување на неутралната точка, 
- максимален и минимален постојан работен напон, 

како и времетраење и ниво на краткотрајните отстапу-
вања од максималните и минималните гранични вред-
ности, 

- примена на принципот за минимален фактор на 
моќност, cos φ = 0.9, во индуктивен начин на работа, на 
местото на приклучување на преносната мрежа кај пот-
рошувачите (ако не е инаку регулирано со посебен до-
говор), 

- давање на системски услуги за потребите на елек-
троенергетскиот систем, 

- однесување во услови на испади од голем размер 
(план за растоварување на потрошувачката) и во усло-
ви на пореметување, 

- мерење на ЕЕ, 
- систем за далечински надзор и управување на 

приклучокот, 
- процедури за оперативно водење на приклучокот, 
- координација на одржувањето со ОЕПС, 
- исполнување на условите за сигурност и безбед-

ност во постројката, 
- вршење на техничка инспекција на постројките, 
- комуникации и постапки во нормални и хавариски 

услови на работа,  
- оспособување и обука на персоналот (персоналот 

вработен од корисникот на приклучокот за користење 
на деловите со висок напон на инсталацијата треба да 
биде соодветно квалификуван) и 

- обврска на корисникот за доставување на допол-
нителни податоци кои би можеле да бидат побарани од 
ОЕПС. 

Решение за согласност за приклучување 
на преносна мрежа 

 
Член 70 

(1) Со изработка на Студијата за приклучување на 
преносна мрежа, ОЕПС издава Решение за согласност 
за приклучување на преносна мрежа. 

(2) Во Решението за согласност за приклучување на 
преносна мрежа се утврдуваат: 

- резултатите од Студијата за приклучување на пре-
носна мрежа и избраното техничко решение, 

- спецификациите со технички барања за приклучу-
вање кои ќе бидат основа за изработка на проектот за 
изградба на инфраструктура за приклучување и за на-
бавка на опремата, 

- условите за користење на преносната мрежа и 
- проценета вредност на трошоците за приклучува-

ње согласно со Методологијата  за пресметка на надо-
месток за приклучување. 

(3) Доколку ОЕПС не издаде решение за согласност 
за приклучување, или издаденото решение не е во сог-
ласност со овие Правила, барателот може да поднесе 
жалба до Регулаторната комисија за енергетика. 

(4) Решението за согласност за приклучување на 
преносна мрежа престанува да важи доколку изградба-
та на приклучокот на преносната мрежа не е започната 
во рокот определен во одобрението за градење на 
приклучокот.  

 
Договор за приклучување на преносна мрежа 

 
Член 71 

(1) Договорот за приклучување склучен помеѓу 
ОЕПС и корисникот на преносната мрежа ги регулира 
техничките, правните и економските барања за приклу-
чување на преносниот систем.  

(2) Договорот за приклучување ја опфаќа целата 
процедура за изградба на инфраструктура за приклучу-
вање согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање и Законот за градење:  

- изработката на целокупната техничка документа-
ција, 

- добивање одобрение за градба, 
- градбата на инфраструктура за приклучување, 
- одобрение за употреба на инфраструктура за 

приклучување и 
- процедура за пуштање под напон и во работа на 

инфраструктура за приклучување. 
(3) Договорот за приклучување го определува след-

ново: 
- инфраструктура на преносниот систем за приклу-

чување на корисникот во согласност со одредбите од 
Студијата за приклучување и Решението за согласност 
за приклучување на преносна мрежа, 

- граница на разграничување на имотот помеѓу 
ОЕПС и корисникот, согласно Член 3 од овие Правила, 

- обврски на ОЕПС и корисникот, во однос на град-
бата на инфраструктура на преносниот систем, 

- одобрение на проектната документација, 
- дефинирање на условите и обврските кои се одне-

суваат на плаќање на надоместокот за изградба на 
приклучокот или надградба на постоечки приклучок 
како и учество во трошоците за создавање технички ус-
лови во преносниот систем за приклучување на нови 
корисници на преносна мрежа или зголемување на ка-
пацитетот на постојните приклучоци.  

- дефиниција на условите и обврските кои се одне-
суваат на пренос на сопственоста на приклучокот сог-
ласно границата на разграничување од Член 3 од овие 
Правила. 

(4) Обврските помеѓу страните за градба на инфрас-
труктура на преносниот систем за приклучувањето или 
делови од соодветната инфраструктура, како и об-
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врските кои се однесуваат за компензација на трошо-
ците за таа инфраструктура се дефинирани во Догово-
рот за приклучување на преносна мрежа.  

(5) ОЕПС е должен да го достави до Барателот 
предлогот на Договорот за приклучување на преносна 
мрежа во рок не подолг од 30 дена од денот на донесу-
вањето на Решението за согласност за приклучување 
на преносна мрежа.  
 

Одобрение на проектната документација 
 

Член 72 
(1) Барателот е обврзан да го достави до ОЕПС ос-

новниот проект на одобрување доколку во Договорот 
за приклучување на преносна мрежа е заеднички дого-
ворено барателот да биде одговорна страна за градба 
на целата или дел од инфраструктура на преносниот 
систем.  

(2) ОЕПС  го одобрува основниот проект кој му е 
потребен на барателот за обезбедување на одобрение 
за градење во рок од 30 дена од датумот на доставени-
от основен проект. 
 
Известување за приклучување на инфраструктура 

на корисник на преносна мрежа 
 

Член 73 
(1) Барателот е должен да достави известување за 

приклучување на инфраструктура на корисник на пре-
носна мрежа до ОЕПС за исполнување на техничките 
барања и оперативните критериуми наведени во глава 
Општи барања за приклучување на преносниот систем 
и глава Дополнителни барања за приклучување на пре-
носна мрежа од овие Правила за способноста, како и 
дополнителните барања пропишани со закон, Решение-
то за согласност за приклучување или некој друг била-
терален договор, или онака како што се пропишани од 
страна на ОЕПС. 

(2) Постапката за усогласеност и тестирање на нова 
инфраструктура на преносната мрежа е дефинирана во 
Член 69 од овие Правила. 

(3) Постапката за известување за приклучување на 
инфраструктура на корисник на преносна мрежа, која е 
дефинирана во ПРИЛОГ 6 - ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕС-
ТУВАЊЕ ЗА РАБОТА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ИН-
ФРАСТРУКТУРА НА  КОРИСНИК НА ПРЕНОСНА 
МРЕЖА, ја сочинуваат следниве фази: 

- известување за ставање под напон (ИСН), 
- времено известување за работа (ВИР) и 
- финално известување за работа (ФИР). 
 

Договор за користење на преносната мрежа 
 

Член 74 
(1) Во Договорот за користење на преносна мрежа, 

ОЕПС ги специфицира основните оперативни правила 
и технички барања за користење и управување на опре-
мата на приклучокот и објектот на барателот согласно 
овие Правила и препораките на ENTSO-E: 

- процедура за вклучување/исклучување на високо-
напонската опрема на приклучокот, 

- услови за синхронизирање на преносната мрежа, 
- квалитет на испорака на ЕЕ од/кон преносната 

мрежа (отстапувања на напон и фреквенција, минима-
лен фактор на моќност cos φ, хармоници и фликери),  

- барања за регулација на напон и реактивни моќ-
ности, 

- архивирање и размена на податоци во реално 
време, 

- планирање на производство/потрошувачка на ЕЕ 
и моќност, 

- работа во услови на пореметување и хавариски ус-
лови, 

- работа во услови на планирани исклучувања во 
преносната мрежа, 

- отстранување и истражување на пореметувања, 
- отстапување од N-1 критериумот (за специфична 

изведба на приклучокот), 
- координација на одржување и испитување на ви-

соконапонската опрема на приклучокот, заштитните 
уреди, мерните уреди и телекомуникациската опрема, 

- придржување кон безбедносни мерки и постапки 
за работа заради сигурно и безбедно функционирање 
на електроенергетската опрема, уреди и инсталации на 
приклучокот согласно Правилата и мерките за сигур-
ност при работа во електроенергетските објекти на 
ОЕПС, 

- комуникациски процедури во нормални и хава-
риски услови на работа и 

- обврска на корисникот за доставување на допол-
нителни податоци за планирање кои би можеле да би-
дат побарани од ОЕПС. 

(2) Договорот за користење на преносна мрежа мо-
ра да биде склучен пред финалното пуштање под на-
пон на постројката.  

(3) ОЕПС има обврска да достави предлог на Дого-
ворот за користење на преносна мрежа, заедно со фи-
налното известување за работа. 

 
Трошоци за приклучување 

 
Член 75 

(1) Трошоците за приклучување на преносниот сис-
тем за нови корисници или промена на техничките па-
раметри на приклучокот за постојните корисници, се 
состојат од следното: 

- трошоци за изградба на приклучокот или надград-
ба на постоечки приклучок и 

- трошоци за учество за создавање технички услови 
во преносниот систем за приклучување на нови корис-
ници или за зголемување на капацитетот на постојните  
корисници. 

(2) Трошоците за приклучување на преносниот сис-
тем за нови корисници или модификација на технички-
те параметри за постојните корисници се утврдени во 
Методологијата за пресметка на надоместокот за прик-
лучување, содржана во Прилог 7 кој што е составен 
дел на овие Правила. 
 
Трошоци за изградба на приклучок или надградба 

(проширување) на постоечки приклучок 
 

Член 76 
(1) Барателот е должен да ги надомести трошоците 

за изградба  на приклучок или надградба или проширу-
вање на постоечки приклучок во смисла на промена на 
техничките параметри,  

(2) Трошоците од став (1) на овој член се состојат 
од фиксен и варијабилен дел. 

(3) Фиксниот дел на трошоците за изградба на 
приклучок или надградба или проширување на по-
стоечки приклучок ги опфаќа трошоците создадени од 
барателот, кои се однесуваат на активностите на ОЕПС  
во тек на анализата и реализацијата на приклучува-
њето:  

- трошоци за подготовка на студија за приклучу-
вање,  

- трошоци за одобрување на техничка документа-
ција,  

- трошоци за супервизија на градбата на инфрас-
труктура,  

- трошоци за усогласеност помеѓу техничките ка-
рактеристики на објектот  и 

- трошоци за специфичните погонски барања. 
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(4) Варијабилниот дел на трошокот за изградба  на 
приклучок или надградба или проширување на по-
стоечки приклучок ги содржи трошоците за обезбеду-
вање на техничките услови за реализација на  директен 
приклучок  или надградба или проширување на по-
стоечки приклучок. 

 
Учество за создавање технички услови во преносни-
от систем за приклучување на нови корисници или 
зголемување на капацитет на постојни приклучоци  

 
Член 77 

(1) Учеството во трошоците за создавање технички 
услови во преносниот систем за приклучување на нови 
корисници или зголемување на капацитет на постојни 
приклучоци  го плаќаат барателите како дополнителни 
инвестиции за зајакнување на преносниот систем кои 
се резултат на приклучување на барателот, а кои не се 
дел од директниот приклучок ниту од стратешкиот 
план на електропреносниот систем на ОЕПС. 

 
Инфраструктура за приклучување 

 
Член 78 

(1) Инфраструктурата за приклучување се состои 
од приклучокот или надградба или проширување на 
постоечки приклучок и  инвестиции за создавање тех-
нички услови во преносниот систем за приклучување 
на нови корисници или зголемување на капацитетот на 
постојни приклучоци.  
 

Промена на техничките параметри на постоечки 
приклучок 

 
Член 79 

(1) ОЕПС и корисникот ги договараат сите плани-
рани модификации на компонентите во постројката, 
кои влијаат на погонот на преносниот систем. Ком-
плетната техничка документација, која се однесува на 
соодветната измена се дефинира преку измена и/или 
дополнување на постојното решение за согласност за 
приклучување на преносна мрежа. 

 
III.4. Општи барања за приклучување на 

преносниот систем 
 

N-1 критериум за сигурност 
 

Член 80 
(1) Секоја точка на приклучување на преносниот 

систем мора да биде димензионирана и изградена да 
му овозможи на ОЕПС управување со преносниот сис-
тем според N-1 критериумот за сигурност, согласно 
Член 26 од овие Правила.  

 
Реактивна моќност 

 
Член 81 

(1) Потрошувачот е должен да го одржува, како 
стандард, факторот на моќност во опсег 0,90 (индук-
тивно) до 1 во точката на приклучување, кога превзема 
активната моќност од преносниот систем. Преземањето 
на реактивна моќност е можна само со договор помеѓу 
корисникот и ОЕПС. 

(2) Предавање на реактивна моќност во преносниот 
систем е опишана во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ на овие Правила.  

 
Управување со постројката 

 
Член 82 

(1) Корисникот на преносниот систем мора да орга-
низира сопствен управувачки центар за постројката, 
која што е предмет на Барањето за приклучување.  

(2) Управувачкиот центар на корисникот е подре-
ден на Диспечерскиот центар на ОЕПС во однос на из-
вршување на управувачките функции, кои можат да 
влијаат на перформансите на преносниот систем. 

(3) Управувачкиот центар на корисникот на пренос-
ниот систем мора да биде постојано во погон. Персона-
лот вработен во управувачкиот центар на корисникот 
на преносниот систем мора да биде квалификуван за 
работа и пристап во високонапонска разводна 
постројка. 

(4) Овластениот персонал вработен во управувачки-
от центар на корисникот, квалификуван да ракува со 
расклопната опрема, во секое време мора да биде дос-
тапен на ОЕПС. 
 

Погон во случај на пречки 
 

Член 83 
(1) Постројката на корисникот и преносниот систем 

мора да бидат проектирани така да грешките автомат-
ски и моментално се изолираат од мрежата и се спре-
чува ширењето на грешката.  

 
Квалитет на ЕЕ 

 
Член 84 

(1) Електричниот систем на корисникот на пренос-
ната мрежа мора да биде проектиран и подесен така 
што во тек на погонот да нема влијание врз квалитетот 
на ЕЕ и врз трети страни и да нема влијание и мешање 
на информациите и преносот на сигнали. 

(2) Корисникот на преносниот систем има обврска 
да ја минимизира појавата на напонски фликер во точ-
ката на приклучување. Во нормални работни услови, за 
временски период од една недела, показателите на 
краткотрајниот фликер Pst и на долготрајниот фликер 
Plt, предизвикани од напонските варијации не смеат да 
ги надминат вредностите во точката на приклучување, 
прикажани во Табела 1. 
 

Табела 1– Гранични вредности на интензитетите на 
фликер во преносниот систем 

 
Напонско ниво Pst Plt 

400 kV 0.8 0.6 
110 kV 1 1 

 
(2) Во нормални работни услови, за временски пе-

риод од една недела, 95% од 10 минутните ефективни 
вредности на индивидуалните хармоници на напонот 
во точката на приклучување треба да бидат помали или 
еднакви на вредностите прикажани во Табела 2. 

 
Табела 2 - Гранични вредности на нивото на виши 

хармоници во преносниот систем. 
 

Хармоник (h) Вредност (%) 
2 1.5 
3 2 
4 1 
5 2 
6 0.5 
7 2 
8 0.4 
9 1 

10 0.4 
11 1.5 
12 0.2 
13 1.5 
14 0.2 
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15 0.3 
16 0.2 
17 1 
18 0.2 
19 1 
20 0.2 
21 0.2 
22 0.2 
23 0.7 
24 0.2 
25 0.7 

h>25 0.2 
Непарните хармоници 
кои не се множител од 

бројот 3 (>25) 
0.2+0.5 (25/h) 

ТHD 3 
 
(4) Во нормални работни услови, за временски пе-

риод од една недела, 95% од 10 минутната ефективна 
вредност на негативната (инверзна) фазна  компонента 
на напонот треба да биде во опсегот од 0% до 2% од 
позитивната (директна) фазна компонента на напонот. 

(5) ОЕПС го задржува правото во одделни случаи, 
како предмет на Одобрувањето за приклучување, да 
може да ги промени дозволените вредности на фазна 
несиметрија во нормална работа доколку нормалниот 
погон на другите корисници на преносниот систем би-
де загрозен. 

 
Фреквенција и напони 

 
Член 85 

(1) ОЕПС има обврска во тек на нормалниот погон 
да ги одржува следните карактеристики на фреквенци-
јата и напонот: 

- фреквенцијата е во опсегот од 49.8 – 50.2 Hz, и 
- трајниот погонски напон за секое номинално на-

понско ниво на мрежата:  
- 380 kV – 420 kV за 400 kV напонско ниво, т.е. ±5% 

од номиналниот напон на мрежата и 
- 99 kV – 121 kV за 110 kV напонско ниво, т.е. ±10% 

од номиналниот напон на мрежата. 
 
Услови за кусите врски и третман на нултата точка 

 
Член 86 

(1) Третманот на нултата точка на преносниот сис-
тем е во надлежност на ОЕПС. 

(2) Концептот на заземјување на нултата точка во пре-
носниот систем се базира на критериумите на дозволени 
куси врски наведени во Член 38 на овие Правила и ко-
ординација на изолацијата во 400 kV и 110 kV мрежа.  

(3) ОЕПС ги задава соодветните технички специфи-
кации за заземјување на нултата точка во напонските 
нивоа на преносниот систем (400 kV и 110 kV) и исто 
така и во нултите точки, кои припаѓаат на мрежата на 
корисникот на преносниот систем.  

(4) На 110 kV и повисоко напонско ниво, трансфор-
маторите и другата опрема, сопственост на корисникот 
на преносниот систем, кои формираат нулти точки мо-
ра да имаат можност за заземјување.  

(5) Методот за третман на нултите точки кои не 
припаѓаат на ОЕПС мора да биде анализиран во детали 
за секој поединечен случај и специфицирани во Студи-
јата за приклучување.  

 
Одржување 

 
Член 87 

(1) ОЕПС и корисникот на преносниот систем се 
поединечно одговорни за одржување на нивната опре-
ма и компоненти во постројката, во согласност со соп-
ственоста. 

(2) Компонентите релевантни за безбедноста на 
постројката, како што се прекинувачите, акумулатор-
ските батерии и заштитните уреди, мора да бидат ре-
довно испитувани согласно планот за испитување, под-
готвен од страна на корисникот на преносниот систем 
и одобрен од страна на ОЕПС.  

 
Заштита на преносниот систем 

 
Член 88 

(1) ОЕПС е одговорен за концептите и нагодување-
то на заштитата во спрега помеѓу ОЕПС од една страна 
и корисникот од друга страна и заштитата мора да биде 
конфигурирана на таков начин за да не можат да влија-
ат ризиците од соседните системи или капацитети. 

(2) ОЕПС го дефинира концептот на заштита во 
склад со спецификите на преносниот систем на Р. Ма-
кедонија и препораките и барањата во поглед на релеј-
ната заштита на ENTSO-E. 

(3) Во секоја точка на приклучок мора да бидат по-
ставени соодветни уреди за заштита и прекинувачи. 

(4) Деталниот опис на системот на релејна заштита 
кој мора да биде имплементиран од страна на корисни-
кот е дефиниран во Студијата за приклучување на пре-
носна мрежа. 

(5) Корисникот е одговорен за инсталирање и од-
ржување на соодветна заштита во неговите капацитети.  

(6) Системот на заштита на ОЕПС и на корисникот 
на преносниот систем треба да се испитуваат најмалку 
еднаш годишно. Евиденција од испитувањето на систе-
мите за заштита и нејзините резултати мора да бидат 
доставени во форма на извештај од извршеното испи-
тување, прифатлив за ОЕПС и корисникот. 

(7) ОЕПС има право да инсталира заштитен уред 
кој го исклучува производствениот капацитет од пре-
носниот систем во случај на пореметување. 

(8) Корисникот е должен да ги нагоди соодветните 
уреди за заштита во своите капацитети така да опера-
циите на префрлување, осцилации на напонот, авто-
матско повторно вклучување или други операции во 
преносниот систем на ОЕПС нема да предизвикуваат 
оштетување во неговата постројка. 

(9) Системот на заштита реализиран од корисникот 
на преносниот систем во приклучната точка, мора да го 
следи концептот на ОЕПС во поглед на времињата на 
активирање, расположливоста, редундантноста, и сл. 
Корисникот на преносниот систем е должен да го има 
во предвид: 

- ОЕПС го специфицира дозволеното време за авто-
матско повторно вклучување на заштитата во приклуч-
ната точка на мрежата, 

- концептот на ОЕПС за автоматско повторно вклу-
чување на заштитата не може да гарантира 100 % заш-
тита на постројката од корисникот на преносниот сис-
тем, особено не за грешки на нисконапонската страна 
на трансформаторите (на страната од корисникот на 
преносниот систем), 

- корисникот е должен на барање на ОЕПС да инста-
лира фреквентни релеи во точката на приклучок на 
мрежа, и нагодувањето на истите ги одредува ОЕПС и 

- времиња на отстранување на грешката поголеми 
од 150 ms може да настанат само во случај на дефект 
на уредот за заштита или на прекинувачот. 
 

Комуникација и размена на податоци во реално 
време 

 
Член 89 

(1) ОЕПС е обврзан да го планира и развива 
SCADA/EMS системот и да врши негово одржување. 

(2) ОЕПС е обврзан да ја планира, развива и одржу-
ва телекомуникациската инфраструктура која е во не-
гова сопственост. 
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(3) ОЕПС ги подготвува листите на информации 
кои се аквизираат од електроенергетските објекти и уп-
равувачките налози кон објектите на корисникот на 
преносниот систем. 

 
Член 90 

(1) Во Студијата за приклучување на преносната 
мрежа од страна на ОЕПС се дефинирани сите технич-
ки барања за комуникација и размена на информации 
со постојниот SCADA/EMS на ОЕПС кои корисникот 
мора да ги исполни. 

(2) Во Студијата за приклучување на преносната 
мрежа и во Договорот за користење на преносната мре-
жа детално се уредува процедурата за размена на пода-
тоци во реално време и комуникација помеѓу ОЕПС и 
корисникот на преносниот систем која ги вклучува 
следните елементи:  

- комуникациските медиуми (сопствени и/или из-
најмени парици, оптички кабел, радио врска, GSM и 
др.), 

- комуникациски уреди за далечински пренос на по-
датоци,   

- комуникациски уреди за отчитување и параметри-
зација на заштитните уреди, 

- функционалните барања за уредите (системите) за 
надзор и управување,  

- техничкото решение за реализација на системот за 
надзор и управување, 

- техничката спецификација на опремата за надзор 
и управување, 

- начинот на аквизиција на податоците, протоколи и 
интерфејси со системите на корисникот, 

- обврските на корисникот во врска со инсталира-
њето и одржувањето на уредите за надзор и управува-
ње како и на комуникациските уреди, 

- системските сервиси (обука, документација итн.), 
- начинот и условите за заедничко спроведување на 

тестирањата од страна на ОЕПС и корисникот (фабрич-
ки прием, испитување при инсталација и при пуштање 
во погон) на системот/уредите за надзор и управување 
и 

- начинот на координацијата и процедури на одржу-
вање на заеднички елементи од надзорно управувачки-
от систем од страна на ОЕПС. 

(3) ОЕПС е обврзан да му достави на производите-
лот на ЕЕ информации за: 

- активирање/деактивирање на примарната регула-
ција на снага и фреквенција, 

- активирање/деактивирање на секундарната регу-
лација на снага и фреквенција и 

- зададена вредност за секундарната регулација на 
снага и фреквенција. 

(4) Корисникот на преносниот систем мора да 
инсталира техничка опрема заради трансфер на подато-
ците до ОЕПС потребни за управување на електроенер-
гетскиот систем во реално време: 

- состојба на вклученост (вклопна состојба) на оп-
ремата (прекинувачи, раставувачи, прекинувачи за за-
земјување) што се потребни за надзор и управување на 
системот, 

- измерени моментални вредности на тековниот ра-
ботен режим (струја, напон, фреквенција, активна моќ-
ност, реактивна моќност), 

- активна енергија и реактивна енергија, 
- позиција на отцепот на напонскиот регулатор под 

оптоварување на трансформаторите, 
- активирање на заштита и алармни пораки од заш-

титата и 
- други податоци од интерес, поврзани со определе-

ни корисници на преносниот систем (брзина на ветер, 
итн). 

(5) Опсегот на податоци што се разменуваат во ре-
ално време, барањата за протоколи, доверливост и рас-
положивост на податоци се дефинирани со Студијата 
за приклучување на преносна мрежа и Договорот за 
приклучок. 

(6) Комуникацискиот протокол за размена на пода-
тоци помеѓу SCADA/EMS системот на ОЕПС и систе-
мот/уредот во објектот на корисникот на преносниот 
систем мора да биде IEC 870-5-101 или IEC 870-5-104 
или ICCP (TASE.2) и при тоа мора да бидат задоволени 
дефинициите наведени во интероперабилната листа на 
SCADA/EMS системот на ОЕПС.  

(7) Комуникацискиот протокол применет на ниво 
на електроенергетскиот објект на корисникот на пре-
носниот мора да биде IEC 61850. 

(8) Корисникот е обврзан да обезбеди телекомуни-
кациска инфраструктурa до точката на приклучување, 
односно до телекомуникациската инфраструктура која 
е во сопственост на ОЕПС. 

(9) Корисникот е обврзан да ја планира, развива и 
одржува телекомуникациската инфраструктурa која е 
во неговата сопственост. 

(10) Корисникот е должен да му ги отстапи на 
ОЕПС опремата и уредите за надзор и управување со 
400kV и 110 kV дел од приклучокот на преносниот 
систем. 

(11) Во случај кога Корисникот е производител на 
ЕЕ, должен е да му достави на ОЕПС информации за 
производните единици: 

- мерења на активна и реактивна моќност по произ-
водна единица и на ниво на електрана, 

- мерења на фреквенција и напон, 
- статуси на примарната опрема, 
- останати потребни податоци. 
(12) Во случај кога Корисникот е производител на 

ЕЕ, должен е да му достави на ОЕПС информации за 
производните единици кои учествуваат во секундарна-
та регулација и тоа: 

- моќност, (Номинална моќност (Pn), минимална 
моќност (Pmin), максимална моќност (Pmax)), 

- статус на секундарна регулација на единиците (ло-
кално, даличински, тип на регулација), 

- опсег на регулација, 
- брзина на промена на моќност, 
- аларми и статуси за секундарна регулација и 
- останати параметри потребни за реализација на 

функцијата на секундарна регулација. 
(13) Сите функционални барања и технички специ-

фикации на опремата/уредите за далечински надзор и 
управување се дефинираат во Студијата за приклучува-
ње на преносна мрежа. 

 
Мерна опрема 

 
Член 91 

(1) ОЕПС ги специфицира техничките стандарди 
што се потребни за соодветната мерна опрема. Мерни-
те системи во места на приклучок (во понатамошниот 
текст мерни места) мора да бидат изработени и да ра-
ботат во согласност со глава Дополнителни барања за 
приклучување на преносна мрежа на овие Правила. 

(2) ОЕПС ја дефинира локацијата на инсталирање 
на мерното место. По правило, најсоодветна локација 
која се избира за оваа намена е блиску до границата на 
разграничување помеѓу ОЕПС и корисникот, односно 
до местото на приклучок. 

 
Процедури за системот за управување 

 
Член 92 

(1) Процедурите и принципите за системот за упра-
вување, во нормален режим и режим со нарушување, 
се дефинирани во Договорот за користење на пренос-
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ната мрежа. Следните мерки во врска со системот за 
управување мора да се усогласат со Договорот за ко-
ристење на преносната мрежа: 

- назначување на одговорни страни за работата на 
опремата за управување и манипулации со расклопната 
опрема, кои мора да бидат достапни во секое време, 

- овластување за ОЕПС да дава наредби за режимот 
на работа на објектите на корисникот (активна и реак-
тивна моќност) и за манипулации со расклопната оп-
рема, 

- детален опис на одговорностите за управување на 
електроенергетскиот систем, помеѓу корисникот и 
ОЕПС, 

- извршување на операции на вклучување/исклучу-
вање при нормална работа и во случај на грешки во 
системот и 

- имплеметација на законски мерки и безбедносни 
мерки. 
 

III.5. Дополнителни барања за приклучување  
на преносна мрежа 

 
Член 93 

(1) Корисникот има обврска да ги исполни допол-
нителните барања за приклучување на производни еди-
ници на преносна мрежа кои се дадени во ПРИЛОГ 8 - 
ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ. 

(2) Корисникот има обврска да ги исполни допол-
нителните барања за приклучување на потрошувачи на 
преносниот систем кои се дадени во ПРИЛОГ 9 - ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИ. 

 
III.6. Општа усогласеност 

 
Права (одговорности) на ОЕПС 

 
Член 94 

 (1) ОЕПС има право да ја следи усогласеноста на 
постројката на корисникот со барањата од  овие Пра-
вила, соодветните закони, вклучително и со соодветни 
правила, во текот на целиот животен век на постројка-
та на корисникот.  

(2) ОЕПС има право да побара спроведување на 
тестови за усогласеност пропишани во ПРИЛОГ 10 - 
ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ, особено по некоја 
грешка, промена или замена на опремата што може да 
влијае врз усогласеноста на постројката со барањата од 
овие Правила или со соодветните закони или догово-
рот.  

(3) ОЕПС ги дефинира  барањата што се однесуваат 
на процесот на усогласеност што треба да ги исполни 
корисникот, посебно:  

- целата документација и сертификати што корис-
никот треба да ги обезбеди, 

- деталите за техничките податоци на постројката 
на корисникот коишто се релевантни за приклучокот 
на мрежата, 

- барања за моделите на постројката од корисникот 
заради изработка на  стационарни и динамички  студии 
на системот,  

- студии што ги изготвува корисникот за да демон-
стрира очекувана карактеристика на работа во стацио-
нарна и динамичка состојба, кои што се однесуваат на 
барањата пропишани во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-
НИТЕ ЕДИНИЦИ и ПРИЛОГ 9 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУ-
ВАЧИ, 

- услови и постапки, вклучувајќи го опсегот за ре-
гистрирање на податоците на  производителот и серти-
фикатите за видови на карактеристики на работа на ко-
рисникот и 

- услови и постапки за користење на релевантните 
податоци од производителот и сертификатите за видо-
ви на карактеристики на работа на корисникот што ги 
обезбедува корисникот како дел од активноста за де-
монстрирање усогласеност, како што е пропишано со 
овие Правила.  

(4) ОЕПС ги распределува одговорностите на ко-
рисникот и на операторот на преносниот систем во од-
нос на тестирање, сертификација и следење на усогла-
сеноста.  

(5) ОЕПС има право, независно од неговата  одго-
ворност и под услови предвидени со закон, делумно 
или целосно да назначи трета страна за следење на 
усогласеноста. 
 

Одговорност на корисникот на преносната мрежа 
 

Член 95 
 (1) Корисникот на преносната мрежа е должен да 

го усогласи работењето на постројката  со барањата од 
овие Правила во текот на целиот животен век на 
постројката.  

(2) Корисникот може, независно од неговата континуи-
рана одговорност и под услови предвидени со закон, Реше-
нието за согласност за приклучување или некој друг била-
терален договор или во услови пропишани од страна на 
ОЕПС, делумно или целосно да назначи трета страна за со-
бирање на релевантна документација за докажување на 
усогласеност. Финалната изјава на корисникот со која се 
потврдува целосна усогласеност ја дава овластено лице 
што го претставува корисникот.  

(3) Секој план за менување на техничките способ-
ности на корисникот кој може да влијание на неговата 
усогласеност со барањата од овие Правила, треба да се 
достави до ОЕПС пред почетокот на промените.  

(4) Корисникот е должен да го извести ОЕПС за си-
те оперативни инциденти или грешки коишто влијаат 
врз неговата усогласеност со барањата од овие Пра-
вила, веднаш по нивната појава.  

(5) Корисникот е должен да ги достави до ОЕПС на 
одобрување предвидените распореди и планови за тес-
тирање со кои се потврдува усогласеноста на корисни-
кот со барањата од овие Правила. Предвидените распо-
реди и планови се доставуваат пред нивното почну-
вање. ОЕПС ги користи резултатите од тестирањата да 
ги оцени и да ги ублажи последователните ризици врз 
преносната мрежа и нејзините корисници.  

(6) ОЕПС има право да учествува во тестирањата за 
да може да ја евидентира карактеристиката на работа 
на корисникот. 

 
Заедничка одредба на тестирање на усогласеноста 

 
Член 96 

 (1) Тестирањето на корисникот има за цел да го де-
монстрира исполнувањето на барањата пропишани во 
овие Правила. 

(2) ОЕПС има право: 
- да му дозволи на корисникот да спроведе алтерна-

тивни тестови, под услов тие тестови да се ефикасни и 
доволни за да демонстрираат усогласеност на корисни-
кот со барањата од овие Правила и  

- да побара од корисникот да спроведе дополнител-
ни или алтернативни тестови во случај кога информа-
циите што корисникот ги доставил до ОЕПС се смета 
дека се недоволни во однос на тестирањето на усогла-
сеноста во согласност со одредбите од ПРИЛОГ 10 - 
ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОИЗВОДИ-
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ТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ од овие Правила, за 
да се демонстрира усогласеност со барањата од овие 
Правила, 

(3) Корисникот е одговорен да спроведува тестови 
во согласност со условите пропишани во ПРИЛОГ 10 - 
ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ од овие Правила. 

(4) Корисникот е одговорен за безбедноста на пер-
соналот и на постројката за време на тестовите. 

(5) Корисникот е должен да ги покрие сите трошо-
ци за тестовите, вклучувајќи го потребното отстапува-
ње од комерцијално преферираната работна точка со 
цел да се олеснат тестовите.  

(6) ОЕПС има право  да учествува во тестот на са-
мото  место или пак од далечина преку контролниот 
центар на операторот на мрежата. За таа цел, корисни-
кот обезбедува соодветна опрема за следење, за еви-
дентирање на сите релевантни сигнали и мерења од 
тестот, како и за гарантирање дека релевантните прет-
ставници на корисникот и на производителот се дос-
тапни на местото за време на целиот период на тести-
рање. Сигналите утврдени од страна на ОЕПС се обез-
бедуваат доколку ОЕПС сака за избраните тестови да 
користи сопствена опрема за евидентирање на каракте-
ристиките на работа на корисникот  за време на тесто-
вите. Одлуката за учеството на ОЕПС на тестот и фор-
мата на ова учество останува единствено и ексклузивно 
дискреционо право на ОЕПС. 

 
Заедничка одредба на симулациите за усогласеност 

 
Член 97 

(1) Симулацијата на корисникот има за цел да го 
демонстрира исполнувањето на барањата пропишани 
со овие Правила. 

(2) ОЕПС има право:  
- да му дозволи на корисникот да спроведе алтерна-

тивни симулации, под услов тие симулации да се ефи-
касни и доволни за да ја демонстрираат усогласеноста 
на корисникот со барањата од овие Правила и 

- да побара од корисникот да спроведе дополните-
лен или алтернативен пакет симулации во случај ин-
формациите што корисникот ги доставува до ОЕПС и 
се поврзани со симулацијата за усогласеност во соглас-
ност со одредбите од поглавје ПРИЛОГ 10 - ТЕСТОВИ 
ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 
ПОТРОШУВАЧИТЕ, не се доволни за да ја демонстри-
раат усогласеноста со барањата од овие Правила. 

(3) Корисникот ги обезбедува резултатите од симу-
лацијата што се релевантни за постројката на корисни-
кот во форма на извештај, со цел да го демонстрира ис-
полнувањето на барањата од овие Правила. Корисни-
кот произведува и обезбедува проверен модел на симу-
лација за секоја постројка. 

(4) ОЕПС има право да ја провери усогласеноста на 
корисникот со барањата од овие Правила преку спрове-
дување на сопствени симулации за усогласеност врз 
основа на обезбедените извештаи за симулации, моде-
ли на симулација и мерења од тестот за усогласеност. 
 

Тестовите за усогласеност 
 

Член 98 
(1) Тестовите за усогласеност на потрошувачите и 

производителите се даде во ПРИЛОГ 10 - ТЕСТОВИ 
ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 
ПОТРОШУВАЧИТЕ. 

 
III.7. Исклучоци 

 
Општи одредби 

 
Член 99 

 (1) ОЕПС подготвува постапка за исклучоци на тран-
спарентна, недискриминирачка, не-пристрасна, добро до-
кументирана основа и доколку е потребно, врз основа на 
анализа на придобивки и трошоци (cost-benefit). 

(2) Постапката за исклучоци во оваа глава е при-
менлива како за новите така и за постојните постројки 
на корисниците на преносна мрежа. 
 

Барање за исклучок 
 

Член 100 
 (1) Корисникот може да побара исклучок само за 

Дополнителни барања за приклучување со преносниот 
систем наведени во Член 93 од овие Правила со подне-
сување на Барање до ОЕПС пред склучување на дого-
вор за користење на преносната мрежа, во согласност 
со условите пропишани во овој член.  

(2) Корисникот го доставува Барањето за исклучок 
во пишана форма до ОЕПС и истото мора да содржи:  

- податоци за идентификација на корисникот, вклу-
чително и податоци за назначеното лице за контакт, 

- конкретна постројка/место на која/кое се однесува 
Барањето за исклучок,  

- опис на содржината и причината за менување, 
- одредбата/параметарот од Дополнителните бара-

ња за приклучување со преносниот систем наведени во 
Член 93 од овие Правила за која се бара исклучокот, 

- сите релевантни документи во поддршка на Бара-
њето за исклучок, како што се: 

- условот што не може да се исполни, 
- причината за неможноста да се исполни условот, 
- временскиот период за кој условот не може да се 

исполни, т.e., целосно, времено, во одредени случаи, 
итн., 

- ефектот од неисполнувањето на конкретниот ус-
лов, 

- датумот кога се очекува условот целосно да биде 
исполнет. 

(3) Исклучоците мора да се применуваат за местото 
или компонентата на постројката и во ниеден случај 
нема да претставуваат севкупни исклучоци што покри-
ваат различни места и различни видови постројки или 
друга опрема. 

(4) Исклучоците од некој параметар пропишан во 
Дополнителни барања за приклучување со преносниот 
систем наведени во Член 93 од овие Правила може да 
подразбира само отстапувања на вредноста на парамет-
рите наведени во конкретната одредба која се однесува 
на местото на приклучок, без да ги менува пропишани-
те параметри.  

 
Одлука за исклучок 

 
Член 101 

 (1) По поднесувањето на Барањето за исклучок од 
страна на корисникот, ОЕПС го оценува Барањето и 
поврзаната документација. 

(2) Доколку документацијата не е комплетна, ко-
рисникот треба да ги достави потребните информации 
како што се бара од страна на ОЕПС. 

(3) ОЕПС поднесува до Комитетот Барање за изда-
вање на Мислење за потреба од изработка на анализа 
на придобивки и трошоци во рамките на донесување 
одлука за исклучок, по добивање на комплетна доку-
ментација од страна на корисникот. 

(4) Комитетот е должен да даде Мислење за потре-
бата од изработка на анализа на придобивки и трошоци 
во рок од 30 дена по добивање на Барање од страна на 
ОЕПС. 

(5) ОЕПС доставува до Комитетот анализа на при-
добивки и трошоци, доколку истата е изработена во пе-
риод од најдоцна 6 месеци по добивање на Мислењето 
за потреба од изработка на анализа на придобивки и 
трошоци. 

(6) Комитетот подготвува образложено мислење за 
одбивање или одобрување на Барањето за исклучок, 
како и траењето на исклучокот. 
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(7) ОЕПС, во рок од 3 месеци по комплетирање на 
документација, издава одлука со која се одбива или 
одобрува Барањето за исклучок, како и траењето на ис-
клучокот, вклучително и образложено мислење за так-
вата одлука. 

(8) Корисникот има право да поднесе жалба до Ре-
гулаторната комисија за енергетика доколку е незадо-
волен од одлуката на ОЕПС која се однесува на негово-
то Барање за исклучок. 

(9) ОЕПС води регистар на сите доделени или од-
биени исклучоци. 

(10) Ажурираниот регистер се доставува до Регула-
торната комисија за енергетика најмалку еднаш во 6 
месеци како и до надлежната служба во ENTSO-E. 

(11) Ажурираниот регистер содржи: 
- барања за кои се бара исклучок, 
- содржина на Барањето за исклучок и 
- образложение на причините за одбивање или 

одобрување на исклучок.  
 

IV. МЕРЕЊЕ НА EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

IV.1. Вовед 
 

Член 102 
(1) Одредбите на Мрежните правила кои се однесу-

ваат на мерење на електрична енергија ги утврдуваат 
правата и одговорностите на ОЕПС и корисниците на 
преносниот систем, односно сите учесници на пазарот 
на електрична енергија. 

(2) Со овие одредби се уредуваат:  
- техничко-технолошките услови за формирање на 

мерното место од коe ОЕПС испорачува/прима енерги-
ја кон/од корисниците на преносниот систем врз осно-
ва на транспарентни и недискриминаторни принципи; 

- услови и начин на користење на мерниот систем 
од двете страни врз основа на транспарентни и недис-
криминаторни принципи; 

- технички и други услови за безбедно и доверливо 
функционирање на мерниот систем и обезбедување на 
квалитетна услуга; 

- одговорноста и надлежноста на ОЕПС и на корис-
ниците на преносниот систем; 

- техничко технолшки карактеристики на мерните 
уреди;  

- извршување на мерните услуги; 
- сопственост над мерната опрема. 
(3) Овие одредби го дефинираат и управувањето со 

мерните податоци при процесот на: 
- мерење на ЕЕ во мерните места и места на прик-

лучок; 
- отчитување, прибирање и архивирање на подато-

ци од извршените мерења на ЕЕ од броилата на ЕЕ; 
- обработка и доставување на потребните податоци 

неопходни за работа на ОЕПС и ОПЕЕ; 
- чување на податоците од извршените мерења на 

ЕЕ. 
(4) ОЕПС е должен да спроведе точни, брзи и ефи-

касни постапки за обезбедување и обработка на пода-
тоци од мерењето на активна и реактивна енергија и 
моќност со цел фактурирање и наплата на количината 
на примо/предадената ЕЕ.  

 
IV.2. Цели и области на примена 

 
Член 103 

 (1) Цел на правилата за мерење на ЕЕ е да овоз-
можи: 

- обезбедување на потребните мерни податоци и 
воспоставување на постапка за размена помеѓу реле-
вантните енергетски субјекти; 

- дефинирање на мерните големини кои треба да 
бидат измерени; 

- дефинирање на барањата во врска со точноста на 
мерењата на ЕЕ; 

- дефинирање на условите за мерење на ЕЕ и регис-
трирање на мерните големини, кои се користат за реа-
лизирање на договорите за размена на ЕЕ, користење 
на преносниот систем, дебаланс и системски услуги; 

- Ефикасна контрола и надзор на мерење (КНМЕР) 
на сите мерни места на ОЕПС; 

- воспоставување на надлежностите во врска со 
инсталирање, испитување, одржување, аквизиција и 
управување со системите за мерење на ЕЕ. 

(2) Одредбите од овие Правила се применуваат на: 
- мерни места во преносните објекти на ОЕПС и во 

објектите на корисниците кои се директно приклучени 
на преносната мрежа; 

- мерни места во трафо полињата со трансформаци-
ја 400/110 kV, 110/35/20/10 kV; 

- мерни места на средно напонско ниво, ако станува 
збор за далекувод преку кој се испорачува ЕЕ во сосе-
ден ЕЕС; 

- мерни места на објекти за производство на ЕЕ кои 
се од интерес за работа ОЕПС; 

- мерни места за сопствена потрошувачка во пре-
носните објекти на ОЕПС и мерни места за сопствена 
потрошувачка во објекти на корисниците. 

 
IV.3. Мерни места и места на приклучок 

 
IV.3.1  Дефиниции, и општи барања 

 
Член 104 

(1) Мерно место претставува физичко место (точка) 
во системот за мерење на ЕЕ во која се регистрира 
електрична енергија и се мерат електрични величини. 

(2) Мерното место може да биде лоцирано во об-
јекти, или во делови од објекти, во сопственост на: 

- ОЕПС; 
- производител на ЕЕ; 
- оператор на електродистрибутивниот систем 

(ОДС); 
- потрошувачи директно приклучени на преносната 

мрежа. 
(3) Место на приклучок е точка во ЕЕС каде што ге-

нераторските единици, потрошувачите и дистрибутив-
ните системи се приклучени на преносната мрежа во 
која ОЕПС испорачува/ прима ЕЕ кон/од корисникот 
на преносниот систем. 

(4) Мерното место и местото на приклучок се дефи-
нираат во Студијата за приклучување на преносна мре-
жа и во Договорот за приклучување. 

(5) Доколку не постои Студија за приклучување на 
преносната мрежа, местоположбата на мерното и мес-
тото на приклучок како и местоположбата на пресмет-
ковното и контролното броило на корисникот ги ут-
врдува ОЕПС. 

(6) Ако постојат сите технички услови, мерното 
место се наоѓа на исто напонско ниво со местото на 
приклучок. 

(7) Ако местото на приклучок и мерното место не 
се наоѓаат на исто напонско ниво, или ако се наоѓаат на 
исто напонско ниво, но се оддалечени толку да загуби-
те на ЕЕ не може да се занемарат, неопходно е да се из-
врши корекција на мерените податоци за вредноста на 
губитоците на ЕЕ од местото на приклучок (местото на 
примопредавање) до мерното место, сведено на место-
то на приклучок. Тогаш корекцијата е составен дел на 
пресметковниот процес. 

(8) Коефициентот на корекција го утврдува ОЕПС 
врз основа на техничките карактеристики на опремата, 
преносниот однос на трансформаторот и пресметка на 
загубите помеѓу местото на приклучок и мерното мес-
то при услови на просечна екесплоатација на објектот. 
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Коефициентот на корекција се утврдува со Договорот 
за приклучок. Начинот и условите на промена на кое-
фициентот на корекција ги утвртува ОЕПС и корисни-
кот. 

 
IV.3.2 Местоположба на мерните места 

 
Интерконективни далекуводи 

 
Член 105 

(1) Мерното место е точка на испорака/прием на ЕЕ 
од/до соседните ЕЕС (интерконективна мерна точка) 
која е лоцирана во 400/x kV или 110/x kV трансформа-
торска станица, сопственост на ОЕПС. 

(2) ОЕПС е одговорен за инсталирање, одржување, 
редовна контрола и верификација на пресметковното и 
контролното броило. Пресметковното и контролното 
броило се инсталираат во иста мерна точка. Технички-
те карактеристики на пресметковното и контролното 
броило мора да се идентични. 

(3) Техничките карактеристики на напонските и 
струјни мерни трансформатори и броила на електрична 
енергија треба да ги задоволуваат барањата дадени во 
ENTSO-E. 

(4) Интерконективните мерења на примо/предаде-
ната ЕЕ се регулирани со соодветни договори за интер-
конекција со операторите од соседните ЕЕС. 

 
Производни единици 

 
Член 106 

(1) Мерното место е точка на испорака на ЕЕ од 
производна единица кон преносниот систем, и е дефи-
нирана во Студијата за приклучување на преносна 
мрежа. 

(2) Пресметковното и контролното броило се инста-
лираат во исто мерно место, имаат  идентични технич-
ки карактеристики и се во сопственост на ОЕПС. 

(3) ОЕПС е одговорен за инсталирање, одржување, 
редовна контрола и верификација на пресметковното и 
контролното броило, доколку не е поинаку утврдено со 
Договорот за приклучок. 

(4) Прозводителот може да инсталира и одржува 
дополнително контролно броило во негова сопственост 
за мерење на примо/предадената ЕЕ на приклучниот 
вод во трансформаторската станица, како резерва на 
пресметковното и контролно броило на ОЕПС. 

(5) ОЕПС може да инсталира и одржува дополни-
телно контролно броило за мерење на примо/предаде-
ната ЕЕ на водовите во трансформаторската станица 
сопственост на ОЕПС, како резервно на пресметковно-
то и контролно броило. 

 
Повластени производители 

 
Член 107 

(1) Кај повластените производители на ЕЕ кои се 
приклучени на пониски напонски нивоа (најчесто на 
мрежата на ОДС), ОЕПС нема своја мерна опрема. 

(2) Повластените производители на ЕЕ должни се 
на ОЕПС да му ги достават сите податоци од мерниот 
систем со кој ја регистрираат примо/предадената ЕЕ. 

(3) Повластениот производител на електрична енер-
гија, по добивањето на Решението за стекнување на 
статус на повластен производител, во рок од 15 дена со 
писмено Известување го известува ОЕПС за добиениот 
статус. 

(4) Писменото Известување во врска со став (3) од 
овој член треба да содржи: 

- комплетна информација за локацијата мерното 
место со назив на фирма; адреса; катастарска парцела и 
број (КП бр.); катастарска општина (КО); лице за кон-
такт и контакт телефон; 

- комплетна техничка документација за мерната оп-
рема: СМТР; НМТР; броило; заштитни уреди; комуни-
кациски уреди итн.; 

- испитен протокол или записник од испитување на 
мерниот систем со потпис и печат на овластено лице 
кое го направило испитувањето. 

 
Дистрибутивен систем на ЕЕ 

 
Член 108 

(1) Мерното место е точка на испорака/прием на ЕЕ 
од ОЕПС кон ОДС и е дефинирана во Студијата за 
приклучување на преносна мрежа.  

(2) Пресметковното броило е во сопственост на 
ОЕПС и тоа се инсталира на високонапонската страна 
на енергетскиот трансформатор.  

(3) ОЕПС е одговорен за инсталирање, одржување, 
редовна контрола и верификација на пресметковното 
броило. 

(4) ОДС е должен да инсталира и одржува дополни-
телно контролно броило за мерење на примо/предаде-
ната ЕЕ. Ова броило се инсталира на нисконапонската 
страна на енергетскиот трансформатор. 

(5) Дополнителното контролно броило (може и по-
веќе, зависно од трансформацијата) е во соспственост на 
ОДС, и ОДС е одговорен за инсталирање, одржување, ре-
довна контрола и верификација на овие броила. 

(6) ОЕПС може да инсталира и одржува дополни-
телни контролни броила за мерење на примо/предаде-
ната ЕЕ на 110 kV водови во трансформаторската ста-
ница сопственост на ОЕПС, како резервни на пресмет-
ковните и контролни броила. 

 
Потрошувачи приклучени на преносна мрежа 

 
Член 109 

(1) Мерното место и местото на приклучок за испо-
рака/прием на ЕЕ од преносниот систем на потрошува-
чот директно приклучен на преносната мрежа дефини-
рани се согласно Студијата за приклучување на пре-
носна мрежа.  

(2) Пресметковното броило е во сопственост на 
ОЕПС и ОЕПС е одговорен за инсталирање, одржу-
вање, редовна контрола и верификација на пресметков-
ното броило. 

(3) Потрошувачот директно приклучен на пренос-
ната мрежа е должен да инсталира и одржува дополни-
телно контролно броило во негова соспственост за ме-
рење на примо/предадената ЕЕ, како резерва на 
пресметковното броило на ОЕПС.  

(4) Потрошувачот директно приклучен на пренос-
ната мрежа е одговорен за инсталирање, одржување, 
редовна контрола и верификација на дополнителното 
контролно броило. 

(5) ОЕПС може да инсталира и одржува дополнително 
контролно броило за мерење на примо/предадената ЕЕ на 
водовите во трансформаторската станица сопственост на 
ОЕПС, како резерва на пресметковното броило. 

 
IV.4. Мерна опрема 

 
IV.4.1 Составни делови на мерната опрема 

 
Член 110 

(1) На секое мерно место мерната опрема опфаќа: 
- мерни трансформатори; 
- секундарни мерни електрични кола; 
- броила на електрична енергија; 
- помошни уреди (МПК кутија за приклучување и 

преспојување на броилата, осигурувачи, заштитни 
уреди, извори за напојување итн.); 

- уреди за сигнализација и надзор; 
- уреди за комуникација. 
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IV.4.2 Мерни трансформатори 
 

Вовед 
 

Член 111 
(1) На секое мерно место за потребите на пресметков-

но и контролно мерење на ЕЕ, треба да бидат инсталира-
ни напонски мерни трансформатори (НМТР) и струјни 
мерни трансформатори (СМТР), кои треба да ги задоволу-
ваат следниве стандарди: МКС EN 60044-1, МКС EN 
60044-2, МКС EN 60044-3 и МКС EN 60044-5. 

(2) Трансформаторите треба да поседуваат испитен 
фабрички протокол и жиг од надлежен државен орган 
(во понатамошниот текст Биро за метрологија) со вали-
ден рок на важност. 

 
Класа на точност 

 
Член 112 

(1) Класата на точност на мерните трансформатори 
дадена е во табела IV.1 

 
Tабела IV.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) две мерни јадра 
 

Струјни мерни трансформатори 
 

Член 113 
(1) Номиналната примарна струја на СМТР се бира 

согласно номиналната струја на останатите елементи 
во полето каде што се наоѓа СМТР. 

(2) ОЕПС го утврдува односот на кој се поврзуваат 
примарните страни на СМТР. Корисникот е должен да 
го изврши налогот на ОЕПС, кој се доставува со служ-
бен допис или е дефиниран во Студијата за приклучок. 

(3) СМТР мора да бидат со номинална секундарна 
струја од 1 А. 

(4) На мерното јадро на СМТР се приклучуваат 
единствено броилата за ЕЕ.  

(5) Приклучните стегалки на секундарот на СМТР 
треба да бидат заштитени со пломба на ОЕПС за спре-
чување на неовластен пристап. Било каква интервенци-
ја на секундарните струјни мерни кругови мора да е до-
кументирана, а извештајот да биде доставен на ОЕПС. 

(6) На интерконективните мерни места и мерните 
места на производство на ЕЕ, СМТР треба да имаат две 
мерни јадра со идентични технички карактеристики. 
На првото мерно јадро се приклучува само пресметков-
ното, а на второто мерно јадро само контролното бро-
ило. 

(7) Вкупното оптоварување на секое секундарното 
јадро на СМТР, вклучувајќи ги и секундарните струјни 
врски, треба да биде од 20%-100% од номиналнaта 
моќност на јадрото. 

(8) Напречниот пресек на проводниците на секун-
дарните струјни врски од приклучните стегалки на 
СМТР до мерно-приклучната кутија мора да изнесува 
најмалку 2,5 mm² за должина на проводник до 100 m по 
фаза, односно 4 mm² за должина на проводник поголе-
ма од 100 m по фаза.  

(9) Струјните мерни кола треба да бидат изведени 
со соодветна заштита од механички и електрични вли-
јанија. Тип на кабел кој се користи за формирање на се-
кундарните струјни врски треба да биде NYCY. 

(10) Деталните технички карактеристики на СМТР 
се дефинираат во Студијата за приклучување на пре-
носната мрежа. 

(11) Доколку не постои Студија за приклучување на 
преносната мрежа, карактеристиките на СМТР ги опре-
делува ОЕПС. 

(12) ОЕПС го задржува правото на дополнителни 
барања во врска со СМТР во зависност од системските 
прилики на мрежата. 

 
Напонски мерни трансформатори 

 
Член 114 

(1) На мерното јадро на НМТР по правило се прик-
лучуваат само броила за ЕЕ. 

(2) Во посебни услови и со одобрение на ОЕПС, на 
ова јадро може да се приклучат и други уреди, само 
ако вкупното оптоварување на јадрото не ја надминува 
неговата номинална моќност. 

(3) Напонските мерни трансформатори мора да би-
дат со номинален секундарен фазен напон од 100/√3 V. 

(4) Секундарните мерни кола на НМТР мора да би-
дат заштитени со посебни припадни автомати со кон-
такт за сигнализација. Автоматите се вградуваат што е 
можно поблиску до секундарните стегалки на НМТР 
(во командниот ормар во полето на НМТР-и). Алармот 
на испад на  автоматот за мерење и присутност на мер-
ните напони треба да биде воведен во единствениот 
системот на алармна сигнализација. Овој аларм треба 
да има и временски жиг. Во објектите во кои нема ва-
ков аларм, како идентификација на ваков настан ќе се 
користи записот од Книгата на настани во броилото. 

(5) Падот на напон од НМТР до броило (ΔU) мора 
да биде ≤0,05% од секундарниот номинален напон на 
НМТР ако е приклучено броило со класа на точност 
0,2s, односно ΔU≤0,1% во случај кога е приклучено 
броило со класа на точност 0,5s. Напречниот пресек на 
проводниците на напонските мерни кола се бира сог-
ласно претходното. 

(6) Вкупното оптоварување на секое секундарното 
јадро на НМТР, вклучувајќи го и приклучниот кабел, 
треба да биде од 20%-100% од номиналнaта моќност на 
јадрото. 

(7) Напонските мерни кола треба да бидат изведени 
со соодветна заштита од механички и електрични вли-
јанија. Тип на кабел кој се користи за формирање на се-
кундарните напонски кола треба да биде NYCY. 

(8) Деталните технички карактеристики на НМТР 
се дефинираат во Студијата за приклучување на пре-
носната мрежа. 

(9) Доколку не постои Студија за приклучување на 
преносната мрежа, карактеристиките на НМТР ги оп-
ределува ОЕПС. 

(10) ОЕПС го задржува правото на дополнителни 
барања во врска со НМТР во зависност од системските 
прилики на мрежата. 

 
IV.4.3 Броила 

 
Член 115 

(1) Броилата треба да регистрираат активна и реак-
тивана ЕЕ и мора да бидат во склад со националните 
метролошки прописи и прописите за примопредавање 
на електрична енергија. Броилата мора да ги задоволу-
ваат основните стандарди МКС EN 62053-22:2006, 
МКС EN 62053-11:2006; МКС EN 62053-23:2006 и 
МКС EN 60687. 
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(2) Броилата треба да бидат статички, тросистем-
ски, двонасoчни, четирижични, четиритарифни за ме-
рење на активна, реактивна ЕЕ и моќност, со можност 
за далечинско отчитување. 

(3) Броилата мора да имаат можност за далечинско 
и локално отчитување по тарифи на: kW, kWh, kVAr, 
kVArh и кумулативна потрошувачка, евиденција на 
настани и времето на случување на настанот. 

(4) Броилата треба да содржат мерни регистри за 
секоја мерна големина. 

(5) На броилата има два вида на службени ознаки. 
Првата ознака е жиг на Бирото за метрологија, а втора-
та жиг на ОЕПС и жиг на корисникот. На капакот на 
приклучните стегалки на броилото и на копчето за ре-
сетирање се ставаат пломби на ОЕПС и на корисникот. 

(6) Мерната приклучна кутија ја пломбира ОЕПС 
поради заштита од неовластен пристап.  

(7) За броилото мора да биде обезбеден надворешен 
дополнителен извор за напојување (помошно напоју-
вање). 

(8) На интерконективните мерни места и на мерни-
те места на производство на електрична енергија, пок-
рај пресметковно задолжителна е инсталација и на кон-
тролно броило со исти технички карактеристики и кла-
са на точност како и пресметковното. За пресметки се 
користат податоците од пресметковното броило. 

(9) Во случај на дефект на пресметковно броило 
или на дел од системот за мерење на ЕЕ, за фактурира-
ње на примо/предадената ЕЕ и моќност ќе се користат 
количините отчитани од контролното броило. 

(10) Класата на точност на броилата дадена е во та-
бела IV.2 

Табела IV.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Задолжителна инсталација на пресметковно и 

контролно броило 
(11) Деталните технички карактеристики на броила-

та дефинирани се во Студијата за приклучување на 
преносната мрежа. 

(12) Секое броило мора да биде означено со 
единствен број (идентификациски број).  

(13) Идентификацискиот број, заедно со техничките 
карактеристики и спецификации, мора да биде достапен 
на ОЕПС за негово заведување во мерниот регистер. 

 
IV.4.4 Сигнализација и надзор 

 
Член 116 

(1) Во контролно командниот објект (ККО) или на 
друго соодветно место треба да има приказ најмалку на 
следниве аларми: 

- отсуство на мерни напони,  
- прекин на помошно напојување, 
- неовластен пристап на броило, 
- грешка во работа со броилото. 
(2) Сите аларми од став (1) мора да бидат регистри-

рани со време и датум во Книгата на настани на брои-
лото. 

(3) Ако корисникот регистрира појава на било ка-
ков аларм од напонските и струјни мерни кола или би-
ло каква дискриминација на мерење (неовластен прис-
тап до приклучните стегалки на броило; нестанок на 
било кој напон или струја, погрешно воспоставен ме-
рен систем итн) во најкус можен рок должен е инфор-
мацијата да ја проследи до ОЕПС. 

 
IV.4.5 Комуникација 

 
Комуникациски протокол и комуникациски интерфејс 

 
Член 117 

(1) Сите мерни величини и сите податоци кои ги ре-
гистрира броилото мора да се отчитуваат локално и да-
лечински со еден од следниве меѓународни стандарди-
зирани протоколи: 

- IEC 62056 (DLMS) - броило ( IR порт, електричен 
порт RS 485, сериски порт RS 232); 

- IEC 61107 – броило 
(2) Комуникацискиот инерфејс (физичкото ниво на 

комуникација со броило) треба да ги задоволува сле-
дниве стандарди: 

- IEC 62056-21 – IR порт/броило (сигнал статус: 
binary 1=IR LED off; binary 0=IR LED on); 

- ISO 8482 – RS 485 порт/броило (сигнал статус: 
binary 1<-0,2V; binary 0˃-0,2V) 

(3) Поради интеграција на повеќе броила преку 
еден комуникациски интерфејс за пренос на податоци 
се користи електричен порт RS 485. 

 
Комуникациски медиум 

 
Член 118 

(1) За сите мерни величини и сите податоци кои ги 
регистрира броилото, а кои се отчитуваат далечински, 
мора да биде обезбеден барем еден од следниве кому-
никациски медиуми: 

- GSM/GPRS мрежа од мобилна телефонија; 
- оптички кабел во заштитно јаже (OPGW/Ethernet) 
- PSTN јавна телефонска мрежа 
 
IV.5. Набавка, монтажа, пуштање во работа 

и демонтажа на мерната опрема 
 

Член 119 
(1) Набавката, монтажата и пуштањето во работа на 

мерната опрема дефинирана е со Студијата за приклу-
чок кон преносната мрежа. 

(2) Доколку не постои Студија за приклучок кон 
преносната мрежа, сопственикот, односно носителот 
на правото на користење на приклучокот е одговорен 
за набавка, монтажа и пуштање во работа на мерната 
опрема. 

(3) Набавката, монтажата и пуштањето во работа во 
врска со став 2 на овој член опфаќа: 

- мерни трансформатори; 
- спојни кабели помеѓу броилата и секундарите на 

мерните трансформатори; 
- помошно напојување и заштитни уреди; 
- броила; 
- комуникациска опрема (комуникациски кабел, ко-

муникациски приемник и комуникациски медиум); 
- опрема за сигнализација и надзор; 
- кориснички интерфејс и интегрирање на мерната 

опрема во AMR/MDM системот на ОЕПС. 
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(4) Доколку корисникот го формира пресметковно-
то мерно место тој има обврска во писмена форма да го 
информира ОЕПС за пуштањето во работа на мерната 
опрема. Корисникот е должен да ги достави до ОЕПС 
сите испитни протоколи, податоци од конфигурација 
на мерната опрема и извештајот од извршениот тех-
нички прием (SAT). ОЕПС може да присуствува при 
техничкиот прием на мерната опрема и пуштањето во 
работа доколку смета дека тоа е неопходно. 

(5) Согласно доставената техничка документација 
од став 4 од овој член и/или присуството на SAT, 
ОЕПС во писмена форма ќе се произнесе дали форми-
раното пресметковно мерно место е прифатливо за 
ОЕПС или не. Доколку ОЕПС се произнесе негативно, 
во писмена форма ги доставува забелешките до корис-
никот. Корисникот е должен да постапи согласно забе-
лешките на ОЕПС.  

(6) Кога ОЕПС во свое владение од инвеститор го 
превзема приклучокот на преносната мрежа или само 
мерната опрема, ОЕПС ги спроведува следниве актив-
ности: 

- проверка на сите испитни протоколи од испорача-
телот на опремата и изведувачот на работите; 

- целокупната документација за проверка, а врска 
со став 6, точка 1 од овој член,    на ОЕПС на увид и 
владение ги доставаува инвеститорот; 

- проверка на конфигурацијата на броилото; 
- контрола на секундарните струјни и напонски 

кола; 
- проверка на комуникацијата и комуникациските 

врски; 
- контрола на далечинската комуникација на брои-

лото со системот AMR/MDM на ОЕПС; 
- контрола на валидноста на сите пломби на мерна-

та опрема; 
- ја евидентира мерната опрема и мерното место во 

единствениот Регистар на мерни места на ОЕПС. 
(7) По извршеното пуштање во работа, не се дозво-

лени никакви неовластени измени на мерната опрема 
без писмена дозвола од ОЕПС. Секоја неовластена из-
мена ќе предизвика повторана проверка и контрола на 
мерната опрема по однос на сите точки во став 6 на 
овој член и тоа на трошок на страната која ги предиз-
викала неовластените измени. 

 
IV.6. Параметрирање на мерната опрема 

 
Член 120 

(1) Под параметрирање на мерната опрема се под-
разбира: 

- дефинирање на преносните односи на мерните 
трансформатори на мерното место, 

- параметрирање на броилото кое ќе се монтира на 
мерното место. 

(2) Карактеристиките на мерните трансформатори и 
преносните односи ги дефинира ОЕПС согласно на-
понското ниво на приклучокот и преносниот капацитет 
на опремата. 

(3) Активноста параметрирање на броило ги опфаќа 
внатрешните параметри на броилото кои мора да бидат 
во склад со техничките карактеристики на мерната оп-
рема. Параметрирањето на броилото може да биде при-
марно или секундарно зависно од тоа дали броилото ќе 
прикажува примарни или секундарни пресметковни ве-
личини. 

(4) Основните параметри на броилото: преносните 
односи на струјните мерни трансформатори, напонски-
те мерни трансформатори, пресметковна константа 
итн. се внесуваат во регистерот на ОЕПС за мерни 
места. 

(5) ОЕПС ги дефинира параметрите на броилото за 
секое мерно место. 

(6) Единствено ОЕПС е овластен да ја менува кон-
фигурацијата на параметрите на броилото. 

(7) ОЕПС е одговорен за ажурирање и одржување 
на параметрирањето на броилото. 

(8) ОЕПС со писмен допис го известува корисникот 
за промените во параметрите на броилото. 

(9) ОЕПС вообичаено броилото го параметрира 
примарно. Доколку броилото е параметрирано секун-
дарно, тогаш пресметковните константи за електрична 
енергија и моќност треба да се внесени во алгоритамот 
за пресметка на јасен и недвосмислен начин. Нивна 
промена е можна само со писмен допис од надлежната 
служба за мерење на електрична енергија на ОЕПС. 

(10) ОЕПС ги евидентира и архивира во својата до-
кументација сите податоци за параметрирање на брои-
лата и пресметковните константи на енергија и моќ-
ност. 

 
IV.7. Испитување и контрола на броила 

 
IV.7.1 Вовед 

 
Член 121 

(1) За да се обезбеди точност и доверливост во ра-
ботењето на броилата, неопходни се соодветни провер-
ки на истите. Испитување и контрола на броилата вр-
шат ОЕПС, Бирото за метрологија и корисникот. 

(2) Доколку ОЕПС или корисникот се сомневаат де-
ка некое од броилата не е во предвидените граници на 
точност, утврдени со овие Правила, се врши вонредно 
испитување на истото. 

(3) Доколку при испитувањето се потврди дека ис-
питуваното броило не е во соодветната класата на точ-
ност, трошоците за вонредното испитување ги сноси 
сопственикот. Сопственикот има обврска да го замени 
испитуваното броило со друго со исти технички карак-
теристики како испитуваното броило. Сопственикот 
има обврска да изврши верификација на истото. 

(4) Доколку при испитувањето се потврди дека ис-
питуваното броило е во соодветната класата на точ-
ност, трошоците за вонредното испитување ги сноси 
подносителот на Барањето за вонредното испитување. 
Подносителот има обврска да изврши верификација на 
истото.  

(5) Доколку испитувањето на класата на точност се 
врши со еталонски уред на лице место, истото се изве-
дува во присуство на одговорни лица од страна на: Би-
рото за метрологија, ОЕПС и корисникот. 

 
IV.7.2 Испитување на броила од страна на ОЕПС 

 
Член 122 

(1) ОЕПС има обврска да ја испита исправноста и 
точноста на работата на броилото на  секое пресмет-
ковно мерно место и тоа најмалку еднаш годишно. 

(2) ОЕПС има право да го продолжи или скрати ин-
тервалот помеѓу две последователни испитувања на 
броило зависно од добиените податоци за работата на 
броилото. Периодот не може да биде подолг од вери-
фикациониот интервал одреден од Бирото за метроло-
гија. 

(3) ОЕПС, доколку смета дека е потребно, може да 
ги испита и останатите делови на мерната опрема. 

(4) Испитувањето на броилото ги опфаќа следниве 
активности:     

- проверка на исправноста на сите пломби на брои-
лото; 

- проверка на преносните односи на напонските и 
струјни мерни трансформатори; 

- проверка на секундарните струјни врски од брои-
лото до мерните трансформатори; 

- проверка на приказите на дисплејот на броилото 
- проверка на параметрирањето на броилото; 
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- проверка на комуникација со броилото локално и 
далечински; 

- проверка на класа на точност на броилото. 
(5) Доколку ОЕПС утврди неисправност на броило, 

тоа го евидентира во својата база на податоци и во нај-
кус можен рок врши замена на неисправното со ново 
броило. 

(6) Доколку ОЕПС или корисникот се посомневаат 
во исправноста на работата на броило, ОЕПС е должен 
во најкус можен рок да организира вонредна теренска 
проверка на работата на броилото. 

(7) Трошоците за вонредната проверка ги сноси 
ОЕПС, доколку при испитувањето се утврди грешка во 
работата на броилото. Ако не се утврди грешка во ра-
ботата на броилото, трошоците за вонредното испиту-
вање ги сноси барателот на истото. 

(8) Резултатите од интервенциите врз броилата се 
внесуваат во база на податоци која ОЕПС ја води за 
броилата. 

 
IV.7.3 Испитување на броила од страна на Бирото  

за метрологија 
 

Член 123 
(1) Бирото за метрологија во овластена лаборато-

рија, врши периодичен преглед и верификација на бро-
илата во временски интервали утврдени со закон или 
Правилник, согласно типот на броило и декларираната 
класа на точност. 

(2) ОЕПС има обврска сите броила на мерните мес-
та за пресметка и контрола да бидат верификувани со 
важечки жиг на Бирото за метрологија. 

 
IV.7.4 Контрола на броила 

 
Член 124 

(1) ОЕПС врши контрола на вградените броила нај-
малку еднаш во годината. 

(2) Контрола на броилото ги опфаќа следниве ак-
тивности: 

- визуелен преглед на броилото и проверка на сите 
пломби, жигови и налепници; 

- проверка на секундарните мерни кола од броилото 
до мерната приклучна кутија; 

- проверка на алармната сигнализација; 
- споредба на енергијата регистрирана на пресмет-

ковното со регистрираната енергија на контролното 
броило. Отстапувањето мора да биде во границите оп-
ределени со класата на точност на броилата; 

- анализа на сигнали и аларми регистрирани во 
Книгата на настани на броилото; 

- анализа на вредностите на трифазните мерни ве-
личини на броилото; 

- анализа на фазорскиот дијаграм на напони и 
струи. 

(3) Сопственикот на електроенергетскиот објект, 
односно на мерната опрема обезбедува контрола и над-
зор на работата на броилото. Во случај на појава на 
аларм или сигнал кој известува за дефект или грешка 
во работа на броилото, корисникот без одлагање за тоа 
го известува ОЕПС. 

 
IV.8. Пристап, заштита и одржување на мерната 

опрема 
 

IV.8.1 Пристап и заштита на мерната опрема 
 

Член 125 
(1) ОЕПС се обврзува, на барање од корисникот, да 

обезбеди непречен пристап во сопствените објекти за 
локално отчитување на пресмековните и контролни 
броила, како и увид на останатата мерна опрема. За-
должително е присуство на претставници од ОЕПС и 
корисникот. 

(2) Корисникот се обврзува, на барање од ОЕПС, да 
обезбеди непречен пристап во сопствените објекти за  
локално отчитување на пресметковните и контролни 
броила, како и увид на останатата мерна опрема. За-
должително е присуство на претставници од ОЕПС и 
корисникот.  

(3) После инсталирање и пуштање во работа, мер-
ната опрема (мерните уреди, мерните приклучни ку-
тии,  како и друга опрема која може да влијае на точ-
носта и исправноста на мерењето и пресметките на 
електрична енергија) треба да биде заштитена со плом-
ба во согласност со договорената процедура меѓу 
ОЕПС и корисникот. Пломбата треба да биде поставе-
на на предвидените местата за пломбирање на мерната 
опрема. 

(4) Пломбата мора да го содржи жигот на ОЕПС и 
да биде поставена на начин што ќе го оневозможи вли-
јанието врз мерењето и/или пресметката на електрич-
ната енергија и/или моќноста. 

(5) Пристапот кон податоците од пресметковното 
мерно место (локален или далечински) мора да биде 
заштитен со однапред доделено право на пристап на 
ОЕПС и тоа за: 

- прибирање на мерните податоци; 
- промена на време и датум; 
- поставување на параметри за конфигурација, та-

рифна програма и останати функции; 
- комуникациски протоколи и комуникациски пара-

метри. 
(6) Мерната опрема треба да биде сместена во мер-

ни ормари или во соодветна за таа намена просторија и 
место, да се заштити од несоодветни температурни ус-
лови, прав, влага, вибрации, силни електромагнетни 
зрачења и други влијанија. 

(7) ОЕПС и корисникот се должни да регистрираат 
било каква повреда на елементите на мерното место и 
пломбата. 

 
IV.8.2 Одржување на мерната опрема 

 
Член 126 

(1) ОЕПС и Корисниоците имаат обврска за одржу-
вање на мерната опрема за да обезбедат точност и до-
верливост во работењето. 

(2) Во случај кога еден или повеќе делови од мерна-
та опрема имаат технички карактеристики кои не одго-
вараат на оние одобрени со приклучокот, сопственикот 
е должен во најкус можен рок да го замени неисправ-
ниот дел. Ако постои дефект на опрема со редунданса, 
овој рок може да биде најмногу 30 дена. 

(3) Секоја промена, редовна или вонредна контрола 
или интервенција врз било кој елемент на мерната опрема 
се врши само во присуство на овластени лица од ОЕПС и 
корисникот. За наведената активност се составува запис-
ник потпишан од присутните лица, притоа секоја страна 
задржува по еден примерок од записникот. 

(4) ОЕПС е должен на сопствен трошок да води 
грижа за мерната опрема во негова сопственост. 

(5) ОЕПС ја одржува мерната опрема од став 4, во 
согласност со закон, со технички прописи и со одред-
бите од овие Мрежни правила. 

(6) Во определени мерни места мерната опрема мо-
же да биде во сопственост на корисникот (НМТР; 
СМТР; секундарни врски итн.). 

(7) За одржување на мерната опрема во исправна 
состојба од став 6 во овој член одговорен е корисникот. 
Корисникот ја одржува мерната опрема од став 6, во 
согласност со закон, со технички прописи и со одред-
бите на овие Мрежни правила. 

(8) При било каква интервенција или отстранување 
на дефект на опремата од став 6 корисникот со писме-
на Информација го известува ОЕПС за интервенцијата 
и типот на дефектот.  
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(9) Ако корисникот замени определен елемент од 
мерната опрема во негова сопственост, има обврска да 
го информира ОЕПС во рок од 15 дена со писмена Ин-
формација за настанатата замена. 

(10) Писмената Информација во врска со став 9 од 
овој член треба да содржи: 

- причини поради кои се менува опремата; 
- типот на опремата која е заменета и опремата која 

е во функција; 
- фабрички испитни протоколи за класа на точност 

и испитен протокол од испитување на опремата од ов-
ластено лице; 

- испитен протокол за пуштање во работа на опре-
мата. 

 
IV.9. Неправилно функционирање и поправки во 

системот за мерење 
 

IV.9.1 Контрола и надзор на мерење (КНМЕР) 
 

Член 127 
(1) ОЕПС е должен да спроведе ефикасна контрола 

и надзор на мерењето (КНМЕР) во сите мерни точки на 
пресметковни мерења, спроведувајќи ги следните ак-
тивности: 

- контрола на трифазниот мерен систем; 
- детектирање на било каква дискриминација на ме-

рењето; 
- физичка контрола на мерното место; 
- проверка и потврда на точноста на мерните пода-

тоци; 
- архивирање и чување на документацијата за 

пресметковни мерни места. 
(2) Доколку ОЕПС утврди, или е информиран за по-

стоење на грешка во било кој елемент од системот за 
мерење, има обврска да: 

- го извести корисникот по приемот на таквата ин-
формација; 

-  доколку е потребно спроведе локално прибирање 
на мерните податоци; 

- го пронајде и отстрани проблемот во елементот од 
системот во своја сопственост. 

 
IV.9.2 Поправки во системот за мерење 

 
Член 128 

(1) Доколку се забележат грешки во пресметковно-
то броило, или во некои делови од системот за мерење 
кои се предизвикани од корисникот, ОЕПС има об-
врска да го информира корисникот. Корисникот има 
обврска во најкус можен рок да ги отстрани таквите 
грешки во делот од системот што е во негова сопстве-
ност.  

(2) Доколку корисникот констатира грешка во било 
кој елемент на мерниот систем во негова сопственост 
на пресметковно мерно место има обврска да го инфор-
мира ОЕПС во рок од 48 часа за настанатата грешка. 

(3) Корисникот има обврска да ја отстрани грешка-
та во делот од системот што е во негова сопственост во 
најкус можен рок и за тоа да го извести ОЕПС.  

(4) Доколку се забележи грешка во трифазниот ме-
рен систем, недостаток на некоја електрична величина, 
регистрирање на електрична енергија во погрешен ре-
гистар итн., корисникот има обврска да го информира 
ОЕПС во рок од 48 часа и во најкус можен рок да ја от-
страни грешката во делот од системот што е во негова 
сопственост. 

(5) Мерниот систем мора да се доведе во исправна 
работа во рок од 15 дена во случај кога грешката има 
влијание врз наплатата. 

(6) ОЕПС ја донесува конечната одлука за ставање 
во редовна работа на мерниот систем по отстранување 
на грешката. 

IV.10. Мерни податоци 
 

Член 129 
(1) На секое мерно место се вршат следниве ме-

рења: 
- предадена активна енергија (А-); 
- преземена активна енергија (А+); 
- предадена реактива енергија (Q+); 
- преземена реактивна енергија (Q-); 
(2) Насоката на предадената (-), односно превземе-

ната (+) ЕЕ е од перспектива на ОЕПС. 
(3) На секое мерно место се регистрира и дијагра-

мот на оптоварување како средна 15-минутна активна 
моќност (kW), како и реактивна моќност (kVar) за секој 
пресметковен период. 

(4) Дневниот период започнува во 00:00 часот по 
средноевропско време (СЕТ) за интерконективните 
мерни места и завршува во 24:00 часот. За сите остана-
ти мерни места дневниот период започнува во 00:00 
часот по национално време и завршува во 24:00 часот. 

(5) Пресметковниот период за интерконективните 
мерни места е календарски месец со отчитување на 
пресметковните броила првиот ден во месецот во 00:00 
часот и последниот ден во 24:00 часот по средноевроп-
ско време. За сите останати мерни места периодот за-
почнува со отчитување првиот ден во месецот во 00:00 
часот, а завршува со отчитување во 24:00 часот по на-
ционално време. 

(6) Секој мерен податок е придружен со временски 
жиг (минута, час, ден, година). Овие податоци се чува-
ат во броилата за потребите на далечинско отчитување. 

(7) Аквизираните податоци за примопредадена 
електрична енергија од регистрите на броилото за 
пресметковен период и податоците за 15-минутните 
дијаграми на моќност се основни пресметковни мерни 
податоци. 

(8) Секое броило треба да овозможи отчитување на 
следниве податоци (прикажани се на дисплејот на бро-
илото): 

- тековна кумулативна состојба на регистрите на ак-
тивна енергија (kWh) и на реактивна енергија (kVarh) за 
секоја конфигурирана насока на електричната енергија; 

- максимална 15-минутна средна активна (kW) и ре-
активна моќност (kVar) за секоја конфигурирана насо-
ка на електричната енергија за тековниот пресметковен 
период и за претходниот пресметковен период; 

- квадрант за моменталните насоки на активна и ре-
активна моќност; 

- присутност на мерните напони; 
- тековно време и датум на броилото; 
- код на мерната величина која моментално се при-

кажува на диспјејот на броилото; 
- моментално активна тарифа. 
  

IV.11. Користење на мерните податоци 
 

Член 130 
(1) Согласно овие Правила податоците кои се доби-

ени со мерење се основа за следниве деловни актив-
ности: 

- биланси на електрична енергија на сите влезови, 
односно излези од преносната мрежа во определен 
пресметковен период. Билансите може да бидат специ-
фицирани по мерно место, напонско ниво, а во случај 
на интерконективна врска, со сведени количини на гра-
ница; 

- остварен дијаграм на моќност, односно енергија 
која влегла во преносната мрежа за определен пресмет-
ковен период, добиен како збир на дијаграмите на моќ-
ности (15-минутна средни вредности) на сите влезови 
во преносната мрежа. Овој дијаграм може да биде сос-
тавен од дијаграм на производни капацитети, интерко-
нективни влезови итн.; 
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- остварен дијаграм на моќност, односно енергија 
која излегла од преносната мрежа за определен 
пресметковен период, добиен како збир на дијаграмите 
на моќности (15-минутна средни вредности) на сите из-
лези од преносната мрежа. Овој дијаграм може да биде 
составен од дијаграм на производни капацитети, интер-
конективни влезови итн.; 

- дијаграм на губитоци на енергија во преносната 
мрежа во определен пресметковен период; 

- извештаи за размена на електрична енергија во 
ОЕПС; 

- податоци за вкупните губитоци на енергија во 
преносната мрежа за определен пресметковен период 
кои се неопходни за определување на динамиката за 
набавка на електрична енергија за покривање на овие 
губитоци; 

- фактурирање на пристапот кон преносниот систем 
на секој корисник на преносниот систем; 

- изготвување на финансиски биланси за размена на 
електрична енергија и фактурирање кон соседните опе-
ратори кои учествуваат во оваа размена; 

- сите примопредавања преку ОЕПС помеѓу различ-
ните учесници на пазарот на ЕЕ. 

 
IV.12. Обработка на мерни податоци 

 
IV.12.1 База на мерни податоци 

 
Член 131 

(1) ОЕПС управува со базата на податоци и со из-
мерените величини од броилата на сите мерни места за 
кои се однесуваат овие Правила. 

(2) Базата на податоци содржи: 
- назив на корисникот на преносниот систем; 
- локација на објектот приклучен на преносниот 

систем; 
- приклучен извод на корисникот; 
- типот на броило; 
- комуникацискиот пат; 
- комуникацискиот протокол и 
- форматот на податоците/регистрите. 
(3) ОЕПС врши обработка на податоците од мерни-

те уреди за негови потреби и за потребите на корисни-
ците на преносниот систем. 

(4) Во секој момент потребно е да се знае потеклото 
на секој мерен податок кој се користи во склад со овие 
Правила. 

(5) Базата на мерни податоци мора да ги содржи из-
ворните вредности кои се прибираат далечински или 
локално од броилата и корекцијата на оние податоци 
кои се корегираат за губитоците на електрична енерги-
ја во пренос и трансформација доколку има такви. 

(6) Базата на податоци мора да овозможи: 
- идентификација на броило и мерна опрема; 
- одредување на типот на мерење (kW, kWh, kVar, 

kVarh); 
- недвосмислена и јасна идентификација на извор-

ната вредност; 
- врска со изворната вредност за секоја корегирана 

вредност; 
- временски жиг за датумот на аквизиција на извор-

ната вредност. 
(7) ОЕПС ги става на располагање податоците за 

измерени и пресметани вредности од базата на мерни 
податоци на корисниците за нивни потреби. 

(8) Корисниците можат да пристапат до мерните и 
пресметковни податоци преку web сервер кој ги прика-
жува сите податоци добиени со далечинско отчитување 
на броилата како и сите резултати од пресметките за 
корисникот. Корисникот ги гледа и превзема само оние 
податоци кои се однесуваат на него. 

(9) Период кој е дозволен од датумот на пуштање 
во работа на броило или некоја измена на мерната оп-
рема до нејзино ажурирање на базата на податоци е 
најмногу 15 дена. 

(10) Базата на податоци ги содржи сите податоци 
кои се однесуваат на работа на мерната опрема за по-
следните 12 месеци. 

(11) Податоците постари од 12 месеци се чуваат во 
архива на базата на податоци. Архивирањето е редовно 
со цел да се зачуваат податоците. Должината на чување 
на податоците во архивата изнесува 5 години. 

 
IV.12.2 Аквизиција на мерните податоци 

 
Член 132 

(1) Мерните податоци вклучуваат: 
- измерени, временско-зависни вредности на актив-

на и реактивна ЕЕ собрани од мерните места; 
- вредности пресметани од ОЕПС врз база на изме-

рени податоци; 
- евалуирани и променети или заменети податоци 

во случај на погрешни или изгубени податоци и 
- податоци и вредности кои се користат за пресмет-

ковни цели.  
(2) ОЕПС има обврска за собирање на податоците 

од мерните места, со употреба на специјални протоко-
ли за пренос на податоци. ОЕПС мора да ги потврди, 
да ги обработи, да ги внесе во базата на мерни подато-
ци и да ги чува заштитени за целите на наплата, пазар-
ните трансакции и наплата на надоместоците за корис-
тење на системот. 

(3) Корисникот, во својата постројка, мора да обез-
беди доверлива работа на комуникациската врска за да-
лечински пренос на податоци од броило до мерната ба-
за на податоци на ОЕПС. 

(4) Ако поради некоја причина, не е возможно дале-
чинско отчитување на податоци (или собирање), ОЕПС 
и корисникот мора да обезбедат локално прибирање на 
податоците. 

(5) ОЕПС податоците обезбедени на начин опишан 
во став 4 на овој член ги префрла директно во базата на 
мерни податоци. Оваа постапка се извршува во рок кој 
ќе овозможи сите неопходни мерни податоци да бидат 
расположливи при пресметки. 

(6) Временскиот интервал на отчитување по прави-
ло е најмалку еден ден, а најмногу еден месец.  

 
IV.12.3 Валидација на податоците 

 
Член 133 

(1) ОЕПС ја проверува и потврдува веродостојноста 
на аквизираните мерни податоци и врши валидација на 
мерните податоци пред нивно внесување во базата на 
податоци. 

(2) Целта за проверка на валидноста на податоците 
добиени со мерење се следни: 

- да се провери дали има податоци кои недостасува-
ат или се непотполни по отчитувањето на броилата; 

- да се провери дали при отчитувањето на некои де-
лови од мерната опрема се вршела интервенција, 
поправка или сл.; 

- да се утврди дали имало отстапување на локално-
то време на броилото во однос на референтното време 
во текот на целиот пресметковен период; 

- да се утврди дали некој од уредите за надзор сиг-
лализира отсуство на помошно напојување или отсус-
тво на било која мерна електрична величина; 

- да се утврди дали сите аквизирани податоци се ре-
ални и во склад со оптоварувањата на конкретното 
мерно место. 

(3) При валидација се врши споредба на мерните 
податоци од пресметковните и контролните броила, а 
потоа се врши споредба на енергијата добиена од раз-
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ликата на состојбата на регистарот на енергија со енер-
гијата добиена со интеграција на дијаграмот на оптова-
рување. Овие податоци може да се споредат со подато-
ците од претходниот пресметковен период или со по-
датоци за истиот пресметковен период претходни го-
дини. 

(4) Дозволена разлика помеѓу вредностите регис-
трирани со пресметковно и контролно броило треба да 
е во границите декларирани со точноста на броилото. 

(5) Дозволена разлика помеѓу електричната енерги-
ја добиена како кумулативна регистрирана вредност и 
енергијата пресметана од дијаграмот на оптоварување 
во определен пресметковен период, при услов да се 
врши синхронизација на времето, мора да биде помала 
од 0,1%. 

 
IV.12.4 Супституција на податоците 

 
Член 134 

(1) Во случај на невалидни податоци или утврдена 
грешка, ОЕПС ќе изврши супституција на невалидните 
мерни податоци, односно на оние мерни податоци кои 
недостасуваат. 

(2) ОЕПС ќе изврши супституција на невалидните 
податоци согласно следниов редослед: 

- со податоци од контролно броило доколку постои 
и е составен дел од мерната опрема, и ако е извршена 
негова проверка; 

- со податоци од броилото на корисникот сведени 
на пресметковното мерно место, при што се земаат во 
предвид просечните загуби во трансформација или во 
далекуводот; 

- податоци добиени со определен пресметковен ал-
горитам на ОЕПС, врз основа на валидни измерени или 
утврдени електрични величини; 

- со податоци добиени од SCADA системот на 
ОЕПС, доколку постојат за тоа мерно место. 

(3) ОЕПС ја документира супституцијата на мерни-
те податоци за потребите на интерната ревизија и кон-
трола на пресметките. 

(4) Доколку при испитување, редовна или вонредна 
контрола на мерната опрема се утврди да мерењето би-
ло неточно, тогаш мерните податоци во базата на пода-
тоци ќе се заменат согласно правилата за супституција 
од овој член за период: 

- од денот на дефект, ако со точност може да се ут-
врди кога настанал; 

- кој ќе биде утврден врз основа на расположливи 
податоци. 

(5) Ако супституцијата на мерните податоци се 
врши по завршена пресметка, тогаш е потребно да се 
изврши корекција на пресметката и ваквите податоци 
да се достават до корисникот. 

 
IV.12.5 Пристап до мерните податоци 

 
Член 135 

(1) Директен пристап до мерните податоци од брои-
лата преку далечинска или локална комуникација, доз-
волен е само на овластени лица на ОЕПС кои се задол-
жени за конфигурација, одржување, аквизиција, вали-
дација и супституција на податоците и на корисниците 
на мерните податоци. 

(2) Корисници на мерните податоци се: 
- корисниците на преносниот систем или нивни ов-

ластени претставници; 
- операторот на пазар; 
- снабдувачи на корисниците на ОЕПС; 
- балансно одговорните страни и  
- други лица овластени со акт со кој се уредуваат 

правилата за работа на пазарот на ЕЕ. 

(3) ОЕПС е одговорен за организирање и издавање 
на соодветни дозволи за пристап до мерните податоци 
и го дефинира нивото на пристап согласно потребната 
сигурност на мерните податоци и базата на податоци. 

(4) ОЕПС го делегира правото на далечински прис-
тап до мерните податоци од броило, така да го дефини-
ра списокот на овластени корисници на мерните пода-
тоци. ОЕПС го доделува времето на пристап согласно 
сопствените потреби за аквизирање и потребите на ко-
рисникот врз основа на недискриминаторни принципи. 

(5) Непочитување на утврдената распределба на 
време за пристап на мерните податоци ќе доведе до 
скратување на правото на пристап. 

(6) ОЕПС на корисникот на мерни податоци ќе му 
додели право на самоотчитување со лозинка за пристап 
до броило и временски интервал во кој може да се 
врши комуникацијата. 

(7) Обврска на корисникот е да користи лиценцира-
ни апликации за комуникација и пренос на податоци. 
Единствено корисникот може да ги користи лозинките 
за пристап кои му ги доделил ОЕПС. 

(8) ОЕПС има право на пристап до податоците од 
мерните системи на корисниците на преносниот сис-
тем. 

(9) ОЕПС има обврска да обезбеди сигурност на по-
датоците во регистрите на броилата, како и сигурност 
на базата на мерни податоци. Сите мерни податоци 
што се наоѓаат во мерниот систем мора да бидат заш-
титени од локален или далечински пристап по елек-
тронски пат, со соодветна лозинка. 

10) ОЕПС нема овластување да ги менува подато-
ците во регистрите на броилата, освен за времетраење 
на периодот кога се испитува броилото. За секоја ин-
тервенција врз броилото на терен, се сочинува запис-
ник кој ги содржи податоците за нерегистрирана или 
неточно регистрирана енергија. 

  
V. РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ 

 
V.1. Планирање на работата на  

електроенергетскиот систем 
 

V.1.1 Вовед 
 

Член 136 
(1) Планирањето на работата на електроенергетски-

от систем ги вклучува сите активности кои се превзе-
маат пред управување во реално време. 

(2) Активностите кои се однесуваат на планирање 
на работата на електроенергетскиот систем вклучуваат: 

- подготовка на годишен, месечен и неделен план за 
работа на ЕЕС (производство и потрошувачка), 

- подготовка на дневен план за работа на ЕЕС (про-
изводство и потрошувачка), 

- подготовка на план за одржување на мрежата во 
преносниот систем и 

- определување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

(3) Националниот модел на преносниот систем слу-
жи како основа за планирање на работата на електрое-
нергетскиот систем за периодот кој се испитува, во 
согласност со планираното оптоварување на системот 
и планови за исклучување на елементите на преносни-
от стемот и генераторите. 

 
V.1.2 Цели на процесот на планирање на работата 

 
Член 137 

(1) Планирање на работата на електроенергетскиот 
систем е со цел: 

- балансирање на планираното производство на ге-
нераторите или електраните со предвидената побару-
вачка на ниво на пренос (вклучувајќи ги и загубите),  
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- обезбедување доволна резерва на производството, 
земајќи ги во предвид испадите на поедините генера-
торски единици, делови на преносниот систем, како и 
на потрошувачите, 

- исполнување на бараните стандарди за сигурност 
на системот во снабдување на потрошувачите со ЕЕ и 

- поставување на процедури кои му овозможуваат 
на ОЕПС да спроведува хармонизација и оптимизација 
на програмите за производство и планираните прекини 
во преносниот систем. 
 

V.1.3 Општи карактеристики на плановите  
на работа на ЕЕС 

 
Член 138 

(1) ОЕПС ја планира работата на електроенергет-
скиот систем со цел да се направи проценка за испол-
нување на предусловите за нормален погон на ЕЕС за 
планираните состојби за различни временски рамки. 

(2) Плановите наведени во член 139 од овие Пра-
вила, ОЕПС ги подготвува врз основа на: 

- соодветните планови за работа на корисниците на 
преносниот систем (планови за производство/потрошу-
вачка на ЕЕ и плановите за исклучувања), 

- плановите за исклучувања во преносниот систем, 
- билатерални договори склучени со соседните 

ОЕПС-и, 
- анализи на сигурноста на преносниот систем (ана-

лиза на испади (N-1), напонска стабилност, итн.) за це-
лиот временски период на подготовка на планот и  

- ниво на системски услуги потребни да се обезбе-
дат критериумите на сигурност за погон на преносниот 
систем за целиот временски период на подготовка на 
планот. 

 
V.1.4 Годишни, месечни, неделни и дневни планови 

за работа на ЕЕС 
 

Структура на плановите на работа на ЕЕС 
 

Член 139 
(1) Годишните, месечните и неделните планови за 

работа на ЕЕС имаат општа структура која вклучува: 
- план на побарувачката, производството и размена-

та на ЕЕ, 
- план за набавка на ЕЕ за покривање на техничките 

загуби во преносниот систем, 
- побарувачка, производство и размена на ЕЕ во ча-

сот со највисоко оптоварување, 
- план за обезбедување на примарна, секундарна и 

терциерна резерва и  
- планови за исклучување на ЕЕС за карактеристич-

ни денови за разгледуваните временски периоди. 
(2) ОЕПС одредува карактеристични денови за: 
- годишни планови - зимски и летен карактеристи-

чен ден, трета среда во јануари и јули во 10,30,  
- месечни планови - трета среда во месецот и 
- неделни планови – среда во неделата. 
(3) ОЕПС може да одреди и други карактеристични 

денови за разгледуваните временски периоди во завис-
ност од работните режими и актуелната состојба на 
ЕЕС. 

 
Можност за користење на системските услуги 

 
Член 140 

(1) ОЕПС ги разгледува и утврдува можностите за 
користење на системските услуги врз основа на плано-
вите за работа на ЕЕС за разгледуваните временски пе-
риоди. 

Предвидување на загубите во преносниот систем 
 

Член 141 
(1) ОЕПС е должен да подготвува прогноза за загу-

бите во преносниот систем врз основа на предвидува-
њето на производството, побарувачката и размената на 
ЕЕ и планираната конфигурација на преносниот сис-
тем. 

(2) Во прогнозата на загубите во преносниот сис-
тем, ОЕПС мора да ги земе во предвид: 

- Загубите во надземните водови, енергетските 
трансформатори и автотрансформаторите и 

- Потрошувачката на електрична енергија за соп-
ствените разводни постројки (трафостаници) и построј-
ки напојувани од помошните трансформатори или од 
дистрибутивен систем. 

(3) ОЕПС најмалку еднаш годишно организира от-
ворен повик за набавка на електрична енергија за пок-
ривање на загубите на електрична енергија во пренос-
ниот систем, заснован на транспарентен, недискрими-
наторен и пазарен принцип, врз основа на правила и 
критериуми претходно одобрени од Регулаторната ко-
мисија за енергетика. 

(4) Правилата и критериумите од став 2 на овој 
член, ОЕПС e должeн да ги достави до Регулаторна ко-
мисија за енергетика, најдоцна до 30 септември во те-
ковната година, кои што Регулаторната комисија за 
енергетика е должна да ги одобри во рок од петнаесет 
(15) дена од приемот на истите. 
 

Општи правила за размена на неопходните 
информации 

 
Член 142 

(1) Балансно Одговорната Страна (БОС) во име на 
корисникот на преносниот систем, има обврска да му 
ги достави на ОЕПС следните податоци: 

- план за вкупна потрошувачка на активна ЕЕ, 
- план за потрошувачка на активна ЕЕ на поединеч-

ните потрошувачи или групи на потрошувачи на посеб-
но барање на ОЕПС, 

- план за производство на активна ЕЕ во постројки-
те поврзани на преносниот систем, т.е. во постројките 
поврзани на дистрибутивниот систем ако збирот на 
инсталираните моќности на генераторските единици 
надминува 5 MW, или збирно за постројките поврзани 
на дистрибутивниот систем чија сума на инсталирани 
моќности не надминува 5 MW, 

- план за потрошувачка на помошните системи на 
генераторските единици, 

- план за загуби во дистрибутивниот систем, 
- план за набавка и снабдување со активна ЕЕ, 
- планови за работа за карактеристичен ден на ча-

совна резолуција (активна моќност на потрошувачка 
односно производство, исклучување на елементи од 
мрежата и др.) и 

- планови за расположливите капацитети за обезбе-
дување на договорената услуга во системот. 

(2) ОЕПС го определува форматот и временската 
рамка во кој се доставуваат плановите наведени во став 
(1) од овој член. ОЕПС има обврска да ги објави на 
својата интернет страница најмалку 30 дена пред крај-
ниот рок за поднесување на податоци.  

(3) ОЕПС има обврска да ги информира корисници-
те на преносниот систем за датумите кои се сметаат за 
карактеристични денови, најмалку 30 дена пред крајни-
от рок за поднесување на податоци кои се однесуваат 
на карактеристичниот ден. 

(4) Врз основа на поднесените податоци, во проце-
сот на подготовка на плановите за работа на ЕЕС, 
ОЕПС проверува дали се исполнети условите за нор-
мална работа на ЕЕС. 
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(5) Доколку ОЕПС процени дека условите за нор-
мална работа не се исполнети, ќе побара од БОС да 
спроведат соодветни корекции во поднесените опера-
тивни планови и за тоа го информира ОПЕЕ. 

(6) БОС имаат обврска да ги корегираат поднесени-
те оперативни планови во согласност со барањето на 
ОЕПС и да достават корегирани планови. 

(7) Доколку БОС не достават корегиран план сог-
ласно на барањето од ОЕПС, ОЕПС изготвува план и 
истиот го реализира. Евентуалните последици од реа-
лизацијата на ваквиот план се исклучиво на товар на 
БОС во име на корисниците. 

 
Годишен план за работа на ЕЕС 

 
Член 143 

(1) ОЕПС има обврска да подготвува годишен план 
за работа на ЕЕС до 20 октомври во годината Г-1 за го-
дината Г за која се донесува планот. 

(2) ОЕПС спроведува редовна верификација, т.е. 
корекција на годишниот план за работа на ЕЕС секој 
25-ти ден во месецот М-1, така што верификацијата, 
т.е. корекцијата на овој план се однесува на сите месе-
ци од месецот М па се до крајот на годината. 

(3) Годишниот план за работа на ЕЕС вклучува: 
- план за побарувачката, производството и размена-

та на ЕЕ, 
- побарувачка, производство и размена на ЕЕ во 

врвна часовна потрошувачка, 
- планови за работа на ЕЕС за карактеристични де-

нови, 
- план за нерасположивост на генераторските еди-

ници, 
- планиран износ на нето преносен капацитет на го-

дишно ниво, 
- план за обезбедување на примарна, секундарна и 

терциерна резерва, 
- план за набавка на ЕЕ за покривање на техничките 

загуби во преносниот систем и 
- годишен план на исклучувања на елементите на 

ЕЕС. 
(4) ОЕПС го определува форматот во кој треба да 

се достават податоците за подготовка на годишниот 
план и ги објавува на својата интернет страница нај-
доцна до 1-ви јули во годината Г-1 за годината Г за ко-
ја се донесува планот за работа на ЕЕС.  

(5) БОС имаат обврска да ги достават неопходните 
податоци во бараниот формат најдоцна до 1-ви октом-
ври во годината која и претходи на годината за која се 
подготвува годишниот план за работа на ЕЕС. 

(6) ОЕПС ги хармонизира наведените податоци со 
одговорните страни до 10-и октомври во годината Г-1 
за годината Г за која се донесува планот за работа на 
ЕЕС.  

(7) Во случај на промена на годишниот план на ко-
рисниците на преносниот систем, БОС имаат обврска 
да поднесат, до 20-иот ден во месецот М-1, корегиран 
годишен план за работа на корисникот на преносниот 
систем, кој се однесува на сите месеци од месецот М 
па до крајот на годината, така што делот на планот кој 
се однесува на месецот М мора да биде во согласност 
со веќе поднесениот месечен план за корисникот на 
преносниот систем. 
 

Месечен план за работа на ЕЕС 
 

Член 144 
(1) ОЕПС го определува форматот во кој треба да 

се достават податоците за подготовка на месечниот 
план и ги објавува на својата интернет страница нај-
доцна до 10-от ден во месецот М-2 за месецот М. 

(2) БОС имаат обврска да ги поднесат потребните 
податоци во бараниот формат најдоцна до 20-от ден во 
месецот М-2 за месецот М за кој месечниот план на 
ЕЕС се подготвува.  

(3) ОЕПС подготвува месечен план за работа на 
ЕЕС до 25-от ден на месецот кој му претходи на месе-
цот за кој се донесува планот. 

(4) Месечниот план за работа на ЕЕС ги содржи си-
те елементи наведени за годишниот план, а се разлику-
ва во тоа што: 

- планот за нето преносните капацитети се подгот-
вува на дневна основа и 

- планот за набавка на ЕЕ за покривање на загубите 
во преносниот систем се подготвува на часовна основа. 

(5) Првата недела на месечниот план за работа на 
ЕЕС започнува во 00:00 часот на првиот ден на месе-
цот и завршува во 24:00 часот на крајот на првата неде-
ла во месецот. Последната недела од месечниот план за 
работа на ЕЕС започнува во 00:00 часот во последниот 
понеделник во месецот и завршува во 24:00 часот на 
последниот ден на месецот.  

(6) Другите недели во месечниот план за работа на 
ЕЕС започнуваат во понеделник во 00:00 часот и зав-
ршуваат во недела во 24:00 часот. 
 

Неделен план за работа на ЕЕС 
 

Член 145 
(1) ОЕПС го определува форматот во кој мора да се 

поднесуваат потребните податоци  за неделниот план и 
ги објавува на својата интернет страница. 

(2) БОС имаат обврска да ги поднесат потребните 
податоци во бараниот формат најдоцна до среда во 
12:00 во неделата која и претходи на неделата за која 
се прави неделниот план за работа на ЕЕС. 

(3) ОЕПС го подготвува неделниот план за работа 
на ЕЕС секој четврток до 12:00 часот пред наредната 
недела. 

(4) Неделниот план за работа на ЕЕС ги содржи си-
те елементи на месечниот план како и програмата за 
компензација на несаканите отстапувања на часовна 
основа. 
 

Дневен план за работа на ЕЕС 
 

Член 146 
(1) ОЕПС го определува форматот во кој мора да 

бидат поднесени податоците за подготовка на Дневни-
от план. 

(2) ОЕПС го подготвува Дневниот план за работа 
на ЕЕС до 16:00 часот секој ден за наредниот ден.  

(3) Дневиот план за работа вклучува: 
- план за потрошувачката на ЕЕ на часовна основа 

за секој квалификуван потрошувач и снабдувач, 
- план за производство на ЕЕ за секоја електрична 

централа на часовна основа, 
- план за преку-гранична размена на ЕЕ на часовна 

основа за секој учесник, 
- план за превземање на ЕЕ за покривање на загуби-

те во пренос на часовна основа, 
- план за превземање на ЕЕ за покривање на програ-

мите за компензација на часовна основа, 
- план за расположливите преку-гранични капаци-

тети на часовна основа, 
- план за ангажирање на системски услуги на часов-

на основа од секој понудувач на системски услуги и  
- план за исклучување на елементи од преносната 

мрежа. 
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V.1.5 Планови за исклучување во преносниот  
систем 

 
Општи правила за плановите за исклучување 

 
Член 147 

(1) ОЕПС има обврска да подготвува годишни, ме-
сечни, неделни и дневни планови за исклучување на 
елементи од преносниот систем на 400 и 110 kV напон-
ско ниво. Корисниците на преносниот систем подгот-
вуваат планови за исклучување на елементите во дело-
вите од системот кои се под нивна надлежност. 

(2) ОЕПС ги подготвува конечните планови за ис-
клучување на елементите од електро-енергетскиот сис-
тем во координација со корисниците на преносниот 
систем и соседните ОЕПС. 

(3) Плановите за исклучување вклучуваат работа во 
безнапонска состојба, во склад со правилата кои ги де-
финираат мерките за безбедност при работа, на елемен-
тите од постројките со напон од 400 kV и 110 kV, како 
и елементите со понизок напон кои се интегрален дел 
на елементите кои се исклучуваат (терциерите на тран-
сформаторите, неутралните точки на трансформатори-
те итн.). Плановите вклучуваат и други работи за кои е 
потребно исклучување на елементи од електроенергет-
скиот систем. 

(4) ОЕПС има обврска да ги хармонизира исклучу-
вањата во преносниот систем со оперативните планови 
на електричните централи со цел да се задржат услови-
те за нормална и безбедна работа за време на исклучу-
вањето. 

(5) Процедурите за подготовка на плановите за исклу-
чување, издавањето на одобрувања за исклучување на 
елементи од електроенергетскиот систем и примената на 
основните мерки за безбедност при работа на елементите 
во постројките, како и типот, формата и содржината на 
документите (барања, одобрувања, итн.) врз основа на 
кои се одобрува исклучувањето се определуваат од ОЕПС 
во соработка со корисниците на преносниот систем. Про-
цедурите за подготовка на плановите за исклучување,  
формуларите врз основа на кои се одобрува исклучување-
то и плановите за исклучување треба да бидат одобрени 
од Регулаторната комисија за енергетика и објавени на 
веб страната на АД МЕПСО. 

 
Годишни планови за исклучување 

 
Член 148 

(1) Годишниот план за исклучување ОЕПС го под-
готвува како план за исклучување за секој месец. 

(2) Годишниот план за исклучување е базиран на: 
 - нацрт планот за ревизија и ремонт или изградба 

на објектите и постројките во преносниот систем, 
- нацрт планот за ревизија и ремонт или изградба на 

генераторските единици и припадните разводни 
постројки и 

- хармонизираниот годишен план за исклучување 
на надземните водови и трансформатори кој е значаен 
за нормална работа на интерконекцијата на ENTSO-E 
во регионот на Југоисточна Европа. 

(3) Хармонизираниот годишен план за исклучување 
на надземните водови и трансформатори кој е значаен 
за нормална работа на интерконекцијата на ENTSO-E 
во регионот на Југоисточна Европа се подготвува во 
согласност со одредбите од оперативниот прирачник 
на ENTSO-E (ENTSO-E Operational Handbook) до 20 
ноември во годината Г-1 за планот за годината Г. 

(4) Годишните нацрт планови за одржување на ге-
нераторите и нацрт плановите за исклучување на еле-
ментите и постројките на ОЕПС и на другите корисни-
ци на преносниот систем се поднесуваат до ОЕПС нај-
доцна до крајот на септември во годината Г-1 за планот 
за годината Г. 

(5) Нацрт планот за исклучување за годината Г се 
подготвува од ОЕПС и се поднесува до корисниците на 
преносниот систем најдоцна до 30 ноември од година-
та Г-1. 

(6) До 15 декември од тековната година, ОЕПС го 
објавува, на својата интернет страница, конечниот го-
дишен план за исклучување за тековната година, во кој 
се наведени и корисниците на преносниот систем за 
кои сигурносниот критериум N-1 не е исполнет.  

(7) ОЕПС има право да го измени годишниот план 
за исклучувања на сопствена иницијатива или по бара-
ње од корисниците на преносниот систем ако постојат 
оправдани причини и согласност од засегнатите корис-
ници на преносниот систем. Измените се однесуваат на 
периодот кој почнува во моментот кога се јавува пот-
реба за промена и трае до крајот на годината за која е 
усвоен планот за исклучување. 

(8) Барањата за промена на датумот за исклучување 
на елементи од 400 kV напонско ниво, предвидени со 
годишниот план, треба да бидат поднесени од корисни-
ците на преносниот систем до ОЕПС најдоцна до 25 од 
месецот М-2 за месецот М. 

(9) Барањата за промена на датумот за исклучување 
на елементи од 110 kV напонско ниво, предвидени со 
годишниот план, треба да бидат поднесени од корисни-
ците на преносниот систем до ОЕПС најдоцна до 20 од 
месецот М-1 за месецот М. 

(10) Барањата за промена на датумот за одржување 
на генератори, предвидени со годишниот план, треба 
да бидат поднесени до ОЕПС најдоцна до 20 од месе-
цот М-2 за месецот М. 

(11) Пресметките за сигурност на работа на ЕЕС, 
ОЕПС ги прави врз основа на податоците за каракте-
ристичниот ден наведен во Член 139 од овие Правила. 
 

Месечен план за исклучување 
 

Член 149 
(1) Месечниот план за исклучување ОЕПС го под-

готвува за секој ден во месецот. 
(2) Месечниот план за исклучување се подготвува 

врз база на годишниот план за исклучување и хармони-
зираните промени на годишниот план.  

(3) До 25 од месецот М-1, ОЕПС го објавува, на 
својата интернет страница, конечниот месечен план за 
исклучување за месецот М, во кој се наведени и корис-
ниците на преносниот систем за кои сигурносниот кри-
териум N-1 не е исполнет. 

(4) Пресметките за сигурност на работа на ЕЕС, 
ОЕПС ги прави врз основа на податоците за каракте-
ристичниот ден наведен во член 139 од овие Правила. 
 

Неделен план за исклучување 
 

Член 150 
(1) Неделниот план за исклучување ОЕПС го под-

готвува за секој ден и секој час.  
(2) Неделниот план за исклучување како дел од ме-

сечниот план за исклучување се корегира во согласнот 
со одобрените барања за:  

- продолжување на рокот за извршување на работи-
те кои се во тек,  

- извршување на работи кои се одложени врз осно-
ва на налози од диспечерскиот центар на ОЕПС,  

- исклучувања заради реални или потенцијални де-
фекти или барања за интервенции и  

- нови периоди за исклучувања за одложени или 
продолжени работи. 

(3) За планираните исклучувања во неделниот план, 
кои не биле вклучени во месечниот план, а кои доведу-
ваат до намалување на производство/потрошувачката 
на ЕЕ на корисниците, ОЕПС и засегнатите корисници 
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се должни да се договарат за таквиот работен режим до 
среда до 15:00 часот во тековната недела за следната 
недела. 

(4) Корисникот на електропреносниот систем е дол-
жен да да се прилагоди кон договореното со ОЕПС нај-
доцна до четврток до 12:00 часот. 

(5) Најдоцна до петок до 12:00 часот во тековната 
недела, ОЕПС го објавува, на својата интернет стра-
ница, конечниот неделен план за исклучување за на-
редната недела, во кој се наведени и корисниците на 
преносниот систем за кои сигурносниот критериум N-1 
не е исполнет.  

(6) Пресметките за сигурност на работа на ЕЕС, 
ОЕПС ги прави врз основа на податоците за каракте-
ристичниот ден наведен во Член 139 од овие Правила. 
 

Дневни планови за исклучување 
 

Член 151 
(1) Дневните планови за исклучување се подготву-

ваат врз основа на неделните планови за исклучување 
надополнети со одобрени барања кои се последица на 
тековни проблеми во користење на преносниот систем. 

(2) Најдоцна до 15:00 часот во тековниот ден, 
ОЕПС го подготвува планот за исклучување за наред-
ниот ден.  

(3) ОЕПС ги информира засегнатите корисници на 
преносниот систем за кои сигурносниот критериум N-1 
не е исполнет, усно или по факс или со електронски 
средства. ОЕПС е должен ваквите исклучувања да ги 
реализира во што е можно пократок временски рок. 

(4) Пресметките за сигурност на работата на ЕЕС за 
следниот ден, ОЕПС ги прави врз основа на податоци-
те од минатиот ден.  

 
Поднесување и одобрување на барањата 

за исклучување 
 

Член 152 
(1) ОЕПС е должен да состави формулар кој се ко-

ристи во процедурата за поднесување и одобрување на 
барањата за исклучување. 

(2) ОЕПС и корисниците на преносниот систем го-
дишно ја ажурираат листата на компетентни лица со 
право да доставуваат формулари до 1 март од тековна-
та година. 

(3) Корисниците на преносниот систем имаат об-
врска да поднесуваат барања за исклучувања поради 
планирани работи до ОЕПС до среда до 15:00 часот од 
тековната недела за следната недела. 

(4) Одобрување за исклучување заради планирани 
работи се издава од ОЕПС на корисникот кој го дос-
тавил Барањето до петок до 12:00 од тековната недела 
за планирани исклучувања за следната недела. 

(5) Итни исклучувања се применуваат со цел да се 
избегнат можни вонредни ситуации кои ја загрозуваат 
безбедноста на персоналот во постројката, безбедната 
работа на елементите или постројките од преносниот 
систем, електроенергетскиот систем на Македонија и 
на соседните електроенергетски системи. 

(6) Барањата за итни исклучувања на елементи или 
постројки од преносниот систем се поднесуваат до 
ОЕПС веднаш штом ќе се идентификува проблемот. 
ОЕПС го дава својот одговор во најкусо можно време. 

 
V.1.6 Анализа на сигурност 

 
Член 153 

(1) Во процесот на оперативно планирање, при ана-
лизата на сигурност на ЕЕС, ОЕПС го зема во предвид 
исполнувањето на сигурносниот критериум N-1. 

(2) Принципот на сигурносниот критериум N-1 во 
оперативното планирање (како и во работењето во ре-
ално време) ги подразбира следните барања: 

- во процесот на планирање, ОЕПС мора да обезбе-
ди во сите работни услови со единечен испад (не вклу-
чувајќи го едновременото исклучување на двата систе-
ма на двосистемски вод) на кој било елемент (генера-
тор, трансформатор, надземен вод, компензатор итн.) 
нема да доведе до оперативни ограничувања во соп-
ствената и/или во соседните контролни области (над-
минување на струјни ограничувања, вредности на на-
пони итн.) ниту да предизвика прекин во напојувањето 
со ЕЕ, 

- во случај на испад на некој елемент на системот, 
дури и ако тој испад не ја загрозува работата на систе-
мот, ОЕПС мора да ја подеси конфигурацијата на сис-
темот така што исполнувањето на критериумот N-1 се 
постигне во најкус временски период, затоа што испад 
на друг елемент во време кога се прави интервенција 
на првиот испаднат елемент може да го загрози интег-
ритетот на целиот електроенергетски систем, 

- ОЕПС има право повремено да отстапи од сигур-
носниот критериум N-1 ако тоа е потребно поради од-
ржување и инвестиции во системот, градежни работи и 
други активности, 

- со цел да се задоволи сигурносниот критериум N-
1 за време на интервенции на елементи во системот, 
ОЕПС има право да ги прекине комерцијалните тран-
сакции и привремено да ги промени оперативните пла-
нови на корисниците, согласно со Член 212, став (4) од 
овие Правила, 

- сигурносниот критериум N-1 се исполнува во со-
работка со соседните системи врз основа на претходни 
договори помеѓу одговорните страни. Ова вклучува 
планирање на исклучувањата на елементите кои имаат 
влијание на работата на соседните системи, како и раз-
мена на сите потребни информации за пресметки бази-
рани на критериумот N-1, 

- при верификацијата на исполнетоста на критериу-
мот N-1, ОЕПС има обврска да ги земе предвид дозво-
лените оптоварувања или преоптоварувања на елемен-
тите на системот онака како што тие се дефинирани со 
зашттните уреди на тие елементи и 

- при планирањето на мерките за исполнување на 
критериумот N-1, ОЕПС се раководи според технички 
и економски фактори, при што ја зема во предвид веро-
јатноста да се случи испитуваниот настан, последиците 
од тој настан како и трошоците за превенција, односно 
спречување на проширување на пореметувањето во 
системот. 

(3) ОЕПС прави пресметки за сигурноста на ЕЕС со 
проверка на исполнетоста на критериумот N-1 (дефи-
ниран во член 26) со цел да ги процени последиците од 
испадите во мрежата во однос на состојбата N. Состој-
бата N е одредена преку пресметки на тековите на моќ-
ност врз основа на соодветно множество на податоци 
добиени за време на процесот на планирање. ОЕПС мо-
ра да направи симулација во состојбата N-1 за сите ис-
пади кои се претходно дефинирани во листата на ис-
пади. 

(4) ОЕПС има обврска да ја верифицира техничката 
остварливост на програмата за размена во однос на си-
гурната и стабилната работа на ЕЕС со цел да се опре-
делат можните технички ограничувања (загушувањата 
во преносниот систем и ограничувањата во набавката 
на системски услуги). 

 
V.1.7 Годишни, месечни и неделни планови  
за прекуграничните преносни капацитети 

 
Член 154 

(1) Годишните, месечните и неделните планови за 
прекугранични капацитети претставуваат проценети 
или пресметани максимални вредности на размените 
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на моќност на границите на ОЕПС со соседните ОЕПС 
кои се на располагање на корисниците на преносните 
системи. 

(2) Пресметката на прекуграничните преносни ка-
пацитети ОЕПС ги прави во согласност со тековните 
препораки од ENTSO-E со цел да се постигне макси-
мална искористеност на интерконетктивните ресурси, 
едновремено почитувајќи го критериумот за доверлива 
работа на електроенергетскиот систем. 
 

Општи правила за определување на 
прекуграничниот преносен капацитет 

 
Член 155 

(1) Прекуграничните преносни капацитети се пла-
нираат врз основа на следните влезни податоци: 

- планот за потрошувачка на активна ЕЕ во елек-
троенергетскиот систем на Република Македонија и во 
електроенергетските системи во регионот, 

- планот за производство на активна ЕЕ во построј-
ките поврзани на преносниот систем или постројките 
поврзани на дистрибутивниот систем ако сумата на 
инсталирани моќности на генераторите надминува 5 
MW или кумулативно за постројки поврзани на дисти-
бутивниот систем ако сумата на инсталирани моќности 
на генераторите не надминува 5 MW, во електроенер-
гетскиот систем на Република Македонија и во елек-
троенергетските системи во регионот, 

- планот за набавка и снабдување на активна ЕЕ на 
ниво на електроенергетскиот систем на Република Ма-
кедонија и во електроенергетските системи во регио-
нот, и 

- плановите за исклучувања на елементи од пренос-
ниот систем на Република Македонија и земјите во ре-
гионот. 

(2) Сите горенаведени планови се однесуваат на 
хармонизирани репрезентативни работни режими и 
вклучуваат податоци за активна и реактивна моќност, 
напонски нивоа и топологија на мрежата, кои се пот-
ребни за формирање на конвергентен математички мо-
дел на електроенергетскиот систем. 

(3) ОЕПС ги обезбедува потребните податоци за 
електроенергетскиот систем на Република Македонија 
кои се неопходни за пресметка/проценка на вредности-
те на прекуграничните преносни капацитети, како што 
е наведено во став 1 од овој член. Начинот на кој се 
разменуваат податоците со ОЕПС во регионот е дефи-
нирана од страна на ОЕПС во соработка со соседните 
ОЕПС. 

(4) ОЕПС има право, за одреден период, да го доде-
ли правото за пресметка и/или алокација на распо-
ложливите прекугранични преносни капацитети на за-
едничко тело формирано на регионално ниво, ако дого-
ворената процедура за пресметка и/или алокација на 
расположливите прекугранични преносни капацитети 
обезбедува одржување на нивото на доверлива работа 
на електроенергетскиот систем на Македонија и опти-
мално искористување на расположливите преносни ре-
сурси. 
 
Вредност на прекуграничните преносни капацитети 

на годишно ниво 
 

Член 156 
(1) ОЕПС ја одредува вредноста на прекугранични-

те преносни капацитети на годишно ниво во рокот за-
даден во “Правилата за распределба на прекугранични 
преносни капацитети” кои ОЕПС има обврска да ги об-
јави на својата интернет страница. 

(2) Годишните вредности на прекуграничните пре-
носни капацитети се утврдуваат за секоја граница на 
електроенергетскиот систем на Република Македонија 
со соседните електроенергетски системи за двете на-

соки. Пресметките се прават врз основа на податоците 
специфицирани во Член 155, став (1) од овие Правила 
или се проценуваат врз основа на статистички подато-
ци за минималната вредност на граничниот преносен 
капацитет за соодветни режими во претходниот пето-
годишен период. 

(3) Годишните вредности на прекуграничниот пре-
носен капацитет се хармонизираат со соодветните со-
седни ОЕПС, на начин и рокови дефинирани во била-
терални договори помеѓу ОЕПС и соседни ОЕПС. 

(4) ОЕПС го објавува календарот на активности за 
доделување на прекугранични преносни капацитети на 
годишно ниво на својата интернет страница најдоцна 
до 1. декември за следната година.  
 
Вредност на прекуграничните преносни капацитети 

на месечно ниво 
 

Член 157 
(1) ОЕПС ја одредува вредноста на прекугранични-

те преносни капацитети на месечно ниво во рокот зада-
ден во „Правилата за распределба на прекугранични 
преносни капацитети” кои ОЕПС има обврска да ги об-
јави на својата интернет страница. 

(2) Месечните вредности на прекуграничните пре-
носни капацитети се утврдуваат за секоја граница на 
електроенергетскиот систем на Македонија со соседни-
те електроенергетски системи за двете насоки. 
Пресметките се прават врз основа на податоците спе-
цифицирани во Член 155, став (1) од овие Правила.  

(3) Доколку веќе доделените капацитети на годишно 
ниво ги надминуваат пресметаните вредности на месеч-
ните прекугранични преносни капацитети на одредена 
граница во одредена насока, ОЕПС има право да ги сус-
пендира правата за пренос на дел од корисниците сѐ доде-
ка вкупниот доделен капацитет не стане еднаков на вред-
носта добиена преку пресметките на месечно ниво.  

(4) Месечните вредности на прекуграничните пре-
носни капацитети се хармонизираат со соодветните со-
седни ОЕПС, на начин и рокови дефинирани во била-
тералните договори помеѓу ОЕПС и соседните ОЕПС. 

(5) ОЕПС го објавува календарот на активности за 
доделување на прекугранични преносни капацитети на 
месечно ниво на својата интернет страница најдоцна 
една недела пред спроведувањето на аукцијата.  
 

Вредност на прекугранични преносни капацитети 
на неделно ниво 

 
Член 158 

(1) ОЕПС ја одредува вредноста на прекугранични-
те преносни капацитети на неделно ниво во рокот зада-
ден во „Правилата за распределба на прекугранични 
преносни капацитети” кои ОЕПС има обврска да ги об-
јави на својата интернет страница.  

(2) Неделните вредности на преку-граничните пре-
носни капацитети се хармонизираат со соодветните со-
седни ОЕПС, на начин и рокови дефинирани во била-
тералните договори помеѓу ОЕПС и соседните ОЕПС. 

(3) ОЕПС го објавува календарот на активности за 
доделување на прекугранични преносни капацитети на 
неделно ниво.  

 
V.2. Системски услуги 

 
V.2.1 Вовед 

 
Член 159 

(1) ОЕПС е должен да набави системски услуги не-
опходни за сигурна работа на електроенергетскиот сис-
тем, земајќи ги предвид сите планирани исклучувања, 
испади поради дефекти и одржување на фреквентната 
и напонската стабилност на системот.   
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(2) Процедурите за обезбедување на резерва за се-
кундарна и терциерна регулација се дадени во во рам-
ките на ПРИЛОГ 13 – МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА СЕКУНДАРНА И ТЕР-
ЦИЕРНА РЕЗЕРВА 

(3) Под системски услуги се подразбира:  
- примарна регулација, 
- секундарна регулација, 
- терциерна регулација, 
- регулација на напон и 
- способност на генераторите за “black start”. 

 
V.2.2 Цели 

 
Член 160 

(1) Обезбедувањето на системските услуги е со цел: 
- да се обезбеди сигурен, стабилен и квалитетен 

пренос на електричната енергија преку преносниот 
систем на Република Македонија, на недискриминато-
рен и транспарентен начин.  

- рамнотежа помеѓу производството и увозот на 
моќност/енергија од една страна и потрошувачката 
(вклучувајќи ги загубите) и извозот од друга страна и 

- пренос на електрична енергија со одреден квали-
тет во согласност со препораките на ENTSO-E. 

 
V.2.3 Општи одредби 

 
Член 161 

(1) ОЕПС ги обезбедува и користи системските ус-
луги земајќи ги предвид минималните трошоци и тех-
ничките спецификации.  

(2) ОЕПС обезбедува системски услуги преку: 
- договори за системски услуги со домашни произ-

ведувачи и другите корисници на преносниот систем и 
- договори за системски услуги со други ЕЕС. 
(3) Набавката на системски услуги се прави во сог-

ласност со важечките законски одредби и ПРИЛОГ 13 
– МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМИ-
НАТА НА СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЕРНА РЕЗЕРВА 
 

V.2.4 Регулација на фреквенцијата и моќност 
 

Член 162 
(1) Регулацијата на фреквенцијата и моќност се 

прави со: 
- примарна регулација - автоматски одзив на произ-

водните единици кои учествуваат во примарната регу-
лација на фреквенција, 

- секундарна регулација - автоматски одзив на про-
изводните единици кои работат во режим на автомат-
ска секундарна регулација на фреквенцијата и моќност, 

- терциерна регулација - ангажирање на производни 
единици по инструкции на ОЕПС, автоматски или ма-
нуелно,  

- управување со размената на моќност на интерко-
нективните водови, 

- корекција на синхроното време преку координа-
ција на поставената вредност на фреквенцијата која се 
прави од ОЕПС и регионалниот координативен центар 
или диспечерски центар на ENTSO-E и 

- управување со потрошувачката согласно член 201 
од овие Правила. 

 
Критериуми 

 
Член 163 

(1) При регулација на фреквенција важат следните 
ограничувања: 

- номиналната фреквенција во ЕЕС на Република 
Македонија е 50,00 Hz, или во периоди кога фрек-
венцијата е подесена на 49,99 Hz или 50,01 Hz, по 
инструкција на компетентен центар (центар на контро-
лен блок), 

- при работа во интерконекција максимално дозво-
леното отстапување на фреквенцијата од номиналната 
вредност во квази стационарна состојба е ±180 mHz. 
Под претпоставка дека не постои регулационен ефект 
на потрошувачката, максималното дозволено отстапу-
вање е ±200 mHz. По отстапување поголемо од ±200 
mHz мора да биде активирана комплетната примарна 
регулација во рамките на синхроната зона на ENTSO-E 
- континентална Европа, 

- при работа во интерконекција максимално дозво-
леното динамичко отстапување на фреквенцијата од 
номиналната вредност не смее да надмине ±800 mHz, 

- примарната регулација делува ако отстапувањето 
на фреквенцијата е поголемо од ±20mHz (овој опсег во-
ди сметка за неосетливоста на регулаторите и точноста 
на мерењето на фреквенцијата), и 

- потфреквентната заштита, која се активира кога 
фреквенцијата ќе достигне вредност од 49,00 Hz, сог-
ласност со барањата на ENTSO-E. 

 
Примарна регулација 

 
Член 164 

(1) Примарната регулација на фреквенција делува 
преку регулаторите на брзина на турбината кои го сле-
дат отклонувањето на фреквенцијата од номиналната 
вредност поради дебаланс на производството и потро-
шувачката во синхроно интерконетирани системи. 

(2) ОЕПС е должен да прави проценка на перфор-
мансите на примарната регулација во рамките на своја-
та контролна област и превзема мерки за усогласување 
на примарната регулација со барањата наведени во 
овие Правила. 

(3) Примарната регулација на ниво на целата интер-
конекција мора да неутрализира моментален дебаланс 
помеѓу производството и потрошувачката во износ од 
3000 MW кој е дефиниран како референтен инцидент 
во ENTSO-E.  

(4) При работа во интерконекција секоја контролна 
област придонесува во примарната регулациона резер-
ва во согласност со учеството на сопственото произ-
водство во однос на вкупното производство во целата 
интерконекција. 

(5) ОЕПС е должен да го примени определениот ко-
ефициент на учество на генераторите кои обезбедуваат 
примарна регулација. Коефициентите на учество се оп-
ределуваат и објавуваат годишно од страна на ENTSO-
E (System frequency subgroup) за секоја контролна об-
ласт. Коефициентите на учество во примарната регула-
ција се обврзувачки за секоја контролна област за соод-
ветната календарска година.    

(6) Примарната регулација мора да биде активирана 
неколку секунди по настанувањето на пореметувањето. 
Примарната резерва мора да биде комплетно активира-
на во период кој не е подолг од 30 секунди. 

(7) Примарната резерва мора комплетно да биде ак-
тивирана при отстапување на фреквенцијата од 
±200mHz или повеќе во квази-стационарна состојба. 

(8) Примарната регулација се активира ако отстапу-
вањето на фреквенцијата е поголемо од ±20mHz. Овој 
опсег ги зема предвид грешките во мерењето на фрек-
венцијата во системот за регулација на брзината на ге-
нераторите и зоната на нечувствителност (мртвата 
зона) на турбинскиот регулатор. 

(9) Примарната регулација на моќност ја обезбеду-
ваат генераторите кои се технички опремени за из-
вршување на оваа функција.  

(10) Карактеристиките на регулациониот систем и 
оперативните барања кои мора да бидат исполнети од 
генераторите кои учествуваат во примарната регулаци-
ја се дефинирани во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација од овие Правила 
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и тие се дефинирани во делот од Договорот за користе-
ње на преносна мрежа кој се однесува на обезбедува-
њето на моќност за примарна регулација. 

(11) ОЕПС определува кои генератори се вклучени 
во примарната регулација врз основа на планот за про-
изводство на електричните централи и барањата за без-
бедна работа на системот.  

 
Секундарна регулација 

 
Член 165 

(1) Функциите на секундарната регулација на фрек-
венцијата и размената на активна моќност се: 

- враќање на фреквенцијата на нејзината зададена 
вредност, 

- реализација на планираните програми за размена 
помеѓу контролната област на Република Македонија и 
соседните контролни области, 

- замена на примарната регулација на фреквенција-
та на таков начин што резервата од примарната регула-
ција која се активирала претходно, повторно ќе биде на 
располоагање и 

- корекција на синхроното време. 
(2) При работа во интерконекција ОЕПС ги приме-

нува оперативните упатства на ENTSO-E кои се одне-
суваат на секундарната регулација. 

(3) Точноста на мерењето на фреквенцијата во се-
кундарната регулација мора да биде поголема од 1,5 
mHz. 

(4) Точноста на мерењето на активната моќност за 
секундарна регулација мора да биде во согласност со 
одредбите дадени во Членовите од 104 до 106 од овие 
Правила. 

(5) Секундарната регулација ја враќа фреквенцијата 
на 50,00 Hz освен во периоди кога се прави корекција 
на синхроното време кога зададената фреквекција мо-
же да биде 49,99 Hz или 50,01 Hz. 

(6) При работа во интерконекција на ЕЕС на Репуб-
лика Македонија, во согласност со упатствата на 
ENTSO-E, минималната препорачана вредност на се-
кундарната резерва која треба да ја обезбеди ЕЕС на 
Република Македонија со цел да се регулираат варија-
циите на потрошувачката е: 

  
 
 
 
 
каде што: 
R- препорака за резерва за секундарна регулација, 
Lmax  - максимална очекувана потрошувачка и 
a и b – емпириски константи ( a= 10 ; b=150 ) 
(7) Максималната очекувана потрошувачка (Lmax) се 

одредува согласно ПРИЛОГ 13 – МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА СЕКУН-
ДАРНА И ТЕРЦИЕРНА РЕЗЕРВА 

(8) ОЕПС има право да определи поголема вред-
ност на резервата за секундарна регулација врз основа 
на сопствени проценки ако тоа е неопходно за реализа-
ција на сите наведени функции на секундарната регу-
лација. 

(9) Под определени работни услови функциите на 
секундарната регулација се различни од функциите во 
нормални работни услови: 

- регулација на фреквенција – во случај на остров-
ски (изолиран) начин на работа кога сите интерконек-
тивни водови на контролната област/блок не се во фун-
кција (на пример по големи пореметувања контролната 
област не е поврзана со остатокот на синхроната зона), 
програмите за размена не може да бидат спроведени и 
во тој случај со секундарната регулација се регулира 
единствено фреквенцијата,  

- регулација на размена на активна моќност – само 
во случај кога мерењето на фреквенција не функцио-
нира, програмата за размена на активна моќност на ин-
терконективните  водови ќе биде нагодена автоматски 
или рачно од ОЕПС, и 

- замрзната регулација – во несигурни работни ус-
лови регулацијата може да биде замрзната од страна на 
ОЕПС заради оценка на состојбата. Во ваква ситуација 
зададените вредности на секундарниот регулатор не се 
менуваат. Секундарниот регулатор ќе остане во паси-
вен начин на работа со замрзнати зададени вредности и 
програмите за размена не се регулираат се додека регу-
лацијата не стане активна. 

(10) Регулационата моќност за секундарната регу-
лација се обезбедува од електричните централи кои се 
технички опремени за извршување на оваа функција и 
имаат договор со ОЕПС за обезбедување на секундарна 
регулација. Користењето на секундарна регулација се 
извршува автоматски преку соодвените уреди на 
ОЕПС. 

(11) Параметрите на регулациониот систем и опера-
тивните барања кои мора да бидат исполнети од гене-
раторите кои учествуваат во секундарната регулација 
се дефинирани во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БА-
РАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ 
ЕДИНИЦИ - Секундарна регулација од овие Правила.  

(12) ОЕПС има право да обезбеди резерва за секун-
дарна регулација надвор од границите на својата кон-
тролна област во износ не поголем од 34% од вкупната 
вредност на резерва за секундарна регулација во рам-
ките на својата област. Дополнително, ОЕПС е должен 
да обезбеди константен дел во износ од 50% од вкупна-
та резерва за секундарна и терциерна регулација во 
рамките на својата контролна област. 

(13) ОЕПС ја определува резервата за секундарна 
регулација врз основа на потребите за балансирање на 
електроенергатскиот систем на Р.Македонија. 

 
Терциерна регулација 

 
Член 166 

(1) Терциерната регулација е било која автоматска 
или рачна промена на работна точка на генераторските 
единици и/или потрошувачи кои учествуваат во обез-
бедување на терциерна резерва.  

(2) Терциерната регулација првенствено се користи 
за да се ослободи секундарната регулациона резерва по 
големи пореметувања со цел да се обнови системската 
фреквенција. 

(3) ОЕПС е должен да обезбеди резерва за терциер-
на регулација за да ја неутрализира најголемата очеку-
вана загуба на моќност (генераторски единици, инјек-
тирана моќност или потрошувачка) во контролната об-
ласт на ОЕПС. 

(4) Резервата за терциерна регулација ОЕПС може 
делумно да ја обезбеди од соседен електроенергетски 
систем преку Договор за обезбедување на терциерна 
резерва. 

(5) ОЕПС е должен да обезбеди константен дел во 
износ од 50% од вкупната резерва за секундарна и тер-
циерна регулација во рамките на својата контролна об-
ласт. 

(6) Резервата за терциерна регулација ОЕПС ја ак-
тивира со промена на зададените моќности на генера-
торите или со промена на превземањето од страна на  
потрошувачите во рамките на својата контролната об-
ласт. Резервата за терциерна регулација која е обезбе-
дена надвор од границите на контролната област се ак-
тивира со предефинирање на програмата за размена со 
соодветните контролни области. 
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(7) Резервата за терциерна регулација се активира 
најдоцна во рок од 15 минути по настанувањето на по-
реметувањето. 

(8) Активирањето на терциерната регулациона ре-
зерва мора да биде доволно за да се обезбеди енергија 
се додека не се елиминира пореметувањето поради кое 
се активирала терциерната регулација. 

(9) Резервата за терциерна регулација се обезбедува 
од електричните централи или потрошувачи кои се 
технички опремени за извршување на оваа функција и 
имаат договор со ОЕПС за обезбедување на резерва за 
терциерна регулација. 

(10) Параметрите на регулациониот систем и опера-
тивните барања кои мораат да бидат исполнети од ге-
нераторите кои учествуваат во терциерна регулација се 
дефинирани во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРА-
ЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ 
ЕДИНИЦИ - Терциерна регулација. 

(11) Параметрите на регулациониот систем и опера-
тивните барања кои мораат да бидат исполнети од пот-
рошувачите кои можат да учествуваат во терциерна ре-
гулација се одредуваат врз основа на нивните тех-
ничко-технолошки карактеристики. 

(12) ОЕПС ја определува резервата за терциерна ре-
гулација врз основа на потребите за балансирање на 
електроенергатскиот систем на Република Македонија. 

 
Синхроно време 

 
Член 167 

(1) За време на паралелната синхрона работа на 
ЕЕС на Република Македонија во европската интерко-
некција, ENTSO-E ја надгледува разликата помеѓу син-
хроното време и референтното актуелно време и прави 
негови корекции. Корекциите на синхроното време се 
наложуваат за да може промените во зададената вред-
ност на фреквенцијата да се одржуваат во дефиниран 
период. ОЕПС ја имплементира оваа вредност како 
промена во параметрите на системот за автоматска се-
кундарна регулација. 

 
V.2.5 Регулација на напон и реактивна моќност 

 
Член 168 

(1) ОЕПС е одговорен за регулација на напонот ка-
ко системска услуга со цел пренос и напојување со ква-
литетна ЕЕ. 

(2) Напоните во целиот систем мора да се држат во 
рамките на специфицираните граници поради следните 
причини: 

- компатибилност на вредноста на напонот со номи-
налните вредности на напонот на опремата, 

- да се одржуваат напонски нивоа кај корисниците 
во рамките на договорените граници, 

- да се гарантира доверливост на системот и да се 
избегне напонски колапс и 

- да се одржи напонска стабилност. 
(3) Дозволените интервали за напоните се: 
- интервал на нормални напони, 
- граници за исклучително низок напон и  
- граници за исклучително висок напон. 
Дoзволените интервали се прикажани на Слика 1.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Слика 1 – Принцип за дефинирање на интервалите за 
напони 

(4) Дозволените интервали за напони за напонските 
нивоа во ЕЕС на Република Македонија во нормални и 
работни режими со пореметувања се дадени во Табела-
та 3. 

 
Табела 3– Дозволени интервали за напоните во 

преносниот систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) ОЕПС има обврска во соработка со соседните 

ОЕПС да учествува во регулацијата на напони така 
што прекуграничните текови на реактивна енергија би-
дат сведени на минималне вредности. 

(6) ОЕПС е должен да ги регулира тековите на ре-
активни моќности со цел да се одржат напоните во доз-
волените интервали кај сите постројки и минимизираат 
загубите на реактивна моќност во сопствената кон-
тролна област. 

(7) ОЕПС обезбедува уреди за компензација на ре-
активна моќност и единици кои можат да произведува-
ат реактивна моќност во приклучените електрични 
централи преку потпишување на соодветни договори.  

(8) Секоја производна единица согласно нејзините 
технички карактеристики мора да работи во дефиниран 
оперативен интервал со различен фактор на моќност 
според одредбите од ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.2.3 Rегулирање на реактивната 
моќност  од овие Правила. Производителот е должен, 
за секоја генераторска единица, да достави до ОЕПС 
погонска карта во која ќе бидат вклучени детали за по-
тенцијални ограничувања во начинот на работа. 

(9) ОДС и потрошувачите директно приклучени на 
преносната мрежа се должни да превземаат реактивна 
моќност/енергија со фактор на моќност кој не е помал 
од 0,9. 

(10) Условите за превземање на реактивна моќ-
ност/енергија со фактор на моќност помал од 0,9 се до-
говараат помеѓу ОЕПС и корисникот во Договорот за 
користење на преносна мрежа. 

(11) ОЕПС избира корисник кој обезбедува реак-
тивна моќност врз основа на технички критериуми, 
принципот на минимални трошоци и способноста за 
обезбедување на реактивна моќност во одделни делови 
од системот. 

(12) ОЕПС ги спроведува следните управувачки ак-
ции со издавање инструкции до корисниците на систе-
мот за да се обезбедат задоволителни напонски профи-
ли во системот и да се задржи доволна резерва на реак-
тивна моќност: 

- намалување или зголемување на производството 
на реактивна моќност кај генераторските единици 
(MVАr) во точката на приклучување на преносниот 
систем. Инструкцијата е задолжителна освен во случај 
кога нејзината реализација ја загрозува стабилната ра-
бота на производната единица, 

- зададените напонски нивоа на генераторските 
единици мораат да бидат достигнати во точката на 
приклучување на преносниот систем, 

- нагодување на преносните односи кај трансформа-
торите, 

- вклучување и исклучување на компензатори на 
напон, 

- намалување на напонот, 
- промена на топологијата на мрежата и 
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- инструкции за ОДС и потрошувачите директно 
приклучени на преносната мрежа да постигнат презе-
мање на ЕЕ со фактор на моќност од 0,95. 

 
V.2.6 Повторно воспоставување на електроенергетски 

систем по распад 
 

Член 169 
(1) Самостојно воспоставување на напојувањето 

(Black start) е дефинирано како способност на генера-
торската единица која е исклучена од системот да се 
врати во погон и да почне да испорачува моќност без 
помош од електроенергетскиот систем. 

(2) ОЕПС ја активира и спроведува системската ус-
луга на генератоска единица предвидена за самостојно 
воспоставување на напојувањето (Black start). 

(3) Генераторските единици кои можат самостојно 
да го обноват напојувањето мора да бидат секогаш на 
располагање и да ги имаат процедурите за старт од без-
напонска состојба како и оспособен персонал кој може 
да ги изврши тие процедури. 

(4) Производителите кои поседуваат генераторскии 
единици способни самостојно да го обноват напојува-
њето мора да прават функционални проверки најмалку 
еднаш годишно. Резултатите од тестовите се должни да 
ги доставуваат до ОЕПС. 

(5) ОЕПС ја обезбедува системската услуга за обно-
вување на ЕЕС со помош на генераторски единици кои 
можат самостојно да стартуваат од безнапонска состој-
ба со потпишување на соодветен договор со произво-
дителите. 

 
V.3. Управување со ЕЕС 

 
V.3.1 Вовед 

 
Член 170 

(1) ОЕПС го спроведува управувањето со ЕЕС спо-
ред следните принципи: 

- одржување на нормален погон на ЕЕС со користе-
ње на сите расположиви мерки за брзо отстранување на 
пречките, намалување на последиците од истите и до-
ведување на ЕЕС повторно во нормален погон, 

- обезбедување доверлива испорака/прием на ква-
литетна ЕЕ до корисниците на преносниот систем, 

- оптимално искористување на расположливите 
преносни капацитети и  

- принципот на мимимални трошоци при погон на 
ЕЕС. 

(2) Управувањето со ЕЕС во реално време подраз-
бира реализација на планирани погонски режими зе-
мајќи ги во предвид општите принципи искажани во 
главата Планирање на работата на електроенергетскиот 
систем од овие Правила.  

 
V.3.2 Цели 

 
Член 171 

(1) Со спроведување на процедурите и преземањето 
на соодветните управувачки акции ОЕПС обезбедува 
сигурна и доверлива работа на ЕЕС на Република Ма-
кедонија и испорака/прием на квалитетна ЕЕ. 
 
V.3.3 Управување при нормална погонска состојба 

 
Член 172 

(1) За управување при нормална погонска состојба 
ОЕПС ги извршува следните активности: 

- следење на погонот на ЕЕС според усогласениот 
дневен план, 

- активирање на системските услуги како регулаци-
ја на фреквенцијата и напонот, 

- комуникација помеѓу Оперативниот Водител на 
ЕЕС во Диспечерскиот центар на ОЕПС, оперативните 
екипи во преносниот систем и постројките на корисни-
ците, и операторите на соседните преносни системи за-
ради: 

- надзор на погонот на ЕЕС, 
- надзор на состојбата на примарната и секундарна-

та опрема и помошните постројки во преносниот сис-
тем, 

- спроведување манипулации со расклопната оп-
рема, 

- избор на управувачки режим, локално или дале-
чински, 

- регистрирање на износите на погонските пара-
метри, алармните и позиционите сигнали, сигналите на 
системот за заштита и нивото на пречки, 

- координација на одделите за управување и одржу-
вање и  

- размена на други податоци неопходни за управу-
вање. 

 
Надзор на погонот на ЕЕС 

 
Член 173 

(1) ОЕПС врши надзор на погонот на ЕЕС со след-
ните информации во реално време: 

- фреквенцијата на системот, 
- напоните на собирниците во постројките на пре-

носната мрежа, 
- тековите на активна и реактивна моќност во пре-

носниот систем,  
- управување со грешката на контролната област, 
- приказ на сигналите и алармите во постројките на 

преносната мрежа и на корисниците, 
- активната и реактивната моќност на производните 

единици, 
- статусите на расклопната опрема, 
- позиција на регулационата склопка на трансфор-

маторите и 
- алармите и сигналите за исправноста на мерените 

големини, работата на заштитните уреди, телекомуни-
кацискиот статус, итн. 

(2) ОЕПС врши надзор на погонските параметри на 
преносниот систем со користење на:  

- SCADA/ЕМS систем во Диспечерскиот центар на 
ОЕПС,  

- локалните системи за управување и надзор во 
постројките на ОЕПС и корисниците и 

- информациите добиени со други средства на ко-
муникација со постројките на преносниот систем, 
постројките на корисниците и операторите на соседни-
те преносните системи. 

 
Инструкции 

 
Член 174 

(1) Диспечерскиот центар на ОЕПС е овластен да 
издава диспечерски инструкции на корисниците на 
преносниот систем при управување во нормални по-
гонски услови за: 

- работа на комутационата (расклопната) опрема во 
преносниот систем, 

- активирање на системските услуги, 
(2) Диспечерскиот центар на ОЕПС ги издава 

инструкциите усно. Инструкциите мора да се снимаат 
на гласовен снимач или да бидат потврдени во писмена 
форма, или било кој друг начин според интерните про-
цедури на ОЕПС и со Договорот за користење на пре-
носна мрежа помеѓу ОЕПС и корисникот. 

(3) Оперативните екипи во преносниот систем и 
постројките на корисниците се должни да ги спроведу-
ваат инструкциите издадени од Диспечерскиот центар 
на ОЕПС. 
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(4) По исклучок, во случај издадената инструкција 
од страна на Диспечерскиот центар на ОЕПС да го до-
ведува во опасност персоналот или ја изложува на 
опасност постројката, подредениот персонал, опера-
тивните екипи во преносните постројки и/или персона-
лот во управувачките центри на корисниците на пре-
носниот систем, можат да не ја спроведат таквата на-
редба, со тоа што имаат обврска да дадат образложение 
за неспроведувањето. Персоналот, во таков случај, има 
слобода да му предложи управувачки акции на Диспе-
черскиот центар на ОЕПС, врз основа на расположливи 
податоци и информации, носејќи ја секоја одговорност 
за точноста на таквите податоци. 

 
Внатрешно-дневни модификации на дневниот план 

за работа на ЕЕС 
 

Член 175 
(1) БОС имаат право да побараат внатрешно-дневни 

модификации на било кој дел од планот содржан во 
Дневниот план за работа на ЕЕС подготвен според 
Член 146 од овие Правила. ОЕПС врши верификација 
дали со Барањето за промена: 

- се загрозени претходно дефинираните услови за 
нормален погон на ЕЕС, 

- се попречени активностите на пазарот на ЕЕ и  
- е загрозен пристапот кон преносниот систем на 

други корисници на преносниот систем. 
(2) ОЕПС има право да го одбие Барањето за про-

мена доколку еден од условите наведени во став (1) од 
овој член е исполнет. Во тој случај ОЕПС има право да 
предложи други акции во соработка со корисникот на 
преносниот систем, за да се справи со ситуацијата која 
предизвикала промени во Дневниот план.  

(3) ОЕПС има право, во случај на значителни отста-
пувања од планираната потрошувачката, расположли-
воста на капацитетите на производството или прено-
сот, да го промени Дневниот план за работа на ЕЕС 
според договорените услуги на системот и другите 
мерки наведени во Член 146 на овие Правила.  
 

Извршување на работите во преносната мрежа 
 

Член 176 
(1) Процедурата според која се извршуваат работи-

те во преносниот систем ги опфаќа следниве актив-
ности: 

- размена на информации според Член 138 на овие 
Правила за било какви планирани или итни работи 
и/или манипулации во преносот и постројките на ко-
рисникот според Договорот за користење на преносна-
та мрежа, 

- инструкции издадени од Диспечерскиот центар на 
ОЕПС за извршување на манипулациите според Член 
178 на овие Правила, 

- потврда на извршените манипулации од страна на 
оперативниот персонал на должност во постројките на 
преносниот систем и на корисникот и 

- информации издадени од Диспечерскиот центар 
на ОЕПС или оперативниот персонал на должност во 
постројките на преносниот систем или на корисникот 
за работите за одржување на водовите, проследени со 
потврда за извршените манипулации. 

 (2) Врз основа на барања за исклучување според 
дневниот план и итни исклучувања, ОЕПС врши ис-
клучување на елементите од ЕЕС.  
 

Пријавување на работа за одржување во  
преносниот систем 

 
Член 177 

(1) ОЕПС и корисниците се должни да разменуваат 
навремени информации на доверлив начин за сите пла-
нирани или итни исклучувања во преносниот систем.  

(2) Во случај на извршување на работите или мани-
пулациите при итни исклучувања во преносниот сис-
тем, ОЕПС ги информира засегнатите корисници на 
преносниот систем за кои сигурносниот критериум N-1 
не е исполнет, усно или по факс или со електронски 
средства. ОЕПС е должен ваквите исклучувања да ги 
реализира во што е можно пократок временски рок. 

(3) Корисникот е должен да го информира ОЕПС за 
сите планирани работи или манипулации во постројки-
те на корисникот или некој дел кој може да ја загрози 
сигурната работа на ЕЕС или работата на другите ко-
рисници. Според информацијата добиена од корисни-
кот, ОЕПС ги информира другите корисници, и докол-
ку има потреба и операторите на соседните преносни 
системи според упатствата на ENTSO-E на заедничка 
работа во интерконекцијата. 

(4) Информацијата за планираните или итните ис-
клучувања ги содржи следните податоци: 

- точно име на елементот во ЕЕС, предмет на из-
вршување на работите/манипулациите, 

- опис на работите/манипулациите, 
- приближно време за почеток и завршување на ра-

ботите/манипулациите и 
- предупредување за можните последици, со цел да 

се обезбеди сигурна работа во ЕЕС и континуирано на-
појување на корисникот со електрична енергија. 

 
Процедури за изведување на работите за одржување 

во преносната мрежа 
 

Член 178 
(1) Прирачникот за интерна употреба  „Упатство за 

работа на Оперативните водители во Диспечерскиот 
центар на ОЕПС“ во детали ги опишува следните про-
цедури: 

- давање инструкции и начини за нивна достава, 
- опис на содржината на потврдата за извршени ма-

нипулации и начини за нивна достава и 
- давање дозволи за извршување на работите и опис 

на нивната содржина. 
(2) Во Договорот за користење на преносната 

мрежа, дефинирани се сите процедури за извршување 
на работите или манипулациите во постројките на ко-
рисникот. 

(3) Координација на заштитните мерки при извршу-
вање на работите за одржување помеѓу корисникот и 
ОЕПС се претходно дефинирани во Договорот за  ко-
ристење на преносната мрежа.  
 

Телекомуникациски системи 
 

Член 179 
(1) ОЕПС овозможува континуирана комуникација 

со корисниците на мрежата, учесниците во пазарот со 
ЕЕ, други ОЕПС-и, со свој телекомуникациски систем, 
во целост усогласен со одредбите во Прирачникот за 
работа на ENTSO-E  (Policy 6 – Communication 
infrastructure). 

(2) Корисниците на преносниот систем обезбедува-
ат континуирана размена на информации преку кому-
никациски системи со Диспечерскиот центар на ОЕПС 
според одредбите наведени во Член 90 од овие Пра-
вила. 

(3) Поради важноста на информациите, критичните 
телекомуникациски канали мора да бидат расположли-
ви 24 часа на ден.  

(4) Уредите за комуникација наменети за пренос на 
звук и податоци мора периодично да се испитуваат. 

(5) Сите комуникациски системи кои обезбедуваат 
континуирана размена на информации со Диспечерски-
от центар на ОЕПС мора да бидат редундантни 
(backup) во случај на грешка. Процедурата за размена 
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на информации во случај на грешка на системот за ко-
муникација е дефинирана во Договорот за користење 
на преносната мрежа. 

 
Технички систем на управување 

 
Член 180 

(1) Техничкиот систем за управување на ОЕПС 
овозможува надзор и управување со електроенергет-
скиот систем во реално и проширено реално време. 

(2) Диспечерскиот центар на ОЕПС врши надзор и 
управување  на електроенергетскиот систем во реално 
време преку пристап до  сите податоци (мерења, ста-
туси, аларми итн) потребни за доверливо работење на 
електроенергетскиот систем. 

(3) ОЕПС има обврска да ги чува податоците на 
системот за анализа на перфомансите на ЕЕС. 

(4) ОЕПС мора да има Резервен Диспечерски Цен-
тар кој ќе ги обезбеди функциите на надзор и управува-
ње со електроенергетскиот систем во случај на неопе-
ративност на Диспечерскиот центар на ОЕПС. Со Од-
бранбениот план се дефинираат процедурите за превзе-
мање на управувањето со ЕЕС од Резервниот Диспе-
черски Центар. 

(5) Резервниот Диспечерски Центар треба да биде 
оддалечен од местото каде што е лоциран Диспечер-
скиот центар на ОЕПС. 
 
Одржување на комуникациската опрема и опремата 

за управување на преносната мрежа 
 

Член 181 
(1) ОЕПС и корисникот на преносниот систем има-

ат обврска да ја чуваат нивната опрема за комуникаци-
ја и управување со преносниот систем во исправна по-
гонска состојба. 

(2) Корисникот е обврзан да го планира, развива и 
врши одржувањето на телекомуникациската инфрас-
труктурa и на опремата за управување која е во негова 
сопственост. 

(3) Одржувањето на опремата за комуникација и 
управување со преносниот систем мора да е планирано 
на начин да се избегне било какво попречување на си-
гурната работа на преносниот систем. Процесот на пла-
нирање на работите за одржување се спроведува во со-
работка со корисниците на преносниот систем и/или со 
операторите на соседните преносни системи. 

(4) Корисникот на преносниот систем мора да ја 
достави на ОЕПС целокупната документација која се 
однесува на опремата за комуникација и опремата за 
управување со преносниот систем, инсталирана во 
400/110 kV дел од приклучокот на неговата постројка.  

(5) Во случај на грешка во комуникациите и/или 
грешка на опремата за управување со преносниот сис-
тем, ОЕПС има обврска веднаш да го информира ко-
рисникот на преносниот систем. 
 

Собирање на податоците 
 

Член 182 
(1) ОЕПС е должен да ги собира сите податоци пот-

ребни за планирање и анализа на работата на ЕЕС како 
што следува: 

- часовната размена низ интерконективните водови, 
- часовно производство на активна и реактивна 

енергија на сите електрични централи, 
- часовно оптоварување на дистрибутивните тран-

сформатори 110/X kV, 
- часовна потрошувачка на потрошувачите дирек-

тно приклучени на преносната мрежа, 
- нивото на акумулацијата и дотоците во хидроцен-

тралите, 

- количеството на резерва на јаглен и тешките теч-
ни горива (мазут) во термоцентралите, 

- информација која се однесува на испад на елемен-
тот во системот со причината и придруженото, со вре-
менска резолуција подобра од 10 msec време на испад, 
времетраење на прекинот во напојување на одделната 
потрошувачка област, 

- информација која се однесува на испадите на 
електричните централи со наведување на причината и 
снименото време на испад, 

- вредностите на напоните во релевантните построј-
ки на преносната мрежа и 

- други релевантни податоци за планирање на ЕЕС 
и анализа. 

(2) Корисниците во системот имаат обврска да ги 
поднесат до ОЕПС податоците наведени во став (1) од 
овој член кои се однесуваат на нивните постројки на 
начин и форма специфицирана од страна на ОЕПС.  
 

V.3.4 Управување во нарушена состојба 
 

Член 183 
(1) При управување на ЕЕС во нарушен погонски 

режим, ОЕПС има обврска да извршува мерки за огра-
ничување на ширењето на пречките како и повторно 
воспоставување на нормален погон на системот.  

(2) Сигурната и стабилна работа на ЕЕС и неговото 
повторно воспоставување имаат приоритет над инди-
видуалните интереси на корисниците во преносниот 
систем. 

(3) Управување во нарушена состојба на ЕЕС под-
разбира имплементација на одбранбени мерки претход-
но дефинирани во плановите за работа на ЕЕС во хава-
риски услови наведени во член 189, став (3) од овие 
Правила. 

(4) Сите локални пречки во преносниот систем се 
разрешуваат со навремена и селективна работа на Сис-
темот за заштита според член 190 на овие Правила.  

(5) Планот за извршување на превентивните мерки 
ги опфаќа сите управувачки мерки кои се на располага-
ње на Диспечерскиот центар на ОЕПС за ограничување 
на ширењето на пречките и овозможување на повторно 
воспоставување на нормална работа на системот без 
имплементација на хавариски намалувања на испора-
ката. 

(6) Кога превентивните мерки не се доволни и се-
уште постои опасност од ширење на пореметувањето, 
ОЕПС има право времено да исклучува делови од сис-
темот за да се спречат штетните последици од поголем 
размер (тотален распад на системот). Во нарушен ре-
жим на работа инструкциите добиени од ОЕПС мора 
да се извршуваат без одлагање.  

(7) Во случај на недостиг на активна моќност во 
ЕЕС, напонски  колапс, т.е. недостиг од реактивна моќ-
ност во ЕЕС, преоптоварување на компонентите на 
ЕЕС или било каква пречка која се заканува да ја загро-
зи нормалната работа на системот, ОЕПС има право да 
спроведе намалување на испораката на ЕЕ низ систе-
мот или во негови делови со примена на Планот за на-
малување на испорака на ЕЕ, наведени во член 192 од 
овие Правила.  

(8) Во случај на делумен или тотален распад на 
ЕЕС, ОЕПС и надлежните управувачки центри на ко-
рисниците во системот се должни воспоставувањето на 
нормалната работа на системот да го спроведат според 
Планот за повторно воспоставување на системот после 
распад согласно со поглавјето V.4.8 План за обнова на 
електроенергетскиот систем по распад од овие Пра-
вила. 

(9) Во случај кога постои било каква пречка која 
влијае на сигурната работа на ЕЕС и е важна за обете 
одговорни страни, ОЕПС и корисниците мораат да раз-
менат информации за новата ситуација. 
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(10) На барање на ОЕПС, корисникот мора да из-
врши посебна проверка на неговата опрема поврзана на 
преносниот систем со цел да се анализираат пречките 
во преносниот систем.  

(11) ОЕПС има обврска да подготви соодветен из-
вештај после секоја значителна пречка во преносниот 
систем во однос на предизвикувањето на прекини на 
испораката на ЕЕ, намалување на испораката на ЕЕ 
или суспензија на договорените размени на ЕЕ.  

(12) Извештајот ги вклучува следните податоци: 
- датум, време на појава и траење на пречката, 
- место и причина за пречката, 
- информација за суспензија на договорените разме-

ни на ЕЕ или намалување на испораката на ЕЕ и 
- тотална суспендирана размена/не-испорачана ЕЕ. 

 
V.3.5 Технички и други барања за работа на  

системот во интерконекција 
 

Член 184 
(1) Соработката помеѓу ОЕПС и другите оператори 

на преносниот систем се остварува на две нивоа: 
- соработка во рамките на контролен блок и 
- соработка со другите контролни области. 
(2) ОЕПС има обврска да соработува со оператори-

те на соседните преносни системи за да се обезбеди ко-
ординирано управување со напонот на краевите на ин-
терконективните водови и да се намали размената на 
реактивна моќност. 

(3) ОЕПС има обврска да ја надгледува реализаци-
јата на размената на активната моќност со другите опе-
ратори. Размената се реализира преку минимизирање 
на отстапувањето помеѓу договорената и актуелната 
размена.  

(4) ОЕПС има обврска да обезбеди резерва на пре-
носниот капацитет помеѓу ЕЕС на Република Македо-
нија и другите системи со цел да се овозможи дополни-
телен проток на ЕЕ поради активирање на резервата за 
примарната регулација. 

(5) ОЕПС е должен да учествува во регулацијата на 
фреквенцијата според препораките на ENTSO-E. 

(6) На границите со соседните оператори ОЕПС 
врши координација на: 

- расположивата резерва на реактивна моќност, 
- минимални и максимални дозволени напони во 

континуирана работа и нивните краткотрајни нарушу-
вања, 

- опсегот на размена на реактивна моќност и проце-
дурите при негово нарушување и 

- заеднички акции за напонска регулација. 
(7) ОЕПС има обврска да ги усогласи процедурите 

за вклучување/исклучување на интерконективните 
врски со соседните ОЕПС. 

(8) Пресметката и компензацијата на ненамерните 
отстапувања на ОЕПС се спроведува според препора-
ките на ENTSO-E.  

 (9) ОЕПС има обврска да го имплементира и поде-
си системот за заштита во координација со соседните 
ОЕПС. 

(10) ОЕПС има обврска да ги координира активнос-
тите со соседните оператори во однос на управување 
со загушувањата во системот. 

(11) ОЕПС врши координација на активностите со 
соседните оператори при нарушена работа на интерко-
некцијата. 

(12) ОЕПС има обврска за размена на информации 
со другите оператори овозможувајќи надзор на разме-
ната на ЕЕ помеѓу контролните области: 

- плански испади на компонентите на ЕЕС важни за 
работата на интерконекцијата, 

- податоци кои се однесуваат на вредностите на на-
поните, 

- мрежните модели, 
- плановите за размена кои ја поминуваат границата 

на контролната област и  
- мерења во реално време на напонот, активната и 

реактивната моќност, статус на расклопната опрема 
инсталирана на елементите важни за работата на ин-
терконекцијата.  

(13) Согласното препораките на ENTSO-E, ОЕПС 
има обврска да склучи билатерални оперативни дого-
вори со соседните ОЕПС во кои се регулираат сите ос-
танати активности поврзани со сигурната работа на ин-
терконекцијата.   
 

V.3.6 Извештаи за работата на преносниот систем 
 

Член 185 
(1) Диспечерскиот центар на ОЕПС има обврска да 

ги чува хронолошките работни записи и извештаи кои 
ги опфаќаат сите релевантни податоци кои се однесу-
ваат на управување со преносниот систем: 

- издадените и примените инструкции, 
- испадите и грешките на компонентите на пренос-

ниот систем, 
- извршените манипулации во преносниот систем, 
- релевантни настани за погон на генераторските 

постројки, 
- релевантни настани за сигурна работа на пренос-

ниот систем, 
- спроведување на намалување на испораката на 

ЕЕ, 
- прашања поврзани со опремата за управување, 
- расположливоста на заштитата во преносниот сис-

тем, 
- работни документи, 
- примени телеграми и  
- други релевантни податоци за планирање и анали-

за на ЕЕС. 
(2) Согласно со погонските записи, архивираните 

податоци во системите за надзор и управување и пода-
тоците доставени од страна на корисниците во пишана 
форма или усно, ОЕПС подготвува периодични извеш-
таи кои се однесуваат на работа на преносниот систем. 
Извештајот за работа на преносниот систем вклучува 
податоци за: 

- производството на ЕЕ, 
- потрошувачката на ЕЕ, 
- размената на ЕЕ, 
- загубите на ЕЕ во преносниот систем, 
- активирани системски услуги, 
- настаните во системот, 
- траење на прекините на испорака на ЕЕ и 
- други релевантни податоци за планирање и анали-

за на ЕЕС. 
(3) ОЕПС е должен да доставува на Регулаторна ко-

мисија за енергетика периодични извештаи за работата 
на преносниот систем. 

 
V.4. Работа на електроенергетски систем  

во вонредни состојби 
 

V.4.1 Вовед 
 

Член 186 
(1) Процедурите и плановите за работа на ЕЕС во 

вонредни состојби се однесуваат на работа на системот 
во пореметени состојби и тие претставуваат основа за 
создавање на технички и организациони предуслови за 
спречување на ширење на инцидентите, и ублажување 
на последиците со помош на сите релевантни субјекти. 

(2) Обврска на ОЕПС е да ги дефинира процедури-
те за работа во вонредни состојби кои го опфаќаат 
следното: 
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- мониторинг и превентивни мерки со цел да се об-
нови нормалната работа на сопствениот ЕЕС за да се 
избегнат непредвидени состојби и да се спречи ширење 
на пореметувањето кон остатокот од интерконекцијата, 

- дефинирање на пакет мерки за одбрана на систе-
мот кои се реализираат со извршување на инструкции 
зададени од страна на Оперативните водители на ЕЕС 
или со автоматско делување на заштитните уреди во 
критични состојби во ЕЕС и 

- процес на обновување на интегритетот на систе-
мот со цел да се обезбеди напојување со ЕЕ на потро-
шувачите и враќање на системот во нормална работна 
состојба. 

 
V.4.2 Цели 

 
Член 187 

(1) Целите на одредбите на овие Правила кои се од-
несуваат на плановите за работа на ЕЕС во вонредни 
состојби е да се дефинираат барањата и процедурите во 
случај на критични состојби во системот кога се нару-
шени сигурносните граници или во случај на делумен 
или комплетен распад на ЕЕС, кои ќе му овозможат на 
ОЕПС во соработка со останатите корисници, што е 
можно побрзо и со најмали можни штетни последици, 
да ја обнови работата на ЕЕС. 
 

V.4.3 Работни состојби на ЕЕС 
 

Член 188 
(1) Електроенергетскиот систем може да работи во 

пет различни работни состојби дадени на Сликата 2: 
- нормална состојба – работните точки на физич-

ките големини кои ја опишуваат работата на системот 
се доволно далеку од пропишаните граници и постои 
доволна маргина на сигурност во работата на системот, 
сите потрошувачи се снабдени со ЕЕ со пропишан ква-
литет, критериумот N-1 е исполнет, 

- транзиентна состојба – работа на системот со по-
реметување, работната точка и физичките големиникои 
ја опишуваат работата на системот се блиску до грани-
ците на сигурност, потребни се одбранбени за да се 
врати системот во нормална работа дефинирани во од-
бранбениот план како што се: промени во програмите 
за размена, редиспечинг на генераторските единици, 
промена на топологијата на мрежата или трансфер на 
доделените права за преносни капацитети на интерко-
нективните водови, 

- нарушена состојба – работната точка и физички-
те величини кои ја опишуваат работата на системот се 
на граничните вредности или надвор од нив, несигурна 
работа на системот со зачуван интегритет, но со нару-
шен критериум N-1, неопходни се брзи акции за враќа-
ње на системот во нормална или транзиентна состојба 
како што се контролирано намалување на потрошувач-
ката на ЕЕ, 

- вонредна состојба – превентивните и корективни-
те мерки не дале резултати, интегритетот на ситемот е 
загрозен со можност за распад и поделба на системот 
на поголем број „острови“ во рамките на интерконек-
цијата, неопходно е преземање на одбранбени мерки 
како автоматско намалување на потрошувачката и ис-
клучување на водови за да се одржи што поголем дел 
од системот во работа и да се избегне ширење на поре-
метувањето и комплетен распад, 

- состојба на повторно воспоставување – сопрено 
е ширењето на пореметувањето, се преземаат акции за 
обновување на интегритетот на системот со цел да се 
обезбеди снабдување со ЕЕ на исклучените потрошува-
чи и воспоставување на премин кон транзиентна и нор-
мална состојба. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2 – Работни состојби на системот и можни 
премини од една состојба во друга 

 
(2) Секое отстапување од пропишаниот опсег на па-

раметрите кои ја опишуваат работата на системот се 
смета за нарушена состојба. 

(3) Граници на сигурност се пропишуваат со цел да 
му се овозможи на ОЕПС навремено идентификување 
на можноста за пореметување во системот. Нарушува-
њето на границите на сигурност претставува нарушу-
вање на потребните сигурносни резерви, посебно за 
елементите од витално значење за безбедна работа за 
целата интерконекција, чии испади би го загрозиле ин-
тегритетот на системот. Нарушувањето на пропишани-
те сигурносни граници предизвикува работна состојба 
во која: 

- вредностите на напоните се блиску до граничните 
вредности,  

- оптовареноста на елементите е со такви вредности 
при кои не е задоволен критериумот N-1. 

(4) Граничните вредностите на напоните се мини-
малните и максималните вредности на напонот во доз-
волените опсези за нормална работа. 

(5) Граничните вредности за оптовареност на еле-
ментите се: 

- за производни единици – номиналната моќност на 
производната единица, 

- за водови – максимални дозволени оптоварувања 
определени со термичкото оптоварување и напонските 
прилики, а за важни водови може да се зема во предвид 
краткотрајното дозволено  преоптоварување (степени 
на подесување на прекуструјната заштита, сигнализа-
ција и исклучување зависни од временското подесу-
вање), 

- за трансформатори – номинална моќност на тран-
сформаторот, а може да се земе во предвид краткотрај-
но дозволено преоптоварување на трансформаторот 
(степени на подесување на прекуструјната заштита, 
сигнализација и исклучување зависни од временското 
подесување), 

- за полиња – трајно дозволено оптоварување на со-
бирничкото спојно поле или расклопната и мерната оп-
рема во полето, 

- за собирници – трајно дозволено оптоварување на 
собирниците и 

- за компензатори на реактивна моќност – оптова-
рувањето на компензаторот за актуелната вредност на 
работниот напон. 
 

V.4.4 Имплементација на одбранбените мерки 
 

Член 189 
(1) ОЕПС има обврска, во согласност со работните 

состојби на ЕЕС, да пропише превентивни и коректив-
ни мерки за дејствување како и мерки за автоматско 
дејствување во зависност од брзината на ширење на на-
рушувањето со цел квалитетна координација и хармо-
низација на заштитата во постројките на локалниот 
систем и SCADA/EMS системите за управување. 

(2) Наведените мерки од став (1) на овој член се 
прикажани на Слика 3. 
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Слика 3 – Илустрација на акциите на одбрамбениот 
план кои се однесуваат на релејната заштита и диспе-

черскиот регулациоен центар во временски домен 
 
(3) ОЕПС ги подготвува следните планови кои ги 

дефинираат процедурите за работа во пореметените ра-
ботни состојби во зависност од степенот на поремету-
вањето како и од состојбата на ЕЕС: 

- план за работа на системот за заштита – мерки кои 
се активираат автоматски за да се отстранат нарушува-
њата и спречување на  нивно проширување, 

- план за превентивни акции и мониторинг на рабо-
тата на системот – диспечерски акции, редиспечирање 
на производството, мониторинг на областите значајни 
за сигурна работа на ЕЕС на Република Македонија, 
идентификација на состојби во системот и потенцијал-
ни закани, превентивни мерки, 

- план за намалување на оптоварувањето на ЕЕС – 
примена на корективни мерки за да се намалат послед-
иците од пореметувањето и 

- план за обнова на системот по распад (повторно 
вклучување на ЕЕС по делумен или целосен распад). 
 

V.4.5 План за работа на системот за заштита 
 

Член 190 
(1) ОЕПС подготвува план за работа на системот за 

заштита за да обезбеди постојана контрола на состојба-
та и режимите на работа на сите елементи од ЕЕС и да 
реагира на секоја појава на дефект или нарушен режим 
на работа. 

(2) Планот за системот за заштита се состои од: 
- принципи и проектирање на системот за заштита, 
- технички критериуми кои опремата мора да ги ис-

полни и 
- одредување на одговорности и обврски помеѓу 

ОЕПС и корисниците. 
(3) ОЕПС мора да има на располагање ажурирана 

документација која се однесува на типот и нагодувања-
та на заштитните уреди кои се користат во сопствените 
постројки и во постројките на корисниците на пренос-
ниот систем. 

(4) ОЕПС ја координира работата на системот за 
заштита земајќи ги предвид максималното време за ис-
клучување на дефектот кое нема да доведе до нарушу-
вање на транзиентната стабилност на системот. 

(5) Во случаите кога анализите на транзиентните 
нарушувања покажуваат недостиг од резерва за транзи-
ентната стабилност поради несоодветено реагирање на 
заштитата во било кој дел од 400 и 110 kV преносен 
систем, вкучувајќи ги и постројките на корисниците, 
ОЕПС применува мерки во рамките на своите надлеж-
ности со цел да се отстрани идентификуваниот проб-
лем во најкусо време. 

(6) Во рамките на планот за работа на системот за 
заштита, ОЕПС применува план за подесување на заш-
титата на елементите од преоптоварувања за да се 
обезбеди ефикасна заштита на водовите и припадната 
високонапонска опрема од трајни деформации поради 
термички напрегања и навремено известување за мож-
ните нарушувања на безбедносните граници и доверли-
вата работа на ЕЕС. 

(7) Планот за работа на системот за заштита се ре-
видира и обновува секоја година земајќи ги предвид 
физичките ограничувања на опремата и планираната 
работа на системот. 

 
V.4.6 План за превентивни мерки за елиминација 

на нарушувањата 
 

Член 191 
(1) ОЕПС е должен во процесот на долгорочното 

планирање на развојот, модернизацијата, управува-
њето, одржувањето и оперативното планирање, да ги 
преземе сите мерки за елиминирање на нарушувањата 
во ЕЕС. 

(2) ОЕПС го подготвува планот за превентивни 
мерки за елиминирање на нарушувањата кој содржи: 

- критериуми за идентификација на работната сос-
тојба на системот (идентификација на нарушени пара-
метри на системот), 

- идентификација на настани на регионално ниво 
кои може да резултираат со вонредна состојба во сис-
темот и 

- дефиниција на превентивни мерки за брзо обнову-
вање на системот и враќање во нормална работна сос-
тојба. 

(3) Доколку дојде до нарушување на параметрите за 
нормална работа на системот, диспечерскиот центар на 
ОЕПС, врз основа на расположивите информации, го 
регистрира настанот кој го предизвикал  нарушувањето 
и врз основа на неговите карактеристики дефинира со-
одветни акции за елиминирање или ограничување на 
ширењето на нарушувањето. 

(4) Во случај на појава на нарушување во системот, 
ОЕПС е должен во најкусо време да ги преземе сите 
потребни мерки кои му се на располагање за да го 
спречи ширењето на нарушувањето и да го врати сис-
темот во нормална работна состојба. Овие мерки сод-
ржат отстранување на долготрајни нарушувања и вклу-
чуваат: 

- обид да се вклучат испаднатите елементи од пре-
носниот систем, 

- диспечерски акции во системот (промена на топо-
логијата на мрежата), 

 - откажување на планирани исклучувања во пре-
носниот систем и стопирање на работите кои се во тек, 

- активирање на терциерната резерва, 
- користење на мерки за регулација на напонот, 
- промена на планот за производство на електрич-

ните централи (редиспечинг), 
- промена (откажување или намалување) на разме-

ната на ЕЕ (ако резултатите од претходните акции не 
се доволни за да се елиминира пореметувањето) и 

- останати мерки кои не вклучуваат намалување на 
потрошувачката. 

(5) Во извршувањето на наведените мерки ОЕПС го 
применува принципот на минимални трошоци со ми-
нимално прекршување на принципите на пазарот на 
ЕЕ. 

(6) Во согласност со препораките на ENTSO-E, 
ОЕПС има обрвска да подготви одбранбен план за ЕЕС 
со чија примена ќе биде можно однапред да се иденти-
фикуваат нарушените состојби во сопствената област и 
во регионот кои може да доведат до понатамошно на-
рушување на работните параметри во интерконекци-
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јата. Во одбранбениот план се содржани  превентивни 
мерки со кои се спречува ширењето на нарушувањето 
во интерконекцијата. 

(7) Во согласнот со регионалниот пристап во согле-
дување на потенцијалните закани кои можеби постојат 
во интерконекцијата и земајќи го во предвид растечки-
от број на интерконективни водови кои ја зголемуваат 
меѓусебната зависност на системите, ОЕПС мора да го 
земе во предвид влијанието на соседните преносни 
системи на својот систем. 

(8) ОЕПС дефинира делови/дел од интерконекција-
та кои имаат влијание на ЕЕС за мониторинг (надгле-
дување) со SCADA/EMS системот и  прави периодич-
ни пресметки од аспект сигурноста на работата на ЕЕС 
и целата интерконекција во согласност со препораките 
на ENTSO-E.  

(9) Согласно препораките на ENTSO-E, ОЕПС има 
право да инсталира уреди за заштита од нарушување 
во оние електропреносни системи од континентална 
Европа кои имаат влијание врз работата на ЕЕС на Ре-
публика Македонија (wide area protection). ОЕПС учес-
твува во регионална, техничка и организациона ко-
ординација заради обезбедување на сите потребни ин-
формации за мониторираната област. 
 

V.4.7 План за намалување на испораката на ЕЕ 
 

Член 192 
(1) Откако ќе се искористат сите расположиви мер-

ки со цел да се избегне намалување на оптоварувањето, 
ОЕПС има право привремено да го ограничи прие-
мот/испораката на ЕЕ до корисниците или да даде 
инструкции за нивно исклучување од преносниот сис-
тем во согласност со претходно дефиниран план, во 
следните случаи: 

- виша сила, 
- потенцијален ризик за безбедноста и стабилноста 

на ЕЕС, 
- загушување во мрежата или ризик за преоптовару-

вање на елементите на ЕЕС, 
- ризик за поделба на интерконекцијата (островска 

работа), 
- нарушување на статичката или динамичката ста-

билност на системот, 
- нарушување на фреквентната стабилност на систе-

мот, 
- одржување, поправки или реконструкции на дело-

ви од системот кои можат да ја нарушат сигурната ра-
бота на системот и 

- дефицит (дебаланс) на активна моќност во систе-
мот. 

(2) ОЕПС определува кој тип на план ќе го примени 
во зависност од проценката на работните карактерис-
тики на системот и последиците за ЕЕС кои може да 
доведат до проширување на нарушувањето. 

(3) ОЕПС е должен навремено да ги извести корис-
ниците на преносниот систем за планираните намалу-
вања на испораката на ЕЕ, освен  во случаи кога тоа не 
е можно поради неопходна брза реакција со цел да се 
спречи делумен или тотален распад на ЕЕС. 

(4) Ако корисникот на преносниот систем одбива 
да ги имплементира мерките за намалување на потро-
шувачката според инструкциите зададени од страна на 
ОЕПС, ОЕПС има право да ја исклучи целата постројка 
која е во негова сопственост или нејзини делови. 

(5) Во ваков случај, евентуалните штети што би 
настанале на корисникот и во преносната межа ќе би-
дат на товар на корисникот кој ги одбил инструкциите 
од ОЕПС.  

(6) ОЕПС подготвува план за намалување на потро-
шувачката кој се состои од следните планови: 

- план за намалување на напонот, 

- план за хавариско намалување на испораката на ЕЕ и 
- план за автоматско подфреквентно намалување на 

оптоварувањето. 
 

План за намалување на напонот 
 

Член 193 
(1) ОЕПС има обврска да подготви план за намалу-

вање на напонот. Истиот го ревидира и обновува секоја 
година во согласност со планираните параметри и ка-
рактеристики на оптоварувањето, како и планираните 
работни режими на системот. 

(2) Намалувањето на напонот се применува во 
постројките со напони 110/X kV. Секоја постројка на 
корисникот поврзана на преносниот систем мора да би-
де оспособена за примена на планот за намалување на 
напонот. 

(3) ОЕПС дава инструкции за промена на позиција-
та на преклопката на регулационите трансформатори 
во соодветни делови од системот во случај на можна 
појава на преоптоварување или колапс на напонот. 

 
План за хавариско намалување на  

испораката на ЕЕ 
 

Член 197 
(1) ОЕПС е должен да подготви план за хавариско 

намалување на оптоварувањето до 1-ви октомври од 
годината Г-1 за годината Г, во кој се дефинираати 
вредностите на моќноста предвидена за исклучување 
во MW и кои мора да бидат вклучени во планот на се-
кој корисник на преносниот систем (ОДС и потрошува-
чи директно приклучени на преносната мрежа) земајќи 
ги предвид планираните нивоа на потрошувачка во ка-
рактеристични режими. 

(2) Корисниците (ОДС и потрошувачите директно 
приклучени на преносната мрежа) се должни да изра-
ботат свои планови и да доставуваат до ОЕПС подато-
ци за дистрибутивните изводи (или делови од построј-
ките за потрошувачите директно приклучени на пре-
носната мрежа) кои се предложени за исклучување во 
согласност со бараната вредност во MW и тоа до 1-ви 
ноември од годината Г-1 за  годината Г. 

(3) ОЕПС врши проверка на усогласеност на доста-
вените податоци од страна на ОДС и потрошувачите 
директно приклучени на преносната мрежа со бараните 
вредности и го изготвува конечниот план за хавариско 
намалување на испораката на ЕЕ. ОЕПС го доставува 
конечниот план до ОДС и потрошувачите директно 
приклучени на преносната мрежа кои мора да го при-
менуваат истиот според инструкциите зададени од 
страна на ОЕПС. 

(4) Постојат три вида на планови за хавариско на-
малување на испораката на електрична енегија: 

- непосредно хавариско намалување на испораката 
на ЕЕ, 

- ургентно хавариско намалување на испораката на 
ЕЕ и 

- долготрајно хавариско намалување на испораката 
на ЕЕ. 

(5) Кој вид и ниво на намалување на потрошувачка-
та ќе се примени од страна на ОЕПС зависи од состој-
бата и условите во ЕЕС. 
 

Непосредно хавариско намалување на  
испораката на ЕЕ 

 
Член 198 

(1) Непосредното хавариско намалување на испора-
ката на ЕЕ се користи во случај кога се неопходни брзи 
реакции (во рок од неколку минути) за да се спречи по-
натамошно влошување на состојбата, односно распад 
на  ЕЕС. 
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(2) Непосредно хавариско намалување на испорака-
та на ЕЕ се извршува  по инструкции зададени од стра-
на на ОЕПС за брзо исклучување на големи постројки 
(трансформатори 110 /x kV, 110 kV радијални водови, 
дел од вкупната потрошувачка на потрошувачите ди-
ректно приклучени на преносната мрежа) во соодветни 
потрошувачки области. 
 

Ургентно хавариско намалување на  
испораката на ЕЕ 

 
Член 199 

(1) Ургентното хавариско намалување на испорака-
та на ЕЕ се користи после  примената на непосредното 
хавариско намалување на испораката на ЕЕ односно 
кога непосредната опасност од големи пореметувања е 
надмината, со цел да се постигне поголемо ниво на се-
лективност со рамномерно распределување на ограни-
чувањето на испораката кај поголем број на потрошу-
вачи и да се овозможи приклучување до одреден сте-
пен, на претходно исклучените потрошувачи. 

(2) Во согласност со состојбата на системот и по 
проценка од Оперативните водители на ЕЕС, овој тип 
на намалување на потрошувачка може да се користи и 
без претходна имплеметација на непосредното хава-
риско намалување на испораката на ЕЕ. 

(3) Примената на ургентното хавариско намалување 
на испораката на ЕЕ врз потрошувачите директно 
приклучени на преносниот систем и дистрибутивните 
потрошувачи до бараното ниво се прави со исклучува-
ње на трансформаторите или соодветен број на изводи 
во трафостаниците 110/x kV. Потрошувачите директно 
приклучени на преносниот систем го стопираат презе-
мањето на електрична енергија делумно или во целост. 
Потрошувачите се должни да ја намалат потрошувач-
ката за бараниот износ во рок од 15 минути по издава-
њето на инструкцијата од страна на ОЕПС. 

(4) Потрошувачите на кои им е прекината испорака-
та на ЕЕ со примена на овој вид на намалување на оп-
товарувањето можат да бидат без напојување со ЕЕ во 
континуиран период не подолг од 3 часа.  

(5) Потрошувачите (ОДС и потрошувачите дирек-
тно приклучени на преносниот систем) имаат обврска 
да вклучат најмалку 35% од својата планирана потро-
шувачка во нивниот план за намалување на испораката 
на ЕЕ доставен до ОЕПС. 

(6) ОЕПС го подготвува планот за ургентно хава-
риско намалување на испораката на ЕЕ по консултации 
со потрошувачите. 

(7) Планот за ургентно хавариско намалување на 
испораката на ЕЕ се реализира од страна на ОДС и оп-
ределени потрошувачи директно приклучени на пре-
носниот систем според инструкциите зададени од стра-
на на ОЕПС. 

(8) ОЕПС е должен да ги информира потрошувачи-
те за причините и траењето на мерките за ургентно ха-
вариско намалување на испораката на ЕЕ. 

(9) Престанокот на мерките од планот за ургентно 
хавариско намалување на испораката на ЕЕ и враќање-
то во нормален режим на работа се прави исклучиво по 
инструкции издадени од страна на ОЕПС. 

(10) При подготовката на планот за ургентно хава-
риско намалување на испораката на ЕЕ треба, колку е 
тоа можно, да се избегнуваат преклопувања со планот 
за автоматско подфреквентно намалување на оптовару-
вањето. 
 

Долготрајно хавариско намалување 
на испораката на ЕЕ 

 
Член 200 

(1) Планот за долготрајно хавариско намалување на 
испораката на ЕЕ се применува во ситуации кога сос-
тојбата во ЕЕС бара намалување на потрошувачката кај 

потрошувачите за период подолг од три часа. Овие на-
малувања на испораката на  ЕЕ кај потрошувачите се 
прават според претходно дефиниран редослед и ниво 
на моќност кое треба да се исклучи.  

(2) ОДС и потрошувачите директно приклучени на 
преносниот систем имаат обврска во своите планови за 
долготрајно хавариско намалување на испораката на 
ЕЕ да вклучат најмалку 75% од планираното оптовару-
вање при што исклучувањата на потрошувачите дирек-
тно приклучени на преносниот систем мора да се из-
вршат без тие да бидат изложени на било какви непри-
фатливи последици или големи материјални штети. 

(3) ОЕПС во координација со потрошувачите е дол-
жен да го подготвиви планот за долготрајно хавариско 
намалување на испораката на ЕЕ . 
 
План за автоматско подфреквентно намалување на 

оптоварувањето 
 

Член 201 
(1) Фреквентната стабилност претставува способ-

ност на ЕЕС да одржи стабилна фреквенција во дозво-
лени работни граници по тешки нарушувања, кои дове-
дуваат до значителен дебаланс во производството и 
потрошувачката. 

(2) Пад на системската фреквенција во ЕЕС на кон-
тиненталниот дел од ENTSO-E, се случува по поделба-
та на системот на острови со дебаланс помеѓу произ-
водството и потрошувачката. Во ваков случај стабили-
зирањето на  фреквенцијата над границата од 47,5 Hz 
(вредност под која се врши автоматско исклучување на 
генераторски единици) се постигнува преку соодветно 
делување на системот за подфреквентна заштита. 

(3) ОЕПС е должен да го подготви Планот за авто-
матско подфреквентно намалување на оптоварувањето, 
земајќи го во предвид барањето за минимално исклучу-
вање на потрошувачите и исполнувањето на критериу-
мот за солидарност и хармонизација на системите за 
подфреквентна заштита на регионално ниво, како што 
е наведено во оперативниот прирачник на ENTSO-E. 

(4) Подфреквентната заштита се спроведува во 5 
чекори во зависност од падот на фреквенцијата како 
што тоа е прикажано во табелата: 

 
Табела 4– Акции на подфреквентниот систем на заштита 

 

Чекор Фреквенција 
Намалување на оп-
товарувањето (%) 

Кумулативно на-
малување на опто-
варувањето  (%) 

I 49,0 5 5 
II 48,8 10 15 
III 48,6 10 25 
IV 48,4 10 35 
V 48,2 15 50 

 
(5) Вредноста, односно процентот на оптоварува-

њето кое треба автоматски да биде намалено во оддел-
ни степени се определува според регистрираниот сис-
темски максимум во претходната година. 

(6) ОЕПС е должен периодично да го усогласува 
дефинираниот план (најмалку еднаш годишно) со ОДС 
и потрошувачите директно приклучени на преносниот 
систем. За таа цел потрошувачите се должни да доста-
вуваат податоци кои се состојат од листа на дистрибу-
тивни изводи (и делови од постројките на потрошува-
чите) кои се предлагаат за исклучување на износот во 
MW, дефиниран од планираното ниво на потрошувач-
ката во годината кога се имплементира планот. ОЕПС 
врз основа на добиените податоци подготвува план за 
исклучување на оптоварувањето и го доставува до пот-
рошувачите. Потрошувачите имаат обврска да го спро-
ведат усогласениот план со инсталирање на уреди за 
подфреквентна заштита и нивно соодветно нагоду-
вање. 
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(7) ОЕПС има обврска секоја година да го ревидира 
и обновува Планот за автоматско подфреквентно нама-
лување на оптоварувањето за наредната година. 

(8) Набавката, инсталацијата, одржувањето и наго-
дувањето на подфреквентните релеи е обврска на соп-
ствениците на постројките во кои тие релеи се инста-
лираат. 

(9) Корисниците се должни да ги доствуваат до 
ОЕПС испитните протоколи за функционирање на 
подфреквентните релеи.  

(10) По секое делување на системите за подфрек-
вентна заштита, сите корисници во чии постројки има 
инсталирано релеи, се должни да подготват писмен из-
вештај за делувањето на релеите (број на активирани 
релеи, поединечна или вкупна исклучена моќност, тра-
ење и слично) и истиот да го достават до ОЕПС. 
 

V.4.8 План за обнова на електроенергетскиот  
систем по распад 

 
Член 202 

(1) ОЕПС има обврска, во консултација со корисни-
ците, да го подготви и да го ажурира Планот за обнова 
на електроенергетскиот систем после делумен или ком-
плетен распад на ЕЕС. 

(2) Во Планот за обнова на електроенергетскиот 
систем се дефинирани инструкции за третманот на си-
те релеванти субјекти вклучени во процесот на обнова 
на ЕЕС. 

(3) ОЕПС подготвува план за обнова на ЕЕС кој се 
состои од: 

- план за обнова на ЕЕС без надворешен извор на 
напон и 

- план за обнова на ЕЕС со надворешен извор на на-
пон. 

(4) Планот за обнова на електроенергетскиот сис-
тем вклучува: 

- приоритет за обнова, 
- расположивост на капацитетите кои се користат 

во обновата и 
- упатства и инструкции издадени од ОЕПС до ко-

рисниците на преносниот систем кои тие мора да ги 
почитуваат. 

(5) ОЕПС има обврска да го ревидира и обновува 
Планот за обнова на електроенергетскиот систем секо-
ја година. Исто така, ОЕПС има обврска го ревидира и 
обновува планот по секое приклучување на нова гене-
раторска единица во системот, односно секогаш кога 
има било каква промена во системот која може да има 
влијание на Планот. 

(6) ОЕПС има обврска детално да ја опише генерал-
ната стратегија за обнова на системот, како дел од пла-
нот за обнова на системот, преку дефинирање на : 

- приоритети за повторно воспоставување на напо-
јувањето, 

- расположиви капацитети за повторно воспоставу-
вање на нормалната работна состојба, 

- упатства од ОЕПС издадени до ОДС, производи-
телите на ЕЕ, како и до други корисници, 

- упатства за самостојни манипулации во одредени 
производни и преносни постројки, по кои се постапува 
од страна на нивниот персонал во случај на распад на 
системот и 

- комуникацијата со одговорните лица во ОЕПС, 
владини тела, медиуми, итн. 

(7) ОЕПС ги дефинира процедурите за обнова на 
ЕЕС, со посебно внимание на: 

- фреквенцијата на системот, која во процесот на 
обнова на системот треба да остане под контрола за да 
се избегнат големи транзиентни режими. За таа цел  не-
опходно е детално да се разгледаат можностите за ко-
ристење на Планот за автоматско подфреквентно нама-
лување на оптоварувањето, 

- за оправданоста за промената на нагодувањата на 
заштитата во периодите кога отстапувањата од систем-
ските параметри се значително изразени, односно кога 
системските параметри се на долната граница, 

- напоните за време на обновата на системот мора 
да бидат во дозволените граници, 

- способноста на генераторските единици за произ-
водство на реактивна моќност, која се користи за по-
четно обновување на ЕЕС, мора да биде доволна за да 
се обезбеди контрола на напонот. Користењето на дру-
ги уреди за регулација на реактивната моќност (на при-
мер уреди за компензација на реактивна моќност 
инсталирани кај големите потрошувачи), исто така мо-
ра да биде планирано и 

- оптоварувањето, во секој чекор од обновата на 
системот, мора да го следи минималното дозволено 
производство на синхронизираните генераторски еди-
ници . 

(8) ОЕПС во зависност од моменталната состојба, 
дава инструкции на корисниците  да го регулираат про-
изводството односно потрошувачката на ЕЕ, за да се 
овозможи синхронизација на деловите од ЕЕС кои по 
делумниот распад останле да работат асинхроно. 
ОЕПС ги известува корисниците по синхронизацијата. 

(9) Во случаите кога дел од системот на кој се прик-
лучени генераторски единици е одвоен  од остатокот 
на ЕЕС и не постојат капацитети за синхронизација со 
остатокот од преносниот систем, производителите на 
ЕЕ по инструкции зададени од страна на ОЕПС мора 
да ги исклучат сите генераторски единици од системот 
и да ги држат во состојба на подготвеност (со рота-
ција), за да извршат ресинхронизација по инструкции 
издадени од ОЕПС. 

(10) ОДС, електричните централи и сите други за-
сегнати корисници мора да се придржуваат кон 
инструкциите издадени од страна на ОЕПС за време на 
воспоставувањето на системот, дури и во случај 
инструкциите да не се во согласност со одредени дело-
ви на планот, се додека примената на овие инструкции  
не претставува опасност за персоналот или опремата во 
постројките. 

(11) После воспоставувањето на нормална работа 
на ЕЕС, ОЕПС ги известува корисниците дека функци-
онирањето на ЕЕС е нормализирано. 

 
План за обнова на ЕЕС без надворешен извор на 

напон (“black start“) 
 

Член 203 
(1) Целосен распад на ЕЕС на Република Македо-

нија претставува состојба на ЕЕС кога  сите генератор-
ски капацитети се надвор од погон, безнапонска состој-
ба на сите постројки и прекин на испораката на ЕЕ до 
сите корисници. 

(2) Откако ОЕПС ќе прогласи делумен или целосен 
распад на ЕЕС, сите процедури кои се однесуваат на 
нормалната работа се суспендиранат и сите поната-
мошни акции се извршуваат во согласност со инструк-
циите зададени од страна на ОЕПС во согласност со 
Планот за обнова на ЕЕС без надворешен извор на на-
пон. 

(3) Генераторски единици способни за старт од без-
напонска состојба („black start“) се неопходни за вос-
поставување на ЕЕС после целосен распад. Во рамките 
на Планот за обнова на ЕЕС се дефинираат генератор-
ските единици чии локации и способност се неопходни 
за воспоставување на ЕЕС. 

(4) Процедурите кои се однесуваат на генератор-
ските единици способни за старт од безнапонска сос-
тојба („black start“) мораат периодично да се ревидира-
ат и обновуваат во координација со производителите 
кои се даватели на оваа услуга. 
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(5) Генералната стратегија за обновување на ЕЕС 
после целосен распад, која мора да ја почитуваат сите 
корисници, е дадена во Планот за обнова на ЕЕС без 
надворешен извор на напон, кој се состои од следните 
чекори: 

- вклучување на дел од потрошувачката со помош 
на електрични централи со способност за брз повторен 
старт, 

- синхронизација и повторно вклучување на делови 
од системот чекор по чекор и 

- финално и целосно обновување на нормалната ра-
бота на целиот систем вклучувајќи ги и интерконектив-
ните водови кога за тоа се исполнети условите, соглас-
но важечките правила за заедничка работа во интерко-
некцијата. 
 

План за обнова на ЕЕС со надворешен извор  
на напон 

 
Член 204 

(1) Делумен распад на ЕЕС е состојба на одделува-
ње на еден дел од остатокот на ЕЕС, при што послед-
иците во одделениот систем се потполно исти како и 
после комплетен распад на ЕЕС. 

(2) Планот за обнова на ЕЕС со надворешен извор 
на напон ги содржи следните упатства: 

- оперативно упатство при губење на напон поради 
дефект на собирници, 

- упатство за извршување на самостојни манипула-
ции во секоја постројка од преносниот систем и 

- упатство за обнова на ЕЕС со надворешен извор 
на напон. 

(3) При подготовката на Планот за обнова на ЕЕС 
со надворешен извор на напон, ОЕПС мора да ги земе 
во предвид следните приоритети: 

- најбрзо можно проследување на напон и вклучу-
вање на генераторските единици и  потрошувачите кои 
се чувствителни на долготрајни прекини во снабдува-
њето со ЕЕ и 

- проследување на напон до потрошувачки центри 
согласно со усоениот план за приоритети. 
 

Обнова на ЕЕС при испади кои зафаќаат два или 
повеќе соседни ОЕПС 

 
Член 205 

(1) При испади кои зафаќаат најмалку два соседни 
ЕЕС, за спроведување на процесот на обнова на систе-
мите, треба да се изберат два вида на управување соод-
ветно на ситуацијата: 

- управување на фреквенцијата во повредената об-
ласт и  

- управување со процесот на ресинхронизација на 
областите. 

(2) Водачот задолжен за управување на фреквенци-
јата (Водач на фреквенцијата) има обврска да ја ко-
ординира регулацијата на фреквенцијата во една син-
хрона област, врз основа на ограничувањата на своите 
капацитети и оние на секој ОЕПС соодветно. Водачот 
на фреквенцијата го координира активирањето на ре-
зервата во производните единици во засегнатата об-
ласт, со цел повторно да ја воспостави и одржува фрек-
венцијата блиску до 50 Hz, сo максимална толеранција 
од ±200 mHZ. Водачот на фреквенцијата ја определува 
моќноста за зголемување или намалување која се бара 
од секој ОЕПС во зоната. 

(3) Водачот на процесот за ресинхронизација е за-
должен за координација на процесот за ресинхрониза-
ција на две соседни области и за извршување на ресин-
хронизација на тие две области, врз основа на ограни-
чувањата на неговите расположиви капацитети и оние 
на секој ОЕПС соответно. 

Обука 
 

Член 206 
(1) ОЕПС има обврска да прави континуирани про-

фесионални обуки и настава за својот персонал за да 
биде способен и подготвен соодветно да учествува во 
подготовката, спроведувањето и усвојувањето на Пла-
нот за обнова на ЕЕС по распад. 

(2) Производителите, ОДС и сите потрошувачи ди-
ректно приклучени на преносната мрежа имаат обврска 
да обезбедат соодветна обука на нивниот персонал за 
да биде способен и подготвен за учество во спроведу-
вањето на мерките и активностите во процесот на от-
странување на нарушувањата во работата на ЕЕС. 
 

V.5. Случаен испад 
 

Член 207 
(1) Случаен испад е испад на еден или повеќе еле-

менти од преносниот систем (испад на генератор, дале-
кувод, трансформатор, прекинувач и др.), во било која 
работна состојба при реализација на дневниот план, 
предизвикан од различни причини кои што однапред 
не можат да бидат предвидени и кои доведуват до го-
леми нарушувања и хаварии проследени со прекини во 
преземањето/испораката на ЕЕ на корисниците. 

(2) При случаен испад, ОЕПС нема материјална 
и/или нематеријална одговорност за ограничувањето 
и/или прекинувањето на испораката на ЕЕ. 

 
VI. ПРИСТАП КОН ПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

 
VI.1. Вовед 

 
Член 208 

 (1) Пристaпот кон преносниот систем се однесува 
на: 

- пристап до преносните капацитети во контролната 
област на Република Македонија и 

- пристап до прекуграничните преносни капацитети 
според процедурата објавена на  интернет страницата 
на ОЕПС. 

(2) ОЕПС е должен пристапот на корисниците кон 
преносниот систем да го регулира со соодветен дого-
вор. 
 

VI.2. Цели 
 

Член 209 
(1) Цели на одредбите на овие Правила, кои се од-

несуваат на пристап на корисниците кон преносниот 
систем, се: 

- овозможување објективен, транспарентен и недис-
криминаторен пристап кон преносниот систем на сите 
корисници, 

- оптимизација на капацитетите на преносниот сис-
тем, 

- овозможување на доверлив начин на пренос и, 
- овозможување регионална хармонизација на про-

цедурите за пристап кон преку-граничните преносни 
капацитети. 
 

VI.3.Општи одредби 
 

Член 210 
(1) OEПС е должен, согласно овие Правила, Зако-

нот за енергетика и Правилата за снабдување, да им 
овозможи пристап на преносниот систем на постојните 
и новите корисници: 

- на објективен, транспарентен и недискриминато-
рен начин, 

- заснован на начелото на регулиран пристап на 
трета страна и 
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- со примена на цени и тарифи кои пред нивното 
објавување се одобрени од Регулаторната комисија за 
енергетика. 

(2) ОЕПС има право да одбие пристап на преносни-
от систем само во случаи кога има недостаток на соод-
ветен капацитет за пренос на ЕЕ и за е должен на лице-
то кое го барало пристапот во писмена форма детално 
и недвосмислено да му ги образложи причините за од-
бивањето.      

(3) ОЕПС има обврска да обезбеди приоритет за 
пристап на производителите на ЕЕ од обновливи изво-
ри (ОИЕЕ), водејќи сметка за ограничувањата што про-
излегуваат од оперативните можности на ЕЕС, 

(4) ОЕПС има обврска навремено да ги објавува на 
својата интернет страница важните податоци за корис-
тење на преносниот систем, капацитетите, загушувања-
та како и други податоци потребни за работа на паза-
рот на ЕЕ. 
 

VI.4. Користење на преносниот капацитет во 
контролната област на ОЕПС 

 
Член 211 

(1) Корисниците имаат право на пристап кон пре-
носниот систем согласно условите од Договорот за ко-
ристење на преносната мрежа наведен во Член 74 од 
овие Правила. 

(2) Договорот за користење на преносната мрежа, 
покрај условите наведени во Член 74 од овие Правила, 
содржи и: 

- податоци за пресметковните мерни точки на испо-
рака/прием на ЕЕ, 

- процедура за размена и хармонизација на мерните 
податоци, 

- комерцијални услови за обезбедување на услугата 
на пренос на ЕЕ, 

- услови за времена или трајна суспензија на услу-
гата за пренос на ЕЕ, при што корисникот нема право 
на надокнада на штета и 

- друго. 
(3) ОЕПС има право да не дозволи пристап кон пре-

носната мрежа во случај на нарушени состојби на пре-
носниот систем на начин наведен во Договорот за ко-
ристење на преносната мрежа. 

(4) Користењето на преносната мрежа на Р. Маке-
донија за прекугранична размена на ЕЕ е регулирано со 
мултилатералниот Договор за компензација помеѓу 
ОЕПС на ниво на ENTSO-E (ITC механизам).   

 
VI.5. Користење на прекуграничните преносни 

капацитети 
 

Член 212 
(1) ОЕПС го пресметува нето прекуграничниот пре-

носен капацитет (NTC) во соработка со соседните опе-
ратори на преносни системи за секоја граница во двата 
правци на годишно, месечно, неделно/дневно ниво.  

(2) ОЕПС врши пресметка на нето прекуграничниот 
преносен капацитет земајќи ги во предвид планираните 
работни состојби на ЕЕС во регионот за соодветната 
временска рамка, техничките услови во V.1.7 Го-
дишни, месечни и неделни планови за прекугранични-
те преносни капацитети на овие Правила и соответните 
процедури дефинирани со оперативниот прирачник на 
ENTSO-E.  

(3) ОЕПС спроведува доделување на расположиви-
те прекугранични преносни капацитети според Прави-
лата за доделување на прекугранични преносни капа-
цитети. На својата интернет страница, ОЕПС ги објаву-
ва сите информации кои се однесуваат на вредностите 
на годишните, месечните, неделните и дневните нето 
преносни капацитети (NTC), веќе доделените капаци-

тети (AAC) и расположивите преносни капацитети 
(ATC) за секој востановен временски интервал, како и 
други релевантни податоци важни за прекуграничната 
размена на ЕЕ.  

(4) ОЕПС има право да спроведе делумна или це-
лосна суспензија на веќе доделениот прекуграничен ка-
пацитет во следните случаи: 

- кога соседните ОЕПС имплементираат мерки за 
намалување на прекуграничните преносни капацитети, 

- кога техничките ограничувања во преносниот сис-
тем на ОЕПС не можаат да се надминаат со пазарни ак-
тивности и  

- виша сила (force majeure).  
(5) ОЕПС има обврска да ги извести корисниците за 

намалувањето на веќе доделените права за користење 
на прекуграничниот преносен капацитет што е можно 
поскоро (дата, траење, ниво на намалување на прекуг-
раничниот капацитет). 

 
VI.6. Конечен план за работа 

 
Член 213 

(1) ОЕПС има обврска да ја потврди техничката ос-
тварливост на предлог програмата за работа со провер-
ка на: 

- планот за прекугранична размена на ЕЕ. 
- планот за производство и потрошувачката на ЕЕ и 
- планот за исклучување. 
(2) ОЕПС врши проверка на планот за прекугранич-

на размена на ЕЕ во однос на сигурната и стабилна ра-
бота на ЕЕС, со цел да се откријат можните технички 
ограничувања во преносниот систем (првенствено загу-
шувања во преносната мрежа и ограничување при 
обезбедување на системските услуги). 

(3) ОЕПС има право да не ги одобри најавените 
програми за прекугранична размена на ЕЕ врз основа 
на претходно дефинирани критериуми кои што влијаат 
на работата на ЕЕС, дури и во случај ако соодветниот 
прекуграничен преносен капацитет е доделен по спро-
ведени аукции. ОЕПС ги информира операторите на 
соседните преносни системи и корисниците за одбие-
ната трансакција.  

(4) ОЕПС ги одобрува плановите за производство и 
потрошувачка на ЕЕ како и плановите за исклучувања 
од аспект на сигурност и стабилност на преносната 
мрежа во сите часовни интервали за времетраење на 
услугата за користење на преносната мрежа. ОЕПС 
има право да побара ревизија на доставениот план за 
производство/потрошувачка на ЕЕ поради обезбедува-
ње на сигурна и стабилна работа на ЕЕС, при што со-
одветниот корисник има обврска да достави корегиран 
план усогласен со барањето на ОЕПС.  

(5) Одобрениот план за работа од страна на ОЕПС 
преставува конечен план за работа и е основа за работа 
на ЕЕС.  

(6) ОЕПС го доставува конечниот план за работа до 
ОПЕЕ и истиот е основа за пресметување на отстапува-
њата за наредниот ден согласно Пазарните правила. 

 
VII. НЕУСОГЛАСЕНОСТ И РЕШАВАЊЕ  

НА СПОРОВИ 
 

VII.1. Неусогласеност на корисникот 
 

Член 214 
(1) Врз основа на расположивите податоци ОЕПС е 

должен да ја верификува усогласеноста на корисникот 
со овие Правила. 

(2) ОЕПС има право да ги побара од корисникот си-
те информации неопходни за утврдување на можната 
неусогласеност. 
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(3) Во случај на неусогласеност, ОЕПС издава пре-
дупредување на корисникот, и ги информира Комите-
тот и Регулаторна комисија за енергетика, кое содржи: 

- опис на неусогласеноста, 
- барање до корисникот за објаснување за неговата 

неусогласеност со овие Правила,  
- потребната временска рамка за имплементација на 

активностите на корисникот, за да ја елиминира причи-
ната за неусогласеност со овие Правила и . 

(4) Доколку корисникот не изврши усогласување со 
овие Правила во дадената временска рамка при издаде-
но предупредување од страна на ОЕПС, ОЕПС има 
право да ги превземе сите неопходни мерки за вос-
поставување на нормална работа на системот вклучу-
вајќи суспензија на пристап на корисникот кон пренос-
ниот систем за што ОЕПС не сноси никакви послед-
ици. ОЕПС ја информира Регулаторна комисија за 
енергетика за превземените мерки.  

(5) Ако корисникот обезбеди усогласување со овие 
Правила во дадената временска рамка, ОЕПС има об-
врска да ги информира корисникот, Комитетот и Регу-
латорната комисија за енергетика за тоа.  

 
VII.2. Неусогласеност на ОЕПС 

 
Член 215 

(1) Доколку било кој корисник се сомнева во неу-
согласеноста на ОЕПС со овие Правила има право да 
достави официјално известување до ОЕПС за тоа. 
ОЕПС има обврска да спроведе внатрешна контрола во 
насока да ги утврди неусогласените прашања и да дос-
тави официјално известување до корисникот за резул-
татите од истрагата во рок од 45 дена по известува-
њето. 

(2) Врз основа на резултатите од истрагата, корис-
никот има право да му достави на ОЕПС дополнителни 
забелешки во рок од 15 дена по официјалното известу-
вање од ОЕПС. ОЕПС доставува официјално известу-
вање до корисникот и Комитетот за крајната одлука во 
рок од 15 дена од денот на доставување на дополнител-
ните забелешки која се смета за конечна. 
 

VII.3. Материјална одговорност на ОЕПС 
и корисниците 

 
Член 216 

(1) Било каква одговорност на ОЕПС или корисни-
кот на преносниот систем во нивниот меѓусебен однос 
како последица на неисполнување на нивните обврски, 
кои произлегуваат од овие Правила, е ограничена на 
непосредна материјална штета како резултат на нивно-
то однесување. При тоа се исклучува одговорноста за 
посредни штети или загуба на профит, освен ако ова не 
е експлицитно меѓусобно договорено.  

 
VII.4. Решавање на спорови 

 
Член 217 

(1) Во случај на настанување на спор помеѓу ОЕПС 
и корисникот, двете страни ќе настојуваат, по пат на 
добра волја, да решат спогодбено било каков спор кој 
се однесува на одредбите од овие Правила.  

(2) Во случај да не се постигне спогодба, спорните 
страни може да се обратат до Регулаторната комисија 
за енергетика која го решава спорот според процедура-
та за решавање на спорови. 

(3) Одлуките на Регулаторната комисија за енерге-
тика се конечни. 

(4) Против одлуката на Регулаторната комисија за 
енергетика може да се покрене управен спор. 

VIII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
 

VIII.1. Ревизија на одредбите од Правилата 
 

Член 218 
(1) ОЕПС, корисниците и електроенергетските суб-

јекти можат да превземат иницијатива за промени или 
да достават амандмани на овие Правила. Корисниците 
и електроенергетските субјекти ги поднесуваат до Ко-
митетот своите предлози за промени или амандмани на 
овие Правила. Промените или амандманите на овие 
Правила се донесуваат според постапката за донесува-
ње на овие Правила.  

 
VIII.2. Усогласување со одредбите од Правилата 

 
Координација со одредбите од Правилата 

 
Член 219 

(1) Со влегување во сила на овие Правила, ОЕПС и 
корисниците имаат обврска да извршат усогласување 
со одредбите од овие Правила со сите карактеристики 
и работењето на преносниот систем и постројките на 
корисниците во рок од 12 месеци, вклучувајќи перма-
нентно изземање од обврските кои се наведени во До-
полнителните барања за приклучување на преносниот 
систем Член 93 од овие Правила. 

 
Извештаи за усогласеност 

 
Член 220 

(1) Со влегување во сила на овие Правила, во рок 
од 12 месеци ОЕПС им доставува на корисниците на 
преносниот систем Барање за информација за усогласе-
ност со одредбите од овие Правила кои се однесуваат 
на техничките спецификации и стандарди наведени во 
истите.  

(2) Корисниците на преносниот систем имаат об-
врска да им поднесат на ОЕПС целосна информација 
во врска со Барањето од став (1) од овој член во рок од 
3 месеци по добивање на Барањето.  

(3) Врз основа на поднесените податоци и резулта-
тите од вообичаените и специјалните тестирања во сог-
ласност со ПРИЛОГ 10 - ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕ-
НОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВА-
ЧИТЕ, ОЕПС подготвува Извештај за усогласеност со 
одредбите од овие Правила не подоцна од 2 години од 
моментот на влегување во сила на овие Правила.  
 

Планови за усогласување 
 

Член 221 
(1) Врз основа на Извештаите за усогласеност со 

одредбите дефинирани во Член 214 на овие Правила, 
се подготвуваат  Планови за усогласување со цел да се 
дефинираат процедури за усогласување на постројките 
на преносниот систем и постројките на корисникот со 
одредбите од овие Правила. 

(2) ОЕПС подготвува нацрт Планови за усогласува-
ње во однос на работата на целиот преносен систем и 
неговите постројки. 

(3) Корисниците на преносниот систем се должни 
да подготвуваат планови за усогласување на нивните 
постројки во временска рамка и во формат претходно 
дефиниран од ОЕПС. 

(4) Плановите за усогласување мора да вклучат 
опис на потребната опрема и активности како и вре-
менската рамка за имплементација на Планот за усог-
ласување. 

(5) ОЕПС ги одобрува или ги наложува модифика-
циите во Планот за усогласување на корисниците на 
преносниот систем. 



 Стр. 62 - Бр. 12                                                                                    27 јануари 2015 
 

(6) Сите планови за усогласување мора да се под-
готват не подоцна од три години од влегување во сила 
на овие Правила.  

 
Усогласување на општите и други норми, спогодби 

и договори 
 

Член 222 
(1) Во текот на две години од влегување во сила на 

овие Правила, ОЕПС има обврска да ги усогласи сите 
општи и други норми, како и спогодби и договори со 
одредбите од овие Правила. 

(2) До влегување на сила на став (1) од овој Член, по-
стоечките норми, спогодби и договори остануваат на сила.  

 
VIII.3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 223 

(1) Составен дел на овие Мрежни правила се и 
следните Прилози: 

ПРИЛОГ 1 - СЦЕНАРИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ПРЕНОСНАТА МРЕЖА  

ПРИЛОГ 2 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА 
НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ 

ПРИЛОГ 3 - УПАТСТВО ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈА-
НИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ 

ПРИЛОГ 4 - ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ И ПРЕНОСНА 
МРЕЖА 

ПРИЛОГ 5 - ОБРАСЦИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ПРЕ-
НОСНА МРЕЖА 

ПРИЛОГ 6 - ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
РАБОТА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУК-
ТУРА НА  КОРИСНИК НА ПРЕНОСНА МРЕЖА 

ПРИЛОГ 7 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА 
НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 

ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 

ПРИЛОГ 9 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ 

ПРИЛОГ 10 - ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ 

ПРИЛОГ 11 – КВАЛИТЕТ НА ЕЕ 
ПРИЛОГ 12 – ЗАШТИТНИ УРЕДИ 
ПРИЛОГ 13 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУВА-

ЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА СЕКУНДАРНА И ТЕР-
ЦИЕРНА РЕЗЕРВА. 

Други подготвени документи (обрасци за приклу-
чок, договорни документи итн.) 

(2) ОЕПС овозможува учество на сите заинтереси-
рани субјекти од електроенергетскиот сектор во проце-
сот на подготовка на овие Правила и ги доставува ис-
тите до Регулаторна комисија за енергетика на одобру-
вање. По одобрувањето, Мрежните правила се објаву-
ваат во „Службен весник на Република Македонија“. 

(3) Со денот на влегувањето во сила на овие Прави-
ла престануваат да важат Мрежните правила („Сл. вес-
ник на РМ“ бр.95/2006) 

(3) Овие Мрежни правила влегуваат во сила на ос-
миот ден по објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
 Управен одбор на АД 

МЕПСО 
6 ноември 2014 година Претседател, 

Скопје м-р Синиша Спасов, с.р. 
  
X. ПРИЛОГ 1 - СЦЕНАРИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА 
 

X.1. Дефиниции 
 
Планирачкo сценариo 
 
Планирачко сценарио е логичен, сеопфатен и кон-

зистентен опис на идната состојба на преносната мре-
жа (генерално, опфаќа неколку планирачки временски 
периоди), и се креира врз претпоставено заемно дејство 

на неколку клучни економски параметри (вклучувајќи 
економски раст, цена на горивата, цена на CO2, итн.). 
Едно планирачко сценарио се карактеризира со одреде-
но производно портфолио (план за развој на производ-
ни капацитети, типови на производни капацитети, 
итн.), прогноза на оптоварување (влијание на мерките 
за енергетска ефикасност, стапка на пораст, облик на 
кривата на оптоварување, итн.) и ниво на размена со 
електроенергетските системи надвор од регионот кој се 
проучува. Сценариото може да се заснова на развојни 
трендови (т.н. сценарија „оддолу-нагоре“, bottom-up) 
или на постигнување на целите од енергетската поли-
тика (т.н. сценарија „одгоре-надолу“, top-down).  

Сценариото е претставено преку неколку режими. 
 
Планирачки режим 
 
Планирачки режим претставува одредена ситуација 

која може да настане во рамките на планирачко сцена-
рио, предодредена од: 

- еден специфичен временски момент (на пример, 
часови со врвни оптоварувања или ниски оптовару-
вања, во зима или лето), со соодветните прилики во од-
нос на оптоварувањето и други карактеристични ус-
лови, 

- појава на специфичен случаен феномен, генерално 
условен од климатските услови (како што се ветер, до-
тоци на вода, температура, итн.) или од расположли-
воста на електричните централи (планирана или при-
нудна), 

- соодветен диспечинг (според пазарни симулации 
или според зацртан редослед на ангажирање на генера-
торите „merit order“) на сите генератори и меѓусистем-
ските текови на моќност. 

- детална распределба на производството и оптова-
рувањето 

- прогноза на размената на ЕЕ со соседните региони 
и 

- претпоставки за развојот на мрежата. 
 
Репрезентативни планирачки сценарија 
 
Репрезентативни планирачки сценарија се сценари-

јата дефинирани врз основа на целите на Европската 
Унија и/или според трендовите на ENTSO-E и пренос-
ните систем-оператори, земајќи ги предвид регионал-
ните и националните особености. 

 
Репрезентативни планирачки режими 
 
Репрезентативни планирачки режими се оние режи-

ми кои се соодветни за претставување на планирачките 
сценарија со цел да се процени потребата за развој 
и/или оптимизација на мрежата. Тие се дефинираат 
според критичноста и/или фреквенцијата на настану-
вање.  

 
Редослед на ангажирање на генератори „merit 

order“ 
 
Во случај кога се на располагање повеќе производ-

ни ресурси, електричните централи и поединечните ге-
нератори во овие постројки се рангираат според нивна-
та расположливост и според нивните варијабилни тро-
шоци за производство на ЕЕ (претпоставувајќи дека 
постои совршен пазар на ЕЕ). Ова рангирање се наре-
кува „merit order“. Генераторите кои не се диспечираат 
(како ветерните и фотоволтаичните генератори), а по-
тоа и генераторите со најниски трошоци за производ-
ство на ЕЕ, први се користат за балансирање на оптова-
рувањето. 



27 јануари 2015  Бр. 12 - Стр. 63 

 
 

X.2. Критериуми 
 
Планирање на преносната мрежа 
 
При планирање на преносната мрежа треба да се 

користат репрезентативни планирачки сценарија. 
 
Оценка на сценаријата 
 
Секое избрано сценарио се оценува со анализа на 

соодветните репрезентативни планирачки режими. 
Овие режими се дефинираат од страна на ОЕПС, земај-
ќи ги предвид националните и регионалните особенос-
ти (види член Репрезентативни планирачки режими). 

 
Планирачки временски хоризонти 
 
При дефинирање на репрезентативните режими 

треба да се опфатат најмалку два планирачки времен-
ски хоризонти, во опсег од 5 години: 

- среднорочен хоризонт (типично после 5 години) и 
- долгорочен хоризонт (типично 10 години). 
 
Репрезентативни планирачки режими 
 
При дефинирање на репрезентативни планирачки 

режими треба да се имаат предвид следните променли-
ви категории: 

- проценети размени на моќност со соседните и 
околните електроенергетски системи, 

- сезонски варијации (зима/лето), 
- варијации на оптоварувањето (врвни/минимални 

оптоварувања) и 
- временски варијации (ветер, температура, врнежи, 

сонце, итн.). 
Според карактеристиките на европскиот интерко-

нектиран електроенергетски систем и праксата на 
ENTSO-E, зависно од типот на планирачки анализи, се 
разгледуваат следните репрезентативни планирачки ре-
жими: 

- режим со максимално оптоварување (зимски пе-
риод), 

- зимски режим со врвни оптоварувања (3-та среда 
јануари 11:00h & 19:00h),  

- летен режим со врвни оптоварувања (3-та среда 
јули 11:00h) и  

- режим со минимални оптоварувања (3-та среда ју-
ли 04:00h). 

 
X.3.Препораки 
 
Пазарни анализи 
 
Репрезентативните планирачки режими може да се 

дефинираат врз основа на резултатите од пазарните си-
мулации и анализи. 

 
Дополнителни планирачки режими 
 
Според потребите, при планирањето на преносната 

мрежа, покрај репрезентативните може да се истражу-
ваат и дополнителни планирачки режими. Овие допол-
нителни планирачки режими може да се дефинираат 
при пробабилистички или повеќе-сценариски (multi-
case) анализи. Со ваквиот пристап се проценуваат ри-
зиците при работа на преносната мрежа преку целата 
година или за неколкугодишен период и се одредуваат 
несигурностите кои го карактеризираат анализираниот 
период. Целта е да се опфатат што повеќе состојби на 
електроенергетскиот систем заради: 

- детектирање на критични состојби на системот 
кои не може да се откријат на друг начин и 

- оценка на веројатноста за појава на секој разгледу-
ван режим, за полесен увид во приоритетите на потреб-
ните нови елементи во системот. 

 
Проекти за проширување на преносната мрежа 
 
Несигурностите во однос на времето на пуштање во 

употреба на новите елементи и опрема налагаат кон-
зервативен пристап при дефинирање на планирачките 
сценарија и режими, при што треба да се земе предвид: 

- статусот на постапката за добивање дозволи (веќе 
доделени дозволи и дозволи во тек), 

- појава на отпор на локалното население во однос 
на градбата на преносната инфраструктура и 

- рокови за производство и градба на опремата и 
преносните објектите. 

За проценка на несигурностите, може да се анали-
зираат сценарија и режими без еден или без неколку 
проекти за развој на мрежата, како и сценарија и режи-
ми со помалку конзервативен пристап. 

 
Оштетена или стара опрема и објекти 
 
За да се споредат различни развојни стратегии (на 

пример, реконструкција на преносните елементи во 
споредба со демонтажа на старите и градба на нови 
елементи), треба да се провери вистинската улога и 
важност на некој преносен елемент во мрежата, така 
што ќе се претпостави дека тој елемент не постои во 
планирачките сценарија и режими. 

  
XI. ПРИЛОГ 2 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА 

НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ 
 
XI.1. Дефиниции 
 
Дефиниции за показатели на преносни капаци-

тети 
 
Вкупен преносен капацитет (Total Transfer 

Capacity) TTC – претставува максималната размена на 
моќност меѓу две области (системи), без притоа да се 
нарушат сигурносните критериуми за работа. TTC се 
однесува за одредено прогнозирано сценарио на работа 
на системот: производство, потрошувачка и конфигу-
рација на мрежата, т.н. основно сценарио, со кое се 
спроведуваат пресметките според договорената проце-
дура. Очекуваната вредност на TTC може да варира од 
реалната, поради непрецизностите во прогнозата на ид-
ната состојба на системот, која пак зависи од времен-
ската дистанца на предвидувањата. 

Маргина на преносната доверливост (Transmission 
Reliability Margin) TRM – претставува сигурносна ре-
зерва која ги надминува несигурностите во проценката 
на TTC. Дел од преносниот капацитет се одвојува од 
вкупниот преносен капацитет на системот, со цел да се 
зголеми флексибилноста на системот и да се амортизи-
раат грешките во пресметките и отстапувањата од ре-
алните состојби во однос на предвидените ситуации. 
Досега, TRM не е дефинирана на единствен начин; се-
која држава си има свој пристап при проценката на 
TRM. Пресметката на TRM се базира на следната хев-
ристичка формула: 

  

100TRM n  
 
каде што n е број на интерконекции на соодветната 

граница. 
Нето преносен капацитет (Net Transfer Capacity) 

NTC – претставува максималниот програм на размена 
на моќност меѓу две области (системи) кога се испол-
нети сигурносните стандарди кои важат и за двата сис-
тема, притоа земени ги предвид и техничките несигур-
ности за идната состојба на мрежата. 
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Веќе доделен капацитет (Already Allocated 
Capacity) AAC – показател кој ги претставува веќе до-
говорените размени на моќност кои ангажираат дел од 
преносните капацитети на системот, а не се вклучени 
во основното сценарио. 

Расположив преносен капацитет (Available 
Transmission Capacity) ATC – претставува делот од 
NTC кој покажува колкава можност постои да се из-
врши одреден трансфер на моќност. 

Преносниот капацитет на мрежата (Grid 
Transfer Capability) GTC – ја претставува способнос-
та на мрежата да пренесе ЕЕ од една област во друга, 
запазувајќи ги при тоа сигурносните критериуми. 

Вредностите на TTC, TRM, NTC и GTC зависат од 
насоката во која се врши размената на моќност. Гене-
рално, за различни насоки на размена (А→B или B→A) 
се добиваат различни резултати. 

 
Примена на показателите на преносни капаци-

тети 
 
Методологиитe за пресметка на Преносниот капа-

цитет на мрежата GTC и Нето преносниот капацитет 
NTC се идентични. 

Показателот Преносен капацитет на мрежата GTC 
се користи за потребите на: 

- студијата за развој на преносната мрежа, 
- планирање на нови интерконективни водови, и 
- изработка на 10 годишниот план за развој на пре-

носната мрежа при ENTSO-E. 
Показателот на Нето преносен капацитет NTC се 

користи за потребите надоделување на годишните, ме-
сечните и неделни преносни капацитети на границите 
на ОЕПС со соседните преносни систем-оператори. 

 
XI.2. Методологија 
 
Општо 
 
Методологијата за пресметка на преносни капаци-

тети се базира на текови на моќност. 
Пресметките на тековите на моќности треба да се 

спроведат користејќи модел базиран на наизменични 
текови на моќност. 

 
Подготовка на основно сценарио 
 
Основното сценарио го содржи моделот на мрежата 

и влезните параметри на системот: конфигурацијата на 
мрежата и нивото на потрошувачка и производство во 
моментот за кој се врши анализата. 

За формирање на прогнозираниот македонски мо-
дел како влезни податоци се користат: 

- вклопната состојба на 110 и 400 kV елементи од 
македонската мрежа,  

- прогноза на оптоварување на дистрибутивниот 
конзум, 

- производството на хидроелектраните и термоелек-
траните, 

- проценетиот увоз и 
- потребите од ЕЕ на потрошувачите директно 

приклучени на преносната мрежа. 
Врз основа на овие податоци се формира македон-

скиот модел за соодветниот месец и истиот се размену-
ва со сите систем-оператори од регионот на Југоисточ-
на Европа. 

 
Регионален модел 
 
За пресметка на преносниот капацитет се користи 

регионален модел во кој се интегрирани електроенер-
гетските системи на државите од Југоисточна Европа. 
Останатиот дел на синхроната интерконекција на кон-

тинентална Европа е моделиран со соодветен еквива-
лент споен на границата на периферните систем-опера-
тори. Регионалниот модел е во посебен UCTE или 
XML формат. 

 
Вкупен преносен капацитет 
 
Со цел да се утврди максималниот преносен капа-

цитет меѓу два соседни системи, размената постепено 
се зголемува сè додека не се достигнат сигурносните 
ограничувања. Почнувајќи од размената која е дефини-
рана во основното сценарио, дополнителната размена 
се симулира преку зголемување на производството во 
системот што извезува, и еквивалентно намалување на 
производството во системот што увезува ЕЕ. Промена-
та на производството се врши со одреден чекор додека 
не се пречекорат сигурносните критериуми. 

Граничната вредност на вкупниот преносен капаци-
тет TTC се одредува врз основа на критериумот N-1 
(член 26). Примената на критериумот доведува до два 
вида на ограничувања: 

- термички ограничувања на елементите (водови, 
трансформатори) и 

- напонски ограничувања. 
Моќноста која се разменува меѓу двата анализира-

ни системи постепено се зголемува сè дури не се нару-
ши едно од горенаведените ограничувања. Се проверу-
ва дали нарушеното ограничување може да се надмине 
преку одредени корективни мерки. Кога се работи за 
проблематичен елемент во рамките на соседниот елек-
троенергетски систем, ограничувањето треба да се раз-
гледа во консултација со систем операторите од сосед-
ниот електроенергетски систем. Ако и тогаш ограничу-
вањето останува на сила, пресметките се стопираат и 
се добиваат конечните резултати. 

Кога се пресметува TTC од системот А кон систе-
мот B, координирано се зголемува производството во 
А, а се намалува во B. Граничната вредност на проме-
ната на производството означува вишок на моќност во 
однос на основното сценарио која може континуирано 
да се разменува од А кон B при што двата ЕЕС-а рабо-
тат доверливо. Максималната можност за размена (из-
воз) од системот А кон системот B во склад со сигур-
носните критериуми, е: 

  

max
A BTTC TTC BCE E       

 
При пресметка на TTC од системот B кон системот 

А процедурата е обратна; се намалува производството 
во А, а се зголемува во B. Максималната можност за 
размена (увоз) на системот А од системот B во склад со 
сигурносните критериуми, е: 

 

max
B ATTC TTC E BCE       

 
Вредноста на TTC не зависи од насоката. 
 
Методи на генераторско поместување 
 
Резултатите од пресметките се осетливи на изборот 

на генераторските јазли во кои се симулира промената 
(намалување или зголемување) на произведената моќ-
ност. Генераторското поместување може да се спрове-
де на следниве начини: 

- пропорционално на резервата се користи при 
пресметката на NTC и 

- пропорционално на ангажирањето се користи при 
пресметката на GTC. 
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годишногодишно NTCATC %20

XI.3. Пресметка на Вкупниот расположлив пре-
носен капацитет ATC 

 
Пресметка на Нето преносниот капацитет NTC 
 
Од добиените вредности на TTC (Вкупен преносен 

капацитет) за двата правци, се одзема TRM и се добива 
нето преносниот капацитет NTC на мрежата при разме-
на на моќност меѓу системите А и B.  

 
NTC TTC TRM   

 
Пропорционална промена на производството 
Пропорционална промена на производството на си-

те генератори во системот, во зависност од нивното 
учество во вкупното производство во основното сцена-
рио. 

max

max( )

inc i i
new i

i i

n

P P
P P E

P P


  


 

 
min

min( )

dec i i
new i

i i

n

P P
P P E

P P


  


 

 

при 
max( )iE P P    

   

min( )iE P P    

 
Оваа метода се препорачува да ја користат пренос-

ните систем оператори при пресметка на нето пренос-
ниот капацитет во постапката на оперативно плани-
рање, бидејќи во овој случај се почитуваат физичките 
граници во работата на преносната мрежа. 

 
Пресметка на Вкупниот расположлив капацитет 

на годишно ниво ATC годишно 
 
Вкупниот расположлив преносен капацитет на го-

дишно ниво на соодветната интерконекција може да 
биде усогласен до максимално 20% од добиената вред-
ност на Нето преносниот капацитет при годишната 
пресметка. 
  

 
 
Пресметка на Вкупниот расположлив капацитет 

на месечно ниво ATC месечно 
 
Вкупниот расположлив преносен капацитет на ме-

сечно ниво на соодветната интерконекција е еднаков 
на разликата помеѓу добиената вредност на Нето пре-
носниот капацитет при месечната пресметка и однап-
ред доделениот капацитет на годишно ниво. 

 
ATC_месечно=NTC_месечно-AAC_годишно 

 
Пресметка на Вкупниот расположлив капацитет 

на неделно ниво ATC неделно 
 
Вкупниот расположлив преносен капацитет на не-

делно ниво на соодветната интерконекција е еднаков 
на вредноста на недоделениот капацитет на месечно 
ниво. 

 
ATC_неделно=NTC_месечно-AAC_годишно-AAC_месечно 

XI.4. Пресметка на Преносниот капацитет на 
мрежата GTC 

 
Пресметка на Преносниот капацитет на мрежа-

та GTC 
 
Во долгорочно планирање од интерес е добивање 

генерална слика за тековите на моќност, додека TRM 
вредноста и ангажираната моќност на производните 
единици не е од интерес. 

Вредноста на Преносниот капацитет на мрежата е 
еднаква на Вкупниот преносен капацитет 

 

GTC TTC  
 
Промена на производството пропорционално на 

ангажираната моќност  
 
Во овој случај избраните генераторски единици се 

модифицираат пропорционално на моменталното анга-
жирање. Во оваа метода не се земаат во предвид произ-
водните ограничувања на производните единици.  

1

( ) 2
  


inc i

new i

i

n

P
P P E

P

 

( )

dec i
new i

i

n

P
P P E

P
  


 

 
Добиената вредност на вкупниот преносен капаци-

тет ја означува теориската вредност на вкупниот пре-
носен капацитет. 

  
XII. ПРИЛОГ 3 - УПАТСТВО ЗА ОЦЕНКА НА 

ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ 
 

XII. Oпшто 
 
Цел 
 
Целта на оценката на проектите е да го карактери-

зира влијанието на проектите во преносната мрежа, во 
однос на: 

- придобивките (зголемен преносен капацитет за тр-
гување со ЕЕ и услуги за балансирање помеѓу ценовно 
различни зони, интеграција на обновливи извори на 
енергија, зголемена сигурност во снабдувањето со ЕЕ) 
и 

- трошоците. 
 
Обем 
 
Ова упатство овозможува усогласена рамка за опре-

делување на влијанието на одделни инвестиции или 
проекти во рамките на европските стандарди за плани-
рање и развој на преносната мрежа во рамките на 
ENTSO-E. 

Ваквата усогласена рамка овозможува создавање на 
заедничка визија помеѓу преносните систем-оператори, 
и му овозможува на ОЕПС и ENTSO-Е, преглед на ин-
вестиционите потреби и можности на еден транспарен-
тен и усогласен начин. 

 
Исклучок 
 
Рангирањето и селекцијата на проектите не е цел на 

ова Упатство. 
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XII.2. Избор на критериуми за оценка 
 
Рамка 
 
Рамката за оценка на влијанието се базира на по-

веќе-критериумски пристап. Основа за избор на крите-
риумите предложени во ова Упатство се следните на-
чела: 

- овозможување на развој на единствена европска 
мрежа и остварување на 20-20-20 целите, 

- гарантирање на сигурност во снабдувањето, 
- комплетирање на внатрешниот пазар на ЕЕ, 
- обезбедување на техничка одржливост на ЕЕС и 
- показателите кои што ќе се користат да бидат што 

е можно поедноставни и појасни (особено оние што се 
однесуваат на оценка на влијанието врз заедницата и 
животната средина). 

Одредени проекти ги опфаќаат сите категории на 
придобивки, додека одредени проекти имаат влијание 
само на одредени показатели. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Основна поделба на показателите за оценка на 

проектите 
 
Групирање на придобивките од проектите 
 
Придобивките од проектите се групирани на след-

ниот начин: 
B1. Подобрена сигурност во снабдувањето е спо-

собност на ЕЕС да овозможи задоволително и сигурно 
снабдување со ЕЕ при нормални услови. 

B2. Општествена и економска благосостојба се ка-
рактеризира преку можноста да се намалат загушува-
њата во преносната мрежа и да се овозможи задоволи-
телен преносен капацитет. Намалувањето на загушува-
њата како показател за општествената и економската 
благосостојба подразбира рамномерна распределба на 
придобивките како една од целите на Европската Унија 
за развој на интегриран пазар. 

B3. Интегрирање на обновливи извори на електрич-
на енергија (ОИЕЕ). Поддршката кон интеграцијата на 
ОИЕЕ се дефинира преку способноста на ЕЕС да овоз-
можи поврзување на нови ОИЕЕ или да овозможи на-
малување на неиспорачаната енергија на постојните 
ОИЕЕ. 

B4. Намалување на загубите во преносната мрежа 
(енергетска ефикасност) подразбира намалување на 
термичките загуби во преносната мрежа. Во исто време 
ова претставува и показател за енергетската ефикас-
ност. 

B5. Намалување на емисијата на CO2 е показател за 
намалена емисија на CO2, како резултат на влегување во 
работа на ОИЕЕ и намалување на загубите на ЕЕ во пре-
носната мрежа (комбинација од показателите B2 и B4). 

B6. Техничка одржливост/ безбедност на системот е 
способност на ЕЕС да издржи екстремни услови на ра-
бота. 

B7. Приспособливост е способност на предложено-
то решение да овозможи задоволување на различни ид-
ни сценарија за развој на преносната мрежа, вклучувај-
ќи го тука и пазарот на балансна енергија. 

Трошоци 
 
Трошоците за проектот се дефинираат на следниот 

начин 
Вкупните трошоци за проектот се базираат на груба 

проценка на трошоците. Трошоците за земјиштето, 
штетите како и трошоците после завршувањето на жи-
вотниот век на проектот, исто така треба да се земат 
предвид. 

 
Влијание на проектот врз заедницата и животна-

та средина  
 
Влијание на проектот врз заедницата и животната 

средина ја зема предвид перцепцијата на локалното на-
селение, и како такво претставува показател за тоа да-
ли проектот ќе биде завршен до предвидениот рок. 

 
Сумарна табела за проценка на влијанието 
 
Претходно пресметаните оценки се систематизира-

ат и се прикажуваат во облик на табела (слика 2). Во 
оваа табела се прикажани резултатите од оценката пре-
ку поедноставена шема на бои за секоја од придобив-
ките, како и влијанието на проектот врз заедницата и 
животната средина. Пресметаната вредност на Пренос-
ниот капацитет на мрежата GTC и вкупните трошоци 
се прикажуваат нумерички. 

 
 
 
   

 
 
 
 

Слика 2. Претставување на показателите за  
придобивките од проектот 

 
Иако табеларното прикажување овозможува оценка 

на индивидуалните аспекти на проектите, таа не би 
требало да се користи за меѓусебно споредување на 
проектите. 

 
XII.3. Методологија за оценка 
 
Цел 
 
Методологијата за оценка вклучува пет чекори: 
- опис на референтното сценарио, 
- идентификација на можностите за развој на мре-

жата, 
- опис на трошоците за проектот (вклучувајќи го ту-

ка и влијанието на проектот врз заедницата и животна-
та средина), 

- опис на придобивките од проектот и 
- сумарна табела за проценка на влијанието. 
 
Опис на референтното сценарио 
 
Референтната година која што се разгледува е годи-

ната во која што се изработува Студијата за развој на 
преносната мрежа. Под референтна мрежа ја подразби-
раме постојната мрежа дополнета со елементите  кои 
што се во градба или пак имаат дозвола за градба. 

Временскиот период на разгледување на предложе-
ното решение се препорачува да биде десет години по-
сле референтното сценарио.  

Формирањето на сценарија на производните капа-
цитети е опишано во ПРИЛОГ 1 - СЦЕНАРИЈА ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА. 
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Со цел да се пресметаат квалитативните и квантита-
тивните придобивки на проектот треба да се разгледаат 
сценаријата со најмалку два случаи, со и без разгледу-
ваниот проект.  

 
Идентификација на проекти  
 
Доколку не се исполнети техничките критериуми за 

планирање во референтното сценарио, дефинирани во 
Мрежните правила (членови 36 - 40), тогаш се иденти-
фикуваат проблемите и се планираат проекти за развој 
на преносната мрежа. 

Развојот на преносната мрежа заради надминување 
на проблемите може да опфаќа внатрешни и интерко-
нективни проекти, при што секој проект треба да води 
кон зголемување на придобивките во споредба со ре-
ферентното сценарио. 

Доколку постојат повеќе проекти за надминување 
на ист проблем во планирачкиот хоризонт треба да се 
разгледаат два случаи, со и без разгледуваниот проект, 
и истите да се споредат. 

 
Вкупни трошоци за проектот 
 
За секој проект треба да се идентификуваат трошо-

ците. 
Вкупните трошоци за време на животниот век на 

проектот треба да ги вклучат следните составни де-
лови: 

- очекувани трошоците за материјали и трошоците 
за монтажа  (како на пример, трошоците за столбовите, 
темелите, проводниците, каблите, далекуводното поле, 
заштитните и управувачките системи), 

- очекувани трошоци заради привремените решени-
ја неопходни да се реализира проектот (како на при-
мер, заради градба на проектот треба да се изгради вре-
мена врска  со цел да изгради новиот далекувод), 

- очекувани трошоци заради добивање на соодвет-
ните дозволи за градба, 

- очекувани трошоци за уредите кои што треба да 
се заменат во текот на животниот циклус на проектот, 

- трошоци за демонтажа, на крајот на животниот 
век на проектот и 

- останати трошоци кои што можат да се јават во 
текот на животниот век. 

 
Влијание на проектот врз заедницата и животна-

та средина 
 
Раната проценка на влијанието на проектот врз за-

едницата и животната средина ќе овозможи да се зго-
леми прифатливоста на проектот од страна на заедни-
цата, што во краен случај треба да доведе до добивање 
на дозвола за градба. 

Показателите треба да се определат со помош на 
експертска проценка, или доколку е возможно, преку 
прелиминарни студии за животната средина. Оценките 
треба да ги земат предвид следните аспекти: 

- влијание на природата (премин преку заштитени 
подрачја, ефектот врз растителниот, животинскиот 
свет и биодиверзитетот), 

- влијание врз човечките активности (влијанието 
врз агрикултурата, инфраструктурата, туризмот, исто-
риските и културните добра) и 

- општествена прифатливост (визуелно влијание, 
перцепција за потребата од проектот, програмот за 
привремена и трајна експропријација). 

Влијанието на проектот врз заедницата и животната 
средина може се опишува со помош на шема на бои, 
користејќи го притоа принципот на семафор (види 
Слика 3), според следното упатство: 

Индикативните бои за компаративна анализа во из-
вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот на-
чин: 

- Зелена: веројатноста проектот да се изгради во 
предвиденото време е голема. 

Можните показатели кои укажуваат дека проектот 
ќе се изгради во предвиденото време се следните: 

- не се зафатени заштитени или густо населени об-
ласти, 

- не постои конфликт во однос на инфраструктурата 
и 

- визуелното восприемање на проектот е мало. 
(Пример: поврзување на ветерни централи во нена-

селени области во посебни зони одобрени од самата 
Влада.) 

- Жолта: веројатноста проектот да се изгради во 
предвиденото време е реална, меѓутоа проектот е изло-
жен на одреден ризик. 

Можните показатели кои укажуваат дека проектот е 
изложен на одреден ризик се следните: 

- со проектот се зафатени одредени заштитни или 
населени области и 

- визуелното восприемање на проектот е умерено. 
(Пример: реконструкција на надземен или кабелски 

вод во населено место.) 
- Црвена: веројатноста проектот да се изгради во 

предвиденото време е многу мала. 
Можните показатели кои што укажуваат дека пла-

нираното време на изградба може да се оддолжи се 
следните: 

- со проектот се опфатени заштитени или населени 
места, 

- постоење на поранешни конфликти со локалната 
заедници при реализација на слични проекти и 

- визуелното восприемање на проектот е големо. 
(Пример: градба на далекувод кој треба да помине 

низ земјоделско земјиште.) 
 

Проект 
Влијание на проектот врз 

заедницата и животната средина 
А – Име, Опис                                                                  
Б – Име, Опис   
В – Име, Опис  

  
Слика 3. Претставување на влијанието на проектот врз 

заедницата и животната средина 
 
XII.4.  Оценка на придобивки 
 
XII.4.1 Географски обем на анализите 
 
Дефиниција 
 
Анализите географски го опфаќаат националниот 

ЕЕС, како и регионот на Југоисточна Европа. По пот-
реба, анализираниот регион може да се прошири и со 
соседните региони. 

 
XII.4.2 Анализа на придобивките 
 
Методологија 
 
За сите категории на придобивки, се применува ме-

тодологија во два дела: 
[1] Методологија за квантификација или квалитати-

вен опис на влијанието на проектот. 
[2] Методологија за оценка на дополнителните 

вредности од проектот, преку приказ со шема со бои 
(слика 3). 

Оценката на ефектите може да се направи користеј-
ќи пазарни и/или мрежни анализи, вклучувајќи и ек-
спертски проценки. 

Строго се препорачува меѓусебна координација и 
итеративна примена на двата типа анализи.  
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Пазарни анализи 
 
Пазарните анализи даваат детална оценка на про-

филот на производство и потрошувачка, при што за мо-
делирање на мрежата се користи поедноставен прис-
тап. Пазарните анализи се спроведуваат на часовно ни-
во за целата година и нивна предност е јасно истакну-
вање на структурните во однос на инцидентните „тесни 
грла“ во мрежата. 

 
Мрежни анализи 
 
Мрежните анализи се спроведуваат на неколку пла-

нирачки режими, избрани врз основа на информациите 
добиени од пазарните анализи (диспечинг на генерато-
рите, фреквенција и тежина на испадите). Во овој слу-
чај се користи поедноставена претстава на производ-
ството и оптоварувањето и детално моделирање на 
мрежата. Предноста на мрежните анализи е што ги сог-
ледуваат внатрешните загушувања во мрежата, вклучу-
вајќи ги и ефектите на кружните (паралелните) текови 
на моќност. 

 
XII.4.3 Пресметка на Преносната можност на 

мрежата GTC 
 
Дефиниција 
 
Методологијата за пресметка на показателите на 

придобивките B1, B2, B3 и B5 за секој планирачки ре-
жим се заснова на проценка на варијациите на Пренос-
ната можност на мрежата GTC. 

Преносната можност на мрежата GTC е способност 
на мрежата да пренесува ЕЕ преку одредена граница, 
т.е. од една област (ценовна област, област во земјата 
или регионот или област контролирана од ОЕПС) во 
друга. Вредноста на GTC зависи од предвидената сос-
тојба на оптоварување, производство и размена, како и 
од топологијата и расположливоста на мрежата. 

Преносната можност на мрежата GTC е ориенти-
рана, што значи дека преку одредена граница, може да 
има две различни вредности за двете спротивни на-
соки. 

Границата може да биде фиксна (граница меѓу 
држави или ценовни области) или да варира за различ-
ни планирачки временски хоризонти, сценарија или ре-
жими. 

 
Пресметка 
 
Пресметката на придобивките преку варијациите на 

Преносната можност на мрежата GTC е различна во за-
висност од категоријата на придобивка. Сепак, по-
стојат заеднички основи. Пресметката се состои од 
следните чекори: 

Чекор 1: Пресметка на текови на моќност и напон-
ски прилики за референтно сценарио 

Со пазарните анализи се добива очекуваниот диспе-
чинг на производството, кој е влезен податок за мреж-
ните анализи. Прекуграничните текови на моќност, се 
пресметуваат со сумирање на тековите на активна моќ-
ност, имајќи ја предвид насоката на тековите, на сите 
водови кои ја преминуваат границата меѓу двете облас-
ти кои се предмет на анализа. 

Чекор 2: Преносна можност на мрежата GTC 
Преносната можност на мрежата GTC за одредена 

насока се добива под претпоставка дека тековите на 
моќност се од областа со релативно ниска цена, кон об-
ласта со повисока цена за производство на ЕЕ, и дека 
најголеми придобивки се добиваат преку максимизаци-
ја на овие текови. 

При анализите, производството се зголемува во об-
ласта која извезува, а се намалува во областа која уве-
зува ЕЕ. 

За еден планирачки временски хоризонт, насоката 
на тековите на моќност не мора да биде иста за различ-
ни сценарија и режими. Тоа значи дека анализираната 
област може да извезува ЕЕ во одредени режими, а да 
увезува во други режими.  

Пресметката на Преносната можност на мрежата 
GTC се прави со и без проектот и се добиваат две раз-
лични вредности, кои се споредуваат за да се оцени ни-
вото на придобивка. Притоа се применуваат планирач-
ките критериуми за погонските параметри на мрежата. 

Чекор 3: Вкупна придобивка од проектот 
Придобивката се пресметува за секој режим, корис-

тејќи ја пресметаната вредност на GTC и релацијата 
меѓу показателот на придобивка со GTC. Годишната 
вредност на придобивката се пресметува земајќи го 
предвид тежинскиот фактор на секој режим.  

Вкупната придобивка на секој проект се добива со 
комбинација на придобивките за секој планирачки ре-
жим според формулата: 

 



 
1

( )
ПР

i i
i

Придобивка Придобивка GTC Часови  

 
каде: 
ПР – број на планирачки режими, 
Придобивка (GTCi) – придобивка за секој плани-

рачки режим пресметана како разлика во максималната 
придобивка со и без проектот, 

Часовиi – период од годината во часови кој е прет-
ставен преку планирачкиот режим. 

 
XII.5. Методологија за секоја категорија на при-

добивки 
 
XII.5.1 Подобрена сигурност на снабдување 
 
Мрежни анализи 
 
При мрежна анализа, придобивката се проценува 

преку подобрување на сигурноста на снабдување за 
случајни испади според техничките критериуми за пла-
нирање. Значи, системот е изложен на ризик ако не се 
исполнети техничките критериуми за случајни испади 
во некои од планирачките режими. 

Проценката треба да биде фокусирана на одредена 
географски област.  

Дополнителната ЕЕ која се обезбедува со проектот 
може да се пресмета со претпоставените тежински фак-
тори за траење на конкретните планирачки режими, ка-
ко што е објаснето во Методологија за оценка, точка 3.  

Подобрувањето на сигурноста на напојување пора-
ди проектот е разлика меѓу случаите со и без проект. 

 
Пазарни анализи 
 
При пазарни анализи, проценките не се ограничени 

на предефинирани планирачки режими, туку со проба-
билистички методи се симулира работата на системот 
во текот на една година, дури и во текот на неколку го-
дини ако има значителни разлики меѓу одредени го-
дини. 

Споредбени резултати на подобрена сигурност на 
напојување, во однос на мрежните анализи, може да се 
добијат и без дополнителни симулации, директно од 
кривите на траење на текови на моќност низ одредени 
преносни елементи, така што се анализираат ефектите 
од  разликите во вредноста на GTC со и без проектот, 
види слика 4. 

Во секој случај, кога физичките текови многу се 
разликуваат од пазарните текови, овие резултати треба 
да се проверат со мрежни анализи. 
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Во пазарните анализи, придонесот на предложените 
проекти во однос на сигурноста на напојување може и 
понатаму да се допрецизира со пресметка на очекува-
ната неиспорачана ЕЕ (ENS) за основното сценарио и 
сценарија зајакнати со алтернативните проекти.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4. Проценка на подобрувањето на сигурноста на 
напојување преку пазарни анализи користејќи споредба 

на вредностите на GTC со и без проектот. 
 
 
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот на-
чин: 

БЕЛА: проектот нема да ја подобри сигурноста на 
напојување, т.е. напојувањето при нормални испади во 
текот на десет години после пуштањето во работа. 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: проектот ја подобрува сигур-
носта на напојување при нормални испади во период 
од десет години после пуштањето во работа. 

ЗЕЛЕНА: Проектот дополнително ја подобрува си-
гурноста на напојување и при екстремни испади во пе-
риод од десет години после пуштањето во работа. 

 
XII.5.2 Општествена и економска благосостојба 
 
Дефиниција 
 
Придобивките во однос на општествената и еко-

номската благосостојба се пресметуваат преку редук-
цијата на вкупните трошоци за производство на ЕЕ кои 
се резултат на варијациите на GTC поради проектот. 
Со надминување на „тесните грла“ во мрежата кои го 
ограничуваат пристапот на производителите до пазарот 
на ЕЕ, проектот придонесува за зголемена конкурен-
тност меѓи производителите, истовремено намалувајќи 
ја цената на ЕЕ за потрошувачите. Слично, проектот 
придонесува во намалување на цената на ЕЕ со тоа што 
овозможува приклучок на нови производители, со ре-
лативно пониски трошоци за производство. 

Во идеален случај, редукцијата на трошоците за 
производство на ЕЕ треба да се пресмета со комбина-
ција на мрежни и пазарни анализи, користејќи детален 
модел на мрежата и економска оптимизација во која 
учествуваат единечните производители (генератори) со 
сопствените трошоци за производство. 

Во пракса, добра индикација за придобивките може 
да се добие преку раздвоени мрежни и пазарни ана-
лизи, со нивна итеративна проценка. И во двете анали-
зи се користи GTC. 

 
Пазарни анализи 
 
Во пазарните анализи се применува економска оп-

тимизација за да се одредат оптималните трошоци на 
производството (оптимален диспечинг), со и без проек-
тот. Придобивката се пресметува како: 

 
 

 
Вкупната придобивка за планирачкиот временски 

хоризонт се пресметува со сумирање на придобивките 
за сите часови од годината.  

Оптимизацијата ги зема предвид специфичните 
трошоци на секој генератор. 

Се користи поедноставен модел на преносната 
мрежа. Може да се употреби DC пресметка на тековите 
на моќност, со мал број на јазли и гранки во мрежата – 
поедноставувањето може да се сведе до еден јазел за 
секоја област/систем и една гранка за секоја граница. 
Важно е пазарниот модел да ги има ограничувањата на 
прекуграничните текови, за да не се надмине GTC за 
секоја граница. Ограничувањата на прекуграничните 
текови се препорачува да се добијат од детални мреж-
ни анализи во согласност со техничките критериуми за 
планирање (во недостиг на анализи може да се корис-
тат и термичките ограничувања на водовите). 

Функцијата на цел на оптимизацијата е намалување 
на вкупните трошоци за производство на ЕЕ.  

Добиениот оптимален диспечинг на производство и 
тековите на моќност може да не ги искористуваат це-
лосно ефектите на проектот: прекуграничните текови 
може да се помали од GTC. Исто така, поедноставени-
от мрежен модел може да доведе до таков диспечинг 
кој не може технички да се реализира. 

Предностите на овој модел и овие анализи е во тоа 
што правилно ги адресираат цените за производство на 
единечните генератори, и се прават посебни симулации 
за секој час во текот на годината. Тоа значи дека се 
применуваат вистинските маргинални трошоци за из-
возните и увозните области, и тоа во текот на целата 
година. 

Ограничувањата на моделот и анализите е во тоа 
што не се целосно предвидени техничките карактерис-
тики на преносната мрежа кои може да го ограничат 
оптималниот економски диспечинг на генераторите. 

 
Мрежни анализи 
 
Во мрежните анализи, се одредуваат максималните 

преносни можности GTC меѓу две области, користејќи 
ја техниката на пресметка опишана во XII.4.3 Пресмет-
ка на Преносната можност на мрежата GTC.  

Придобивката за секој анализиран режим се одре-
дува со споредба на трошоците за производство без 
проектот, во однос на трошоците за производство кога 
проектот е вклучен во мрежата, при што се користи ре-
лацијата: 

   
1 1

import G export G

i i
i i

Придобивка Cimp MWchange Cexp MWchange
 

    
 

 
каде: 
export G – број на генератори во извозната област, 

вклучувајќи ги и новите генератори, со зголемено про-
изводство, 

import G – број на генератори во увозната област со 
намалено производство, 

Cexpi – трошоци за производство на i-тиот генера-
тор со зголемено производство, во извозната област, 

Cimpi – трошоци за производство на i-тиот генера-
тор со намалено производство, во увозната област, 

MWchange – разликата во MW во производството 
на генераторот во случаите со и без новиот проект, за 
секој час. 

Се претпоставува дека оптималните текови на моќ-
ност преку границата се оние кои ја достигнуваат GTC 
вредноста. 

ОЕПС треба да ги базира трошоците за производ-
ство според диспечингот кој го даваат пазарните ана-
лизи.   
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Кога зголемувањето на производството во извозна-
та област се постигнува со зголемено ангажирање на 
постојните генератори од одреден тип, или со очекува-
ните нови генератори,  во тој случај треба да се корис-
тат средните варијабилни трошоци на маргиналното 
производство. Кога зголемениот извоз се постигнува со 
нови извори кои сé уште не се планирани со прециз-
ност,  се користат средните трошоци на производство 
за цела извозна област. 

Во увозната област, за трошоците на секој генера-
тор чие производство е намалено се користат средните 
варијабилни трошоци на маргиналното производство. 

Треба да се има предвид дека загубите на активна 
моќност се различни со и без проектот. Трошоците за 
промена на загубите се инхерентно вградени во мреж-
ните анализи на придобивките за општествена и еко-
номска благосостојба, бидејќи количината на произ-
водство автоматски се прилагодува за да ги задоволи 
збирните потреби на оптоварување и загуби. 

Мрежните анализи укажуваат на придобивките од 
целосно искористување на проектот. Но, тоа може да 
не биде економски оптимум, на пример во случај кога 
производството во извозната област, го заменува про-
изводството во увозната област со генератори со слич-
ни трошковни карактеристики кои се поблиску лоцира-
ни до потрошувачите, или пак во случаи на ангажира-
ње на скапи генератори во извозната област за да се по-
стигне целосно искористување на извозните можности. 

Вкупните придобивки за планирачкиот временски 
хоризонт се добива со сумирање на придобивките од 
секој анализиран режим со методот опишан во чекор 3 
од Пресметка на Преносната можност на мрежата GTC. 

Предноста на мрежните анализи е во тоа што при-
добивките се пресметуваат до нивото на размена кое 
технички може да се реализира.  

Ограничувањата на овие анализи се во тоа што не 
се користат вистинските трошоци за производство, ка-
ко и во тоа што годината се претставува со ограничен 
број на режими. Ако не се обработат доволен број на 
режими, тогаш GTC можеби во некои случаи не ќе мо-
же да се реализира. 

Имајќи ги предвид слабостите и на двата типа ана-
лизи, се препорачува итеративна примена и на двете 
анализи. 

 
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот на-
чин: 

БЕЛА: проектот има годишни придобивки < 30 ми-
лиони евра. 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: проектот има годишни придо-
бивки меѓу 30 и 100 милиони евра. 

ЗЕЛЕНА: проектот има годишни придобивки > 100 
милиони евра. 

 
XII.5.3 Интегрирање на обновливи извори на ЕЕ 
 
Дефиниција 
 
Интегрирањето на обновливи извори на ЕЕ (ОИЕЕ) 

во ЕЕС, е поддржано преку: 
[1] Приклучување на нови ОИЕЕ на преносната 

мрежа. 
[2] Зголемување на GTC од областа со вишок на 

ОИЕЕ за да го пласира производството кон други об-
ласти. 

Во првиот случај, интегрирањето на ОИЕЕ  се оце-
нува според количината на MW приклучени во една 
област. 

Во вториот случај, границата за која се пресметува 
GTC се одредува на местото на разграничување на об-
ласта со вишок на ОИЕЕ и областа во која може да се 
троши производството на ОИЕЕ. Потоа, придобивката 
од интегрирање на ОИЕЕ се оценува во MW со 
пресметка на зголемувањето на GTC поради новиот 
проект. 

 
Мрежни анализи 
 
При мрежните анализи се обработуваат два случаи, 

со и без проектот, и за секој од нив се зголемува произ-
водството на ОИЕЕ во извозната област, сè додека се 
задоволени техничките критериуми за планирање. 

Максималното ниво на производство пред момен-
тот кога техничките критериуми не се повеќе задоволе-
ни се користи за пресметка на показателот GTC, спо-
ред постапката опишана во чекор 2 од Пресметка на 
Преносната можност на мрежата GTC.  

Вкупната придобивка од интегрирање на ОИЕЕ за 
периодот во годината претставен со анализираниот ре-
жим, се добива како разлика на вредностите за GTC со 
и без проектот, според постапката опишана во чекор 3 
од Пресметка на Преносната можност на мрежата GTC. 

Вкупната придобивка од интегрирање на ОИЕЕ за 
планирачкиот временски хоризонт се добива како сума 
на придобивките за секој анализиран режим, според 
постапката опишана во чекор 3 од Пресметка на Пре-
носната можност на мрежата GTC. 

 
Пазарни анализи 
 
Со пазарните анализи може да се одреди ЕЕ произ-

ведена од ОИЕЕ и предадена во ЕЕС. Моделирањето се 
прави така што ОИЕЕ се лоцира во еден јазел кој е од-
воен од областа каде што се троши оваа ЕЕ, и се фор-
мира врска со капацитет еднаков на пресметаната вред-
ност на GTC. 

Ако се употребат повеќе вредности на GTC, со па-
зарните анализи може да се определи ЕЕ на попреци-
зен начин, користејќи ги временските профили за про-
изводството на ОИЕЕ. 

 
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот на-
чин: 

БЕЛА: има неутрален ефект за интегрирање на 
ОИЕЕ. 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: проектот дозволува дополни-
телно интегрирање на ОИЕЕ, но количината е помала 
од 500 MW при мрежни анализи или 1000 GWh при па-
зарни анализи. 

ЗЕЛЕНА: проектот дозволува дополнително интег-
рирање на ОИЕЕ, но количината е поголема или еднак-
ва на 500 MW при мрежни анализи или 1000 GWh при 
пазарни анализи. 

 
XII.5.4 Варијации на загубите (енергетска ефи-

касност) 
 
Дефиниција 
 
Придобивките од проектот во однос на енергетска-

та ефикасност се мерат преку намалувањето на термич-
ките загуби во системот, во MW.  

Загубите во системот се квантификуваат за двата 
случаи, со и без проект.  

Потоа, придобивката за енергетска ефикасност се 
пресметува како разлика меѓу двете вредности. 
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Генераторскиот диспечинг треба да биде со најмали 
трошоци и во согласност со техничките критериуми за 
планирање; тоа значи дека случајот со проектот може 
да има различен генераторски диспечинг во однос на 
оној без проект. 

Вкупните придобивки за секој планирачки временски 
хоризонт се добиваат со сумирање на придобивките од се-
која анализиран режим со методот опишан во чекор 3 од 
Пресметка на Преносната можност на мрежата GTC. 

 
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот на-
чин: 

БЕЛА: проектот придонесува за зголемување на за-
губите во мрежата. 

СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: неутрален ефект – во некои си-
туации проектот ги намалува загубите, а во други ги 
зголемува. 

ЗЕЛЕНА: проектот придонесува за намалување на 
загубите во мрежата. 

 
XII.5.5 Варијација на емисијата на CO2 
 
Дефиниција 
 
Преку надминување на загушувањата во мрежата 

со реализација на проектите, се овозможува електрич-
ните централи со ниска емисија на CO2 да произведу-
ваат повеќе ЕЕ отколку во случај без проектот; така 
што ги заменуваат конвенционалните електрични цен-
трали со повисока емисија на јаглеродни соединенија.  

Поместувањето во генераторскиот диспечинг ќе за-
виси од релативните цени на горивото и цените за доз-
волени емисии.  

Во варијабилните трошоци на електричните центра-
ли се содржи и претпоставена цена за CO2. 

Производителите во крајната цена ги вклучуваат и 
трошоците за CO2. Затоа, придобивките за CO2 се 
вклучени во пресметката на придобивките во однос на 
општествената и економската благосостојба. Ако при-
добивките за CO2 се пресметаат посебно, тогаш социо-
економските придобивки мора соодветно да се кориги-
раат, за да се избегне двојна пресметка. 

Придобивките зависат од разликата во однос на 
емисионите фактори на генераторите, за случаите со и 
без проект. 

Понатаму, проектот може да ги намали загубите во 
мрежата, што значи и намалување на потребното про-
изводство за покривање на оптоварувањето. Оттука, 
придобивките за CO2 зависат и од присуството на CO2 
во загубите. 

Затоа, пресметката на CO2 се изведува во два че-
кори: 

[1] Придобивки за CO2 поради ефектот на замена 
на производството 

[2] Придобивки за CO2 поради намалување на загу-
бите 

Вкупните придобивки за CO2 се сума на придобив-
ките за CO2 поради ефектот на замена на производ-
ството и придобивките за CO2 поради намалување на 
загубите. 

Вкупните придобивки за секој планирачки временски 
хоризонт се добиваат со сумирање на придобивките од се-
која анализиран режим со методот опишан во чекор 3 од 
Пресметка на Преносната можност на мрежата GTC. 

 
Придобивки за CO2 поради ефектот на замена 

на производството 
 
За пресметка на придобивките за CO2 се користи 

генераторскиот диспечинг од пресметката за придобив-
ките за општествена и економска благосостојба, за слу-
чаите со и без проект, при што се земаат стандардни 
стапки на емисија. 

Придобивка = VG x CO2 
каде што: 
Придобивка – заштеди во емисија на CO2 поради 

ефектот на замена. 
VG – разлика во количеството на производство со и 

без проектот. 
CO2 – фактор на емисија на CO2 за секоја елек-

трична централа. 
Придобивки за CO2 поради варијација на загубите 
За пресметка на придобивките за CO2 се користат 

загубите во мрежата, пресметани за случаите со и без 
проект, при што се земаат стандардни стапки на еми-
сија. 

Придобивка = VL x CO2 
каде што: 
Придобивка – заштеди во емисија на CO2 поради 

енергетска ефикасност. 
VL – разлика во количеството на загуби во мрежата 

со и без проектот. 
CO2 – фактор на емисија на CO2 за секоја елек-

трична централа. 
 
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот начин: 
БЕЛА: проектот нема позитивен ефект на емисијата 

на CO2. 
СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: проектот ја намалува емисијата 

на CO2 за < 500 kt/годишно. 
ЗЕЛЕНА: проектот ја намалува емисијата на CO2 за 

> 500 kt/годишно. 
 
XII.5.6 Техничка одржливост/маргина на сис-

темска безбедност 
 
Дефиниција 
 
Проценка на техничката одржливост и маргината 

на системска безбедност на проектот се прави преку 
оценка на неколку клучни показатели (KPI – Key 
Performance Indicator) и нивно сумирање, за да се увиди 
вкупното влијание на проектот. 

Клучните показатели се прикажани во долната та-
бела. 

 
KPI Бодови (++/+/0) 

Проектот ги исполнува препораките 
R3.1 (failures combined with 
maintenance) дадени во секција 3: 
Technical Criteria for Planning of 
ENTSO-E standards for European 
Transmission Grid Planning и во 
Мрежните правила  

 

Проектот ги исполнува препораките 
R3.2 (steady state criteria) дадени во 
секција 3: Technical Criteria for 
Planning of ENTSO-E standards for 
European Transmission Grid Planning 
и во Мрежните правила  

 

Проектот ги исполнува препораките 
R3.3 (voltage collapse criteria) дадени 
во секција 3: Technical Criteria for 
planning of ENTSO-E standards for 
European Transmission Grid Planning 
и во Мрежните правила 

 

  
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот начин: 
БЕЛА: вкупниот број на бодови за KPI е 0. 
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СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: вкупниот број на бодови за KPI 
е < или = 3+. 

ЗЕЛЕНА: вкупниот број на бодови за KPI е > 3+. 
 
XII.5.7 Робустност/приспособливост 
 
Дефиниција 
 
Проценка на робустноста и приспособливоста на 

проектот се прави преку оценка на неколку клучни по-
казатели (KPI – Key Performance Indicator) и нивно су-
мирање, за да се увиди вкупното влијание на проектот. 

Клучните показатели се прикажани во долната та-
бела. 

 
KPI Бодови (++/+/0) 

Проектот ги исполнува препораки-
те R2.1 (investigation of cases using 
results of market studies) дадени во 
секција 2: Planning Scenarios of 
ENTSO-E standards for European 
Transmission Grid Planning и во 
Мрежните правила  

 

Проектот ги исполнува препораки-
те R2.2 (investigation of cases using 
probabilistic or multi-case approach) 
дадени во секција 2: Planning 
Scenarios of ENTSO-E standards for 
European Transmission Grid 
Planning и во Мрежните правила 

 

Проектот ги исполнува препораките 
R2.3 (investigation of cases taking out 
some of the forseen reinforcements) 
дадени во секција 2: Planning 
Scenarios of ENTSO-E standards for 
European Transmission Grid Planning 
и во Мрежните правила 

 

Можност за измена на проектот  
Придонес на проектот во распре-
делбата на балансните услуги во 
поширок географски регион. 

 

  
Индикативни бои 
 
Индикативните бои за компаративна анализа во из-

вештаите на ENTSO-E се доделуваат на следниот начин: 
БЕЛА: вкупниот број на бодови за KPI е 0. 
СВЕТЛО ЗЕЛЕНА: вкупниот број на бодови за KPI 

е < или = 5+. 
ЗЕЛЕНА: вкупниот број на бодови за KPI е > 5+. 
 
XII.6. Резиме на придобивките 
 
Дефиниција 
 
Крајната оценка на проектите се прикажува во табе-

ла поделена во неколку дела: 
- дел  за придобивки, 
- дел за влијанија врз заедницата и животната сре-

дина и 
- дел за трошоци. 
За секој планирачки временски хоризонт се прика-

жува посебна табела. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Слика 5. Пример за табела за резиме на придобивките, 
за потребите на компаративната анализа во извештаите 

на ENTSO-E 

XIII. ПРИЛОГ 4 - ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ И ПРЕНОСНА 

МРЕЖА 
 
XIII.1. Вовед 
 
XIII.1.1 Прогноза на билансот на ЕЕ и моќност 
 
Прогнозата на билансот на ЕЕ и моќност за наред-

ниот 10-годишен период е обврска на секој корисник 
на преносната мрежа. Балансите на ЕЕ и моќност кои 
се изработуваат во Студијата за развој на преносната 
мрежа претставуваат сумарен приказ на прогнозите 
собрани од сите корисници на преносната мрежа.  

Собраните податоци се анализираат, по потреба ко-
ригираат, сумираат и систематизираат во извештаи 
креирани според методологијата на ENTSO-E за прог-
ноза на адекватност на системот, System Adequacy 
Forecast (во понатамошниот текст SAF методологија). 
Дополнително, прогнозата на билансот е прилагодена и 
за изработка на сценарија врз кои се планира развојот 
на националната преносна мрежа. 

Билансот на ЕЕ и моќност претставува основна 
проценка на потребите на корисниците и очекувањата 
од преносната мрежа.  

Според дефинираните биланси се креираат сите 
сценарија, режими и мрежни модели врз кои се спрове-
дува анализата на развојот на преносната мрежа. 

ОЕПС има обврска да го испрати билансот до ENTSO-
E за потребите на System Adequacy Forecast – SAF.  

 
XIII.1.2 Дефиниции за адекватност 
 
Адекватност на електроенергетски систем 
 
Адекватност на електроенергетскиот систем е мер-

ка за способноста на системот да ги снабдува вкупните 
потреби на ЕЕ и моќност на потрошувачите во сите 
стационарни режими во кои се наоѓа електроенергет-
скиот систем при нормални услови на работа. Притоа, 
треба да бидат запазени номиналните и граничните 
вредности на погонските променливи, имајќи ги пред-
вид планираните и непредвидените  испади на систем-
ските елементи.  Адекватноста на системот се анализи-
ра преку адекватноста на производството и адекватнос-
та на преносната мрежа. 

 
Адекватност на производството 
 
Адекватност на производството е проценка на капа-

цитетот на производството за задоволување на оптова-
рувањето во електроенергетскиот систем. Прогнозата 
на адекватноста на производството е со цел да се иден-
тификуваат можни проблеми и потребите за нови про-
изводни капацитети. 

 
Адекватност на преносна мрежа 
 
Адекватност на преносната мрежа е проценка на ка-

пацитетот на мрежата за реализација на  тековите на 
моќности кои се резултат на интеракциите меѓу опто-
варувањето и производството. Прогнозата на адекват-
носта на преносната мрежа е со цел да се идентифику-
ваат потенцијалните загушувања, како и потребите од 
развој на нови преносни водови во мрежата. 

 
XIII.1.3 Референтни временски периоди за прог-

ноза  
 
Општо 
 
Билансот на ЕЕ и моќност и развојните анализи во 

Студијата се изработуваат во година Г, опфаќајќи 
прогнози и ретроспективни извештаи (остварувања) за 
референтни временски периоди. 
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Прогноза 
 
Прогнозите се изработуваат за 10-годишен период 

и тоа: 
- краткорочна прогноза за референтните години 

Г+1, Г+2, Г+3, 
- среднорочна прогноза за приближно 5 години во 

однос на тековната година, референца Г+5 и 
- долгорочна прогноза за декада после тековната го-

дина, при што референтната година се заокружува на 
половина декада, референца Г+10. 

 
Ретроспектива 
 
Се прикажуваат ретроспективни извештаи за изми-

натиот период и тоа: 
- годината која и претходи на тековната, референца 

Г-1 и 
- по потреба и за повеќе изминати години, рефе-

ренца Г-2, Г-3,..., заради приказ на трендовите низ из-
минатиот период. 

 
XIII.1.4 Сценарија за развој на производни капа-

цитети 
 
Општо 
 
Поради големиот број на несигурности во долго-

рочните прогнози и имајќи предвид дека градбата на 
нови електрични централи е комплексен и долготраен 
процес, според SAF методологијата треба да се дефи-
нираат 2 долгорочни сценарија за развој на нови из-
вори. 

За потребите на Студијата за развој на преносната 
мрежа може да се дефинираат и повеќе од 2 сценарија 
заради опфаќање на што повеќе аспекти кои го детер-
минираат развојот на преносната мрежа. 

 
Конзервативно сценарио (Conservative – A) 
 
Во ова сценарио влегуваат новите електрични цен-

трали за кои е извесно пуштањето во погон (електрич-
ни централи чија градба е во тек или имаат загаранти-
рана инвестициска структура) и централите кои треба 
да се „пензионираат“ во тек на анализираниот период. 

Со конзервативното сценарио се отсликуваат по-
тенцијалните дебаланси во системот во случај да не се 
реализираат инвестициите. На овој начин може да се 
идентификуваат неопходните инвестиции за да се од-
ржи сигурноста на напојувањето во идниот период. 

 
Оптимистичко сценарио (Best Estimate – B) 
 
Во оптимистичкото сценарио, покрај еволуцијата 

на производството опфатено со конзервативното сце-
нарио, се земаат предвид и новите електрични центра-
ли чија градба е веројатна според информациите кои се 
на располагање на ОЕПС: градбата е предвидена во 
владините планови и цели, има барање за приклучува-
ње на преносната мрежа или од плановите на постојни-
те и потенцијалните производители. 

Ова сценарио ги проценува потенцијалните идни 
инвестиции и обезбедува пазарни сигнали како пот-
стрек за идни инвестиции. 

 
XIII.2. Методологија 
 
XIII.2.1 Потрошувачка (Load) 
 
Дефиниција 
 
Потрошувачката (L) во електроенергетскиот систем 

е нето конзумот од сите средни часовни активни моќ-
ности во трансформаторските станици приклучени на 

преносната мрежа. Поимот „нето“ значи дека сопстве-
ните потреби на постројките не се земени предвид; од 
друга страна, загубите на активна моќност во мрежата 
се вкалкулирани во сумарната вредност. 

Сите прогнозирани и остварени податоци се одне-
суваат на средно часовна потрошувачка за часот H. 
Средно часовна потрошувачка претставува средна 
вредност регистрирана од часот H до часот H-1, однос-
но ЕЕ во MWh за часот h [MWh/h]. 

 
Прогноза 
 
Прогнозата на потрошувачка ги сумира најдобрите 

податоци кои се на располагање на ОЕПС за време на 
изработка на Студијата, во рамките на националниот 
електроенергетски систем и при нормални климатски 
услови. Прогнозирањето се врши земајќи ги предвид 
техничките, економските и политичките фактори, осо-
бено во однос на демографскиот развој, економскиот 
пораст и стратегијата за енергетска ефикасност. 

 
Ретроспектива 
 
Оптоварувањето се базира на актуелни средни ча-

совни измерени вредности. 
 
XIII.2.2 Управлива потрошувачка (Load 

Management) 
 
Дефиниција 
 
Управлива потрошувачка (LM) е потенцијалот за 

управување со потрошувачката во системот што може 
да се користи при балансирање на системот и обезбе-
дување доверливо работење. 

 
Прогноза 
 
Се врши проценка на потенцијалот за управување 

со потрошувачката во системот под контрола на 
ОЕПС. 

 
Ретроспектива 
 
Активирањето на мерките за управување со потро-

шувачката се одразуваат на измерените вредности на 
оптоварувањето и затоа нема потреба од одвоен приказ 
на оваа величина. 

 
XIII.2.3 Нето производен капацитет (Net 

Generating Capacity) 
 
Дефиниција 
 
Нето производен капацитет (NGC) на електрична 

централа е максималната нето активна моќност која 
може да ја произведува континуирано за подолг период 
на работа при нормални услови. 

Под „нето“ се подразбира разликата меѓу вкупниот 
производен капацитет на алтернаторот од една страна, 
и оптоварувањето на помошната опрема и загубите во 
блок-трансформаторите од друга страна. „Нормални 
услови на работа“ за термоелектричните централи под-
разбираат просечни надворешни услови (временски 
прилики, клима) и целосна расположливост на гори-
вото. „Нормални услови на работа“ за ветерните и хид-
роелектричните централи се однесува на вообичаена 
максимална расположливост на примарната енергија, 
т.е. оптимални услови на ветер и хидрологија. 

Нето производниот капацитет на системот е збир на 
индивидуалните нето производни капацитети на сите 
електрични централи поврзани или на преносната или 
на дистрибутивната мрежа.  
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Доколку електричните централи се користат заедно 
со странски партнери, тогаш целосно се вклучуваат во 
нето производниот капацитет на системот (државата) 
каде што е лоцирана централата. Кога електричната 
централа е лоцирана на граница меѓу две држави, делот 
кој го поседува секој оператор се прикажува во нето 
преносниот капацитет за соодветниот систем (држава). 

 
Распределба на нето производниот капацитет 
 
Нето производниот капацитет за системот се разде-

лува според примарните извори на енергија на: 
- нуклеарна енергија, 
- фосилни горива: 
- лигнит, 
- камен јаглен, 
- гас, 
- мазут, 
- мешани горива, 
- хидроенергија: 
- акумулациона, 
- проточна, 
- пумпно-акумулациона, 
- обновлива енергија: 
- ветер, 
- сонце, 
- неидентификувани извори на енергија што не се 

опфатени во претходните групи. 
 
XIII.2.4 Нерасположлив капацитет (Unavailable 

Capacity) 
 
Дефиниција 
 
Нерасположливиот капацитет е дел од нето произ-

водниот капацитет кој не е на располагање на произво-
дителот поради различни ограничувања на производ-
ството на електричната централа. Нерасположливиот 
капацитет се прикажува преку неколку компоненти. 

 
Неискористлив капацитет (Non-Usable Capacity) 
 
Неискористливиот капацитет ја опфаќа редукцијата 

на нето производниот капацитет поради неколку огра-
ничувања: 

- Ограничувања поради планирани зафати на произ-
водителот: 

- конзервација на производни единици кои може по 
потреба да бидат приклучени, 

- производни единици кои не се на располагање за 
синхрона работа, 

- производни единици во градба чие пуштање е пла-
нирано за одреден датум, но не може да се гарантира 
расположливост на капацитетот поради одложувања 
или модификации, 

- производни единици кои се пренаменуваат за ра-
бота со друго гориво или се опремуваат со постројки за 
десулфуризација или денитрификација и 

- производни единици во пробна работа, 
- Непланирани времени ограничувања: 
- производни единици чие номинално производство 

не може целосно да се инјектира поради ограничувања 
во преносната мрежа и 

- повеќенаменски производни единици каде елек-
тричното производство се редуцира во прилог за други 
намени, како на пример искористување на топлина во 
комбинирани постројки за производство на топлинска 
и ЕЕ, 

- Ограничувања заради горивото: 
- нуклеарни единици во продолжена работа после 

природниот циклус на согорување на горивото (stretch-
out operation), кога се намалува излезната моќност, 

- термоелектрични централи, 

- производни единици со прекини на дотурот на го-
риво и 

- производни единици со гориво со лош квалитет, 
како ниско-калоричен јаглен, 

- Ограничување поради расположливост на примар-
ниот извор на енергија: 

- хидроелектрични централи, 
- проточни централи со вообичаено низок сезонски 

доток на вода 
- електрични централи на плима/осека, 
- акумулациони централи подложни на ограничува-

ња поради лимитиран капацитет на акумулацијата, за-
губи во висинскиот пад, или ограничувања на истечна-
та вода, 

- ветерни електрични централи со сезонски недос-
таток на ветер, 

- соларни електрични централи без можност за 
складирање на енергијата, без помошни гасни турбини 
или сезонски недостаток на сонце и 

- геотермални електрични централи, 
- Ограничувања заради други надворешни фактори: 
- хидроелектрични централи со регулацијата на во-

дата заради наводнување, пловидба, туризам, 
- електрични централи со ограничувања на произ-

водството заради животната средина и 
- електрични централи со ограничувања на произ-

водството заради термички услови. 
 
Одржување и нега (Maintenance and Overhauls) 
 
Одржување и нега подразбира закажана и организи-

рана нерасположливост на производниот капацитет за-
ради редовни проверки и сервисирање, вклучувајќи и 
замена на горивните ќелии во нуклеарните електрични 
централи. 

Ако овие информации не се достапни на ОЕПС, со-
одветната редукција се наведува во компонентата неис-
користлив капацитет. 

 
Нерасположлив капацитет за покривање испади 

(Outages) 
 
Испад се смета принудна нерасположливост на про-

изводниот капацитет, непланиран настан кој не е пред-
виден во програмата за одржување и нега. 

 
Резерви за системски услуги (System Services 

Reserve) 
 
Резервите за системски услуги се дел од нето про-

изводниот капацитет потребен за балансирање на моќ-
носта и фреквенцијата во реално време, регулација на 
напоните итн. Овие функции се во надлежност на 
ОЕПС со цел запазување на сигурноста на системот во 
траење од 1 час. Резервите за системски услуги опфа-
ќаат: 

- резерва за примарна регулација, 
- резерва за секундарна регулација и 
- резерва за терциерна регулација. 
Резервите за системски услуги не ги вклучуваат 

долгорочните резерви чија активација е после 1 час. 
Долгорочните резерви се користат за надминување на 
потенцијалните испади. Дел од овие резерви всушност 
се користат за покривање на испадите и се вбројуваат 
во компонентата нерасположлив капацитет за покрива-
ње испади. Остатокот се вбројува во компонентата пре-
останат капацитет. 
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Резервите за системски услуги не ги вклучуваат ре-

зервите кои се одговорност на пазарните учесници. 

Управливото оптоварување не е дел од резервите за 

системски услуги. 

Прогнозираните количините на резерви за систем-

ски услуги се определуваат според оперативните пра-

вила на ОЕПС и ENTSO-E. 

Во ретроспективните извештаи, резервите за сис-

темски услуги се количините на резерви договорени и 

ставени на располагање на ОЕПС во референтниот пе-

риод. 

 

XIII.2.5 Доверливо расположлив капацитет 

(Reliably Available Capacity) 

 

Дефиниција 

 

Доверливо расположливиот капацитет на системот 

(RAC) е разлика меѓу нето производниот капацитет 

(XIII.2.3 Нето производен капацитет (Net Generating 

Capacity)) и нерасположливиот капацитет (XIII.2.4 Не-

расположлив капацитет (Unavailable Capacity)). 

Доверливо расположливиот капацитет е делот од 

нето производниот капацитет кој е на располагање за 

покривање на оптоварувањето во референтната вре-

менска точка. 

 

XIII.2.6 Преостанат капацитет (Remaining 

Capacity) 

 

Дефиниција 

 

Преостанатиот капацитет на системот (RC) е разли-

ка меѓу доверливо расположливиот капацитет, (XIII.2.5 

Доверливо расположлив капацитет (Reliably Available 

Capacity)), и оптоварувањето (XIII.2.1 Потрошувачка 

(Load)). 

Преостанатиот капацитет е дел од нето производни-

от капацитет кој е на располагање на системот за пок-

ривање на неочекувани промени на потрошувачката и 

непланирани испади во референтната временска точка. 

Преостанатиот капацитет е илустриран на Слика 1. 

Преостанатиот капацитет не е целосно на распола-

гање на производителите бидејќи со дел од него распо-

лага систем операторот за запазување на сигурноста. 

 

Прогноза 

 

При прогноза, преостанатиот капацитет се пресме-

тува вклучувајќи го и со управливата потрошувачка, 

XIII.2.2 Управлива потрошувачка (Load Management), 

со што се зголемува вредноста на преостанатиот капа-

цитет. 

 

Ретроспектива 

 

Преостанатиот капацитет не треба да се поистове-

тува со вишокот на расположлив капацитет дефиниран 

во ENTSO-E статистичките податоци кој не ги вклучу-

ва оперативните маргини кои се употребуваат за урам-

нотежување на системот. 

XIII.2.7 Размени (Exchanges) 

 

Дефиниција 
 
Размените претставуваат разлика меѓу физичките 

текови кои влегуваат (увоз) и излегуваат (извоз) преку 
интерконективните водови на системот. 

Преостанатиот капацитет може да се менува за да 
се испита улогата која ја имаат физичките текови низ 
интерконективните водови на билансот на моќности на 
секој систем (држава), како и на регионалните блокови. 

 

Прогноза 
 

Не се прави прогноза на физичките размени. По-
тенцијалното влијание на размените се анализира пре-
ку споредба на преостанатиот капацитет со симултани-
те интерконекциски преносни капацитети дефинирани 
во XIII.2.12 Симултан прекуграничен преносен капаци-
тет (Simultaneous Interconnection Transmission 
Capacity). 

 

Ретроспектива 
 
Физичките размени се мерат на самата граница или 

се прави пресметка за виртуелно мерно место на грани-
цата според актуелните мерења. 

Размената е разликата меѓу увозот и извозот на се-

кој интерконективен вод на системот. 
Позитивната размена (извоз > увоз) го зголемува 

преносниот капацитет. 
 

XIII.2.8 Маргина на максималната потрошувач-

ка (Margin Against Peak Load) 

 

Дефиниција 

 
За да се генерализираат резултатите од една рефе-

рентна временска точка за цел анализиран период, се 
воведува величината маргина на максималната потро-
шувачка. 

Маргина на максималната потрошувачка е разлика 
меѓу оптоварувањето во референтната временска точка 

и максималната потрошувачка за периодот претставен 
со референтната точка. 

 

Прогноза 
 
Ако референтите временски точки за прогноза на 

адекватност на системот се сезонски, соодветната мар-

гина на максималната потрошувачка исто така мора да 
се однесува на сезонска вредност; во тој случај се наре-
кува маргина на сезонската максимална потрошувачка. 
Маргината во тој случај се проценува за секоја рефе-
рентна временска точка посебно: 

- една летна вредност дефинирана како разлика ме-
ѓу потрошувачката во летната референтна временска 

точка и прогнозата на летната максимална потрошу-
вачка и 

- две зимски вредности дефинирани како разлика 
меѓу потрошувачката во секоја зимска референтна вре-
менска точка и прогнозата на зимската максимална 
потрошувачка. 
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резерва за системски услуги маргина на максимално оптоварување

испади оптоварување

одржување

неискористлив капацитет

доверливо расположлив капацитет

нето 
производен 

капацитет

преостанат 
капацитет

преостаната 
маргина

Ретроспектива 
 
Ако референтите временски точки во извештајот се 

месечни, соодветната маргина треба да биде за макси-
малната потрошувачка во тој месец и се нарекува мар-
гина на месечната максимална потрошувачка. Се 
пресметува како разлика на измерената месечна макси-
мална потрошувачка и потрошувачката во референтна-
та временска точка. 

 
XIII.2.9 Преостаната маргина (Remaining 

Margin) 
 
Дефиниција 
 
Преостаната маргина (RM) на системот е разлика 

меѓу преостанатиот капацитет (XIII.2.6 Преостанат ка-
пацитет (Remaining Capacity)) и маргината на макси-
малната потрошувачка (XIII.2.8 Маргина на максимал-
ната потрошувачка (Margin Against Peak Load)).  

Преостаната маргина е делот од нето производниот 
капацитет кој останува во системот за покривање на се-
кое непредвидено отстапување на потрошувачката и 
непланирани испади за периодот кој го претставува 
маргината на максимална потрошувачка. 

За илустрација да се види слика 1. 
 
Прогноза 
 
Преостанатата маргина се проценува преку марги-

ната на максимална потрошувачка но без прогноза на 
физичките размени. 

Потенцијалното влијание на физичките размени се 
анализира со споредба на преостанатиот капацитет со 
симултаните интерконекциски преносни капацитети 
дефинирани во XIII.2.12 Симултан прекуграничен пре-
носен капацитет (Simultaneous Interconnection 
Transmission Capacity). 

 
Ретроспектива 
 
Преостаната маргина се пресметува со маргината 

на максималната потрошувачка и со или без размените. 
 
XIII.2.10 Резервен производен капацитет (Spare 

Capacity) 
 
Дефиниција 
 
Резервниот производен капацитет е дел од нето 

производниот капацитет кој мора да биде на располага-
ње во референтните временски точки за да се обезбеди 
сигурност на напојување во најголемиот број на слу-
чаи. 

Се претпоставува дека резервниот производен капа-
цитет покрива 1%-ризик од распад на системот, т.е. га-
рантира оперативност во 99% од случаите. 

Резервниот производен капацитет се проценува 
преку симулација на случајни флуктуации на потрошу-
вачка (кои посебно ја одразуваат неговата осетливост 
на климата) и на доверливо расположливиот капацитет 
(кои посебно ги одразуваат испадите на термо-блоко-
вите, хидролошките и ветерните услови). Симулација-
та на случајните флуктуации може да се изврши со 
примена на веројатносен пристап или модел на Гаусова 
распределба и соодветна стандардна девијација. 

ENTSO-E истражувањата препорачуваат за резерв-
ниот производен капацитет да се користи 5% или 10% 
од нето производниот капацитет, зависно од специфич-
ните варијации на потрошувачката и нерасположливос-
та на производните единици кои се карактеристични за 
секој национален електроенергетски систем. 

XIII.2.11 Референтна маргина на адекватност 
(Adequacy Reference Margin) 

 
Дефиниција 
 
Референтната маргина на адекватност (ARM) е дел 

од нето производниот капацитет што мора да се одржу-
ва на располагање цело време за да се обезбеди сигур-
ност на напојување за целиот период претставен со се-
која референтна временска точка. 

Референтната маргина на адекватност за секој сис-
тем (држава) е еднаква на резервниот капацитет плус 
соодветната маргина на максималната потрошувачка. 

Референтната маргина на адекватност за неколку 
системи (регионални блокови или цело ENTSO-E) се 
проценува како збир на овие два члена: 

- збир на сите поединечни вредности на маргините 
на максимални потрошувачки. Бидејќи максималните 
потрошувачки не се истовремени во сите системи 
(држави), овој збир ја преценува вистинската маргина 
на максимална потрошувачка за групата на системи и 

- резервниот производен капацитет за групата на 
системи (држави) се проценува како 5% од нето произ-
водниот капацитет на групата на системи (држави). Ре-
зервниот производен капацитет за групата на системи 
(држави) е помал од збирот на сите поединечни вред-
ности на резервните производни капацитети со што се 
компензира претходното преценување на маргината на 
максимална потрошувачка. 

 
XIII.2.12 Симултан прекуграничен преносен ка-

пацитет (Simultaneous Interconnection Transmission 
Capacity) 

 
Симултаниот прекуграничен преносен капацитет 

(SITC) на електроенергетскиот систем е вкупниот пре-
носен капацитет на периферните интерконективни во-
дови во рамките на ENTSO-E. Тој се пресметува спо-
ред ENTSO-E Регионалниот план за преносна мрежа. 

Вредноста на SITC за извоз се нарекува извозен ка-
пацитет (Export Capacity) и може да се разликува од 
вредноста на SITC за увоз, односно од увозниот капа-
цитет (Import Capacity). 

Поради зависноста на преносните капацитети меѓу 
соседните граници на државите, не може секогаш да се 
пресмета SITC на системот со едноставно собирање на 
нето преносните капацитети (NTC) на сите граници на 
државата. Во тој случај се прави посебна пресметка. 

Во принцип, вредностите на SITC се разликуваат за 
секоја референтна временска точка и секој период на 
разгледување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 1. Илустрација за билансот на моќности 
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XIII.3. Анализи 
 
XIII.3.1 Адекватност на производството 
 
Прогноза на адекватност на производството во 

референтна временска точка при нормални услови 
 
Имајќи ја предвид дефиницијата за преостанат ка-

пацитет во Преостанат капацитет (Remaining Capacity), 
адекватноста на производство на електроенергетскиот 
систем се прогнозира во референтна временска точка 
преку вредноста на преостанатиот капацитет пресмета-
на за нормални услови на работа. 

Кога преостанатиот капацитет е позитивен, тоа зна-
чи дека одредена количина на производен капацитет 
останува на располагање во системот при нормални ус-
лови на работа. 

Кога преостанатиот капацитет е негативен, тоа зна-
чи дека недостига производен капацитет во системот 
при нормални услови на работа. 

 
Прогноза на сезонска адекватност на производ-

ството во најголем број на случаи 
 
Прогнозата на адекватност на производството на 

електроенергетскиот систем се проширува и за сезон-
ските периоди преку споредба на соодветниот преоста-
нат капацитет со референтната маргина на адекватност.  

Според дефиницијата за резервен капацитет во 
XIII.2.10 Резервен производен капацитет (Spare 
Capacity), делот од преостанатиот капацитет над рефе-
рентната маргина на адекватност најверојатно ќе биде 
на располагање во системот во 99% од случаите. Од 
друга страна, кога преостанатиот капацитет е помал од 
референтната маргина на адекватност, најверојатно во 
системот ќе се јави недостиг од производен капацитет 
во 1% од случаите. 

Секако, во проценката на резервниот капацитет има 
одредена несигурност и споменатите % не треба да се 
сфатат како фиксни и гарантирани. 

Кога преостанатиот капацитет е поголем или една-
ков на референтната маргина на адекватност, тоа значи 
дека одредена количина на производен капацитет ќе 
може да се извезува од системот. 

Кога преостанатиот капацитет е помал од референ-
тната маргина на адекватност, тоа значи дека системот 
ќе треба да увезува за да ги надмине проблематичните 
работни режими. 

Кога преостанатиот капацитет е помал од референ-
тната маргина на адекватност тоа треба да се толкува 
како потенцијален дефицит на производен капацитет 
во системот, кој може да настане ако не се донесе од-
лука за инвестирање во дополнителни производни еди-
ници. 

Според конзервативното сценарио А наведено во 
Конзервативно сценарио (Conservative – A), одлуките 
за инвестиции може да подразбираат и потврда за про-
екти кои се идентификувани но се уште нема цврсти 
гаранции за нивна реализација. 

Според оптимистичкото сценарио B, потребни се 
дополнителни цврсти одлуки за инвестиции. 

Со оглед на фактот дека одлуката за „пензиони-
рање“ на производните единици често се доставува до 
систем-операторот многу доцна, може да дојде до пре-
ценување на нето производниот капацитет, а тоа значи 
и преценување на преостанатиот капацитет и на адек-
ватноста на производството. 

 
Ретроспектива на адекватноста на производ-

ството во референтна временска точка 
 
Ретроспективата на адекватноста на производство-

то на електроенергетскиот систем се прави за сите ре-
ферентни временски точки во однос на вредноста на 
преостанатиот капацитет. 

Кога преостанатиот капацитет без размените е по-
зитивен, тоа значи дека електроенергетскиот систем 
располагал со доволен внатрешен производен капаци-
тет за покривање на оптоварувањето во референтната 
временска точка. Кога е негативен, тоа значи дека оп-
товарувањето се покривало преку увоз. 

Се дури сите производни капацитети на поединеч-
ните национални системи со размените се позитивни, 
тоа значи дека била постигната рамнотежа на моќноста 
во синхрониот електроенергетски систем на ENTSO-E 
за референтната временска точка. 

 
Месечна ретроспектива на адекватноста на про-

изводството 
 
Според дефиницијата на преостанатата маргина во 

XIII.2.9 Преостаната маргина (Remaining Margin), рет-
роспективата на адекватноста на производството се 
проширува на месечно ниво. 

Кога преостанатата маргина без размените е пози-
тивна, тоа значи дека електроенергетскиот систем рас-
полагал со доволен внатрешен производен капацитет 
за покривање на оптоварувањето во секој време во раз-
гледуваниот месец.  

Кога преостанатата маргина без размените е нега-
тивна, тоа значи дека можеби максималното оптовару-
вање треба се покрива преку увоз. 

Трендот на годишните минимални преостанати 
маргини низ изминатите години е добар индикатор за 
вистинската еволуција на адекватноста на производ-
ството. 

 
XIII.3.2 Адекватност на преносната мрежа 
 
Прогноза 
 
Адекватноста на преносната мрежа се оценува за 

секоја држава поединечно и за секој регионален блок 
во рамките на ENTSO-E електроенергетскиот систем. 

Дополнителни анализи на адекватноста се прават 
во Студијата, односно во регионалните планови под 
координација на ENTSO-E. 

Целта на прогнозата на адекватноста на преносната 
мрежа е идентификување на потенцијалните загушува-
ња и потребите од изградба на интерконективни во-
дови. Прогнозата нема намера да ги одреди прекугра-
ничните текови кои се последица на разликите во па-
зарната цена на ЕЕ меѓу државите или регионалните 
блокови. 

 
Прогноза на адекватноста на преносната мрежа 

во референтна временска точка при нормални усло-
ви  

 
Според дефиницијата за преостанат капацитет во 

Преостанат капацитет (Remaining Capacity), прогнозата 
на адекватноста на преносната мрежа (адекватноста на 
производството на системот) за референтна временска 
точка се проценува со споредба на преостанатиот капа-
цитет, определен при нормални услови, и симултаниот 
интерконекциски преносен капацитет. 

Оваа прогноза ја проценува способноста на пренос-
ната мрежа (електроенергетскиот систем) да ја прене-
сува позитивната вредност на преостанатиот капацитет 
на системот кон соседните преносни мрежи (електрое-
нергетски системи). 

Кога преостанатиот капацитет е позитивен и помал 
од извозниот капацитет, тоа значи дека производниот 
капацитет кој е слободен во системот може да се изве-
зува при нормални услови во референтната временска 
точка. 
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Кога преостанатиот капацитет е негативен и според 
апсолутна вредност е помал од увозниот капацитет, тоа 
значи дека целиот неопходен увоз за задоволување на 
оптоварувањето може да се увезува при нормални ус-
лови во референтната временска точка. 

 
Прогноза на сезонска адекватност на преносната 

мрежа во најголем број на случаи 
 
Кога преостанатиот капацитет е поголем или една-

ков на референтната маргина на адекватност, тоа значи 
дека најверојатно дел од производниот капацитет ќе 
биде на располагање за извоз во 99% од случаите. Од 
друга страна, кога преостанатиот капацитет е помал од 
референтната маргина на адекватност, најверојатно 
системот ќе треба да увезува во 1% од случаите. 

На овој начин се прави проценка на можноста елек-
троенергетскиот систем да ја исполни референтната 
маргина на адекватност со помош на увоз од соседните 
системи, или на можноста електроенергетскиот систем 
да ја извезува позитивната преостаната маргина кон со-
седните системи. 

Кога разликата меѓу преостанатиот капацитет и ре-
ферентната маргина на адекватност е позитивна и по-
мала од извозниот капацитет, тоа значи дека производ-
ниот капацитет кој е слободен во системот може да се 
извезува во најголемиот број на случаи. 

Кога разликата меѓи преостанатиот капацитет и ре-
ферентната маргина на адекватност е негативна и спо-
ред апсолутна вредност е помала од увозниот капаци-
тет, тоа значи дека целиот неопходен увоз за задоволу-
вање на оптоварувањето може да се увезува во најголе-
миот број на случаи. 

 
Ретроспективни анализи за адекватност на пре-

носната мрежа 
 
Во ретроспективни анализи за адекватност на пре-

носната мрежа се разгледуваат ограничувањата на 
внатрешните и интерконективните водови кои дирек-
тно влијаат на размените дефинирани во XIII.2.7 Раз-
мени (Exchanges). 

Оттука, адекватноста на преносната мрежа ретрос-
пективно се анализира во однос на 3 аспекти: 

- градба на нови и надградба на постојни преносни 
елементи во мрежата на ENTSO-E во текот на годи-
ната, со посебен осврт на реализираните преносните 
објекти кои имаат значително влијание на интерконек-
циите и на загушувањата преку: зголемување на NTC, 
редукција или зголемување на ограничувањата, нама-
лување на трошоците за загушување итн.,  

- големи пореметувања на преносните водови и 
- регистрираните загушувања на интерконективни-

те водови и нивната критичност. 
 
Ретроспективни анализи на загушувањата 
 
Загушување на интерконекција се јавува кога не се 

доделува право на пристап на мрежата на сите корис-
ници кои тоа го побарале, т.е. кога пазарните играчи 
сакале да купат повеќе капацитет отколку што е на рас-
полагање. 

Значи, загушувањата во смисла на ретроспективни 
извештаи на адекватноста на системот не мора да се 
физички загушувања, туку може да се наречат комер-
цијални загушувања. 

Причините за нивна појава не се само технички ог-
раничувања на интерконективните водови, туку може 
да произлегуваат од механизмот за алокација кој се 
применува. 

Заради прецизен опис на загушувањето, се приме-
нува табела 1 со што појавата на загушување се класи-
фицира во однос на границата, насоката, сезоната и 
времето во текот на денот. 

Табела 1. Појава на загушување 
 

Сезона Време 
Никогаш (N) Никогаш (N) 
Пролет (Sp) Варијабилно (V) 
Есен (Au) Максимален товар (P) 
Лето (Su) Ноќ (Ni) 
Зима (W) Ден (D) 

Цела година (AY) Цел ден (A) 
 

Табела 2. Индекс на загушување 
 

Индекс Боја на стрелка Фреквенција 
- бела - 
0 зелена 0% 
1 жолта 1% - 25% 
2 портокалова 26% - 50% 
3 црвена 51% - 75% 
4 пурпурна 76% - 99% 
5 црна 100% 

 
Исто така, се наведува методот за управување со за-

гушувањата во секоја држава. 
Дополнително, за секоја граница и правец, загушу-

вањата се рангираат со годишен индекс, табела 2. Овој 
индекс ја дава годишната фреквенција на загушување-
то изразена во %. Индексот е количник на вкупното 
траење на периодите во кои се јавува загушување и 
траењето на една година. 

Индексот се прикажува на шема на преносната мре-
жа со стрелки во бои дадени во табелата. 

Индексот на загушување во иста насока може да се 
разликува на двете страни од интерконекцијата, што 
значи дека на едната страна капацитетот почесто се 
распределува до максимум. За тоа може да постојат 
различни причини: постои физичко загушување во 
внатрешната мрежа на тој систем-оператор, може да се 
разликува механизмот за алокација на двете страни, 
итн. 

Покрај наведената дефиниција на „комерцијално“ 
загушување, постои можност загушувањето да постои 
истовремено и за двете насоки. На пример, кога целиот 
капацитет е веќе алоциран и во двете насоки и нема ни-
ту увозен ниту извозен капацитет за продажба. Значи, 
вкупниот индекс на загушување во двете насоки, во не-
кои случаи може да надмине 100%. 

  
XIV. ПРИЛОГ 5 - ОБРАСЦИ ЗА ПРИКЛУЧОК НА 

ПРЕНОСНА МРЕЖА 
 
Сите обрасци кои се однесуваат на нов/изменет 

приклучок на преносната мрежа може да се преземат 
од следниот линк: 

http://www.mepso.com.mk/Details.aspx?categoryID=162. 
  

XV. ПРИЛОГ 6 - ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РА-
БОТА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА 

НА  КОРИСНИК НА ПРЕНОСНА МРЕЖА 
 
XV.1. Постапка за известување за работа за 

приклучување на нова инфраструктура на  корис-
ник на преносна мрежа 

 
Секој корисник за исполнување на техничките ба-

рања и оперативните критериуми наведени во Општи 
барања за приклучување на преносниот систем и До-
полнителни барања за приклучување на преносна мре-
жа од Мрежните правила доставува известување до 
ОЕПС за способноста, како и дополнителните барања 
пропишани со закон, Решението за согласност за прик-
лучување или некој друг билатерални договор, или 
онака како што се пропишани од страна на ОЕПС.  
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Постапката за известување за работа за приклучува-
ње на новоизградени инфраструктура на преносниот 
систем ја сочинуваат следниве последователни фази:  

- известување за ставање под напон (ИСН),  
- времено известување за работа (ВИР) и  
- финално известување за работа (ФИР).  
Сертификатот за податоци и видот на карактерис-

тики на работа на опремата која е дел од на  инфрас-
труктурата на корисникот што го издава  производите-
лот и е евидентиран кај ОЕПС, кој ги дефинира пот-
врдените податоци и карактеристиката за конкретен 
вид на опрема, не може да укаже на целосна усогласе-
ност, но може да се користи како потврдена информа-
ција која се однесува на компонентите на новата ин-
фраструктура на корисникот. 

Сопственикот на новата инфраструктура треба да 
провери со ОЕПС, уште во првите фази на проектот,  
кои делови, доколку има такви, се прифатливи и се це-
лосно усогласени и да се договори за натамошното ис-
користување на опремата. 

 
Известување за ставање под напон (ИСН) 
 
Известувањето за ставање под напон (ИСН) му дава 

право на корисникот да ја стави под напон својата 
внатрешна мрежа со користење на приклучокот на мре-
жата.  

Известувањето за ставање под напон (ИСН) го из-
дава ОЕПС, и тоа е предмет на претходно утврдување 
на опремата за приклучок на мрежата, вклучително и 
интерфејси за заштита и контрола меѓу ОЕПС и корис-
никот и исполнување на барањата на ОЕПС за опера-
тивните постапки и одговорности. 

 
Временото известување за работа (ВИР) 
 
Временото известување за работа (ВИР) му дава 

право на корисникот да ја вклучи новата инфраструк-
тура со користење на приклучокот на мрежата и тоа за 
ограничен временски период.  

Временото известување за работа (ВИР) го издава 
ОЕПС врз основа на времената лиценца(кога станува 
збор за производител) и тоа е предмет на комплетира-
ње на податоците и ревизија на Студијата за приклу-
чок, онака како што е пропишано со овие Мрежни пра-
вила, условите пропишани со закон, Решението за сог-
ласност за приклучување или некој друг билатерален 
договор.  

Во однос на податоците и ревизија на Студијата за 
приклучок, до ОЕПС треба да се достават следниве до-
кументи:  

- изјава за усогласеност по ставки, во согласност со 
условите пропишани во Општа усогласеност (времена 
изјава за усогласеност),  

- детални технички податоци за новата инфраструк-
тура коишто се однесуваат на приклучокот на мрежата, 
онака како што се утврдени од страна на ОЕПС, 

- сертификати за карактеристиките на работа на оп-
ремата на новоизградената инфраструктура издадени 
од нивниот производител, кога се смета дека тие се 
потребни како дел од доказите за усогласеност, 

- модели за симулација, онака како што се пропи-
шани од страна на ОЕПС во условите од Решението за 
согласност за приклучување за студиите за стационар-
на и динамичка состојба на постројката, 

- посебни студии што ја демонстрираат очекуваната 
карактеристика на работа на новоизградената инфрас-
труктура во стационарна и динамична состојба, онака 
како што се пропишани во Општа усогласеност и  

- детали за планирани практични тестови за усогла-
сеност.  

Максималниот период за корисникот да остане во 
состојба на времено известување за работа (ВИР) не 
смее да биде подолг од 9 месеци согласно Законот за 
енергетика. ОЕПС има право да утврди пократок пери-
од на валидност за корисникот (на пр., 6 месеци) и ис-
тото да го продолжи само доколку сопственикот на 
постројката направил значителен напредок во однос на 
постигнување целосна усогласеност. Во периодот кога 
се продолжува ВИР, сите нерешени прашања треба да 
бидат експлицитно идентификувани.  

Продолжување на максималниот период за корис-
никот да остане во состојба на времено известување за 
работа (ВИР) (повеќе од 9 месеци) може да се дозволи 
во случај на поднесено Барање за исклучок до ОЕПС, и 
тоа пред истекот на тој период, во согласност со поста-
пката за исклучоци, онака како што е пропишана во 
Исклучоци, но со претходно продолжена времена ли-
ценца за работа издадена од Регулаторната комисија за 
енергетика. 

 
Финално известување за работа (ФИР) 
 
Финално известување за работа (ФИР) му дава пра-

во на корисникот да ја вклучи новоизградената ин-
фраструктура со користење на приклучокот на мре-
жата.  

Финалното  известување за работа (ФИР) го издава 
ОЕПС, и тоа по претходно отстранување на сите неу-
согласености коишто биле идентификувани за време на 
состојбата на времено известување за работа (ВИР) и 
тоа е предмет на комплетирање на податоците и реви-
зијата на студијата, онака како што е пропишано во 
овие Мрежни правила и условите пропишани со закон, 
Решението за согласност за приклучување или некој 
друг билатерален договор.  

Во однос на податоците и ревизијата на Студијата 
за приклучок, до ОЕПС треба да се поднесат следниве 
документи:  

- потврда за усогласеност, во согласност со услови-
те пропишани во Општа усогласеност (Усогласеност и 
тестирање); (изјава за усогласеност) и 

- ажурирање на применливите технички податоци, 
модели за симулации и студии, вклучително и употре-
ба на реални мерни вредности во текот на тестирањето.  

Во случај на идентификувани неусогласености пред 
издавањето на Финалното известување за работа 
(ФИР), може да се додели исклучок и тоа по поднесено 
Барање до ОЕПС, во согласност со постапката за ис-
клучоци онака како што е пропишана во Мрежните 
правила. Финалното известување за работа (ФИР) го 
издава ОЕПС и тоа доколку корисникот ги исполнува 
одредбите за доделување исклучок. Корисникот чиеш-
то Барање за исклучок е одбиено, нема да биде приклу-
чен сè додека не се постигне решение за кое се догово-
риле корисникот и ОЕПС и за кое се смета дека е усог-
ласено. Нерешените прашања се спроведуваат во рам-
ките на ВИР (за новоизградена инфраструктура) или 
ИОР (во случај на грешка во работата или промена или 
модификација), кога тоа е соодветно. 

 
Известување за органичена работа (ИОР) 
 
Корисникот во состојба на Финално известување за 

работа (ФИР) поднесува Барање за известување за ор-
ганичена работа (ИОР) во следниве околности:  

- кога времено е засегнат од значителни модифика-
ции или загуба на способноста, што се должи на спро-
ведување на една или повеќе модификации важни за 
неговата карактеристика на работа на инфраструктура-
та или  

- во случај на грешка на опремата, што доведува до 
неусогласеност со одредени релевантни барања.  
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Известувањето за ограничена работа (ИОР) се изда-
ва доколку околностите што го оправдуваат неговото 
доделување останат исти за последователен период од 
повеќе од 3 месеци.  

Известувањето за ограничена работа  (ИОР) го из-
дава ОЕПС и во него јасно се наведуваат:  

- нерешените прашања коишто го оправдуваат до-
делувањето на Известување за ограничена работа 
(ИОР), 

- одговорностите и временските рамки за нивно ре-
шавање и 

- максималниот период на валидност кој не смее да 
биде подолг од 12 месеци. 

Иницијалниот период што се доделува може да би-
де пократок, со можност за продолжување доколку се 
поднесат докази што ОЕПС ги смета за доволни и кои 
покажува постигнување на значителен напредок во од-
нос на постигнување на целосна усогласеност.  

Периодот на валидност на Известувањето за огра-
ничена работа (ИОР) може да се продолжи по поднесе-
но Барање за исклучок до ОЕПС, пред истекот на тој 
период, и во согласност со постапката за исклучоци 
онака како што е пропишана во Исклучоци.  

 
XV.2. Усогласување на производни единици пов-

рзани на преносната мрежа 
 
Предлог за применливост на барањата од Мреж-

ните правила 
 
Предлогот од ОЕПС до Регулаторната комисија за 

енергетика за применливоста на барањата утврдени со 
овие Мрежни правила за постојните производни едини-
ци треба да содржи: 

- известување за оперативната постапка за докажу-
вање на имплементацијата на барањата на сопствени-
кот на производниот објект и 

- соодветен преоден период за имплементација на 
барањата. Одредувањето на преодниот период треба да 
ги земе во предвид сите основи пречки заради ефикас-
но приспособување и промена на опремата. Преодниот 
период не би требало да надмине две години од доне-
сување на одлуката на Регулаторната комисија за енер-
гетика. 

 
Анализа 
 
Пред ОЕПС да го достави предлогот до Регулатор-

ната комисија за енергетика според претходниот став, 
ОЕПС ќе направи квантитативна анализа на придо-
бивки/трошоци и јавна расправа. 

Сопственикот на производниот објект ќе помага и 
учествува во анализата на придобивки/трошоци и ќе ги 
стави на располагање сите неопходни податоци поба-
рани од ОЕПС. 

Анализата на придобивки/трошоци ќе биде израбо-
тена со земање предвид на следните принципи: 

- нето сегашна вредност (Net Present Value), 
- временски период на враќање на инвестициите 

(Return of Investment), 
- стапка на враќање на инвестицијата (Rate of 

Return) и 
- време на нулти профит (Time to Break Even). 
Квантификуваните придобивки треба да ги вклучат 

маргиналните социо-економски придобивки, во смисла 
на подобрување на сигурноста на снабдување, но не се 
ограничуваат само на: 

- редукција на веројатноста за прекин на снабдува-
њето низ целиот период на модификации, 

- можно траење и оддолжување на прекинот на 
снабдување и 

- општествени трошоци при прекин на снабдување, 

како и придобивки во однос на внатрешниот пазар 
на ЕЕ и прекуграничното тргување , вклучувајќи, но не 
ограничувајќи се само на: 

- фреквентен одѕив, 
- обезбедување на резерви, 
- обезбедување на реактивна моќност, 
- управување со загушувањата и 
- мерки за одбранбен план. 
Квантификуваните трошоци вклучуваат, но не се 

ограничуваат на: 
- трошоци за имплементација на барањата, 
- загуби од нереализирани можности и 
- промени во трошоците за одржување. 
 
Јавна расправа 
 
ОЕПС ќе изработи Извештај за социо-економските 

придобивки и трошоците потребни за постигнување 
усогласеност, , во кој ќе бидат вклучени препораките 
за продолжување на постапката. Извештајот ќе биде 
предмет на јавна расправа. Доколку и после јавната 
расправа ОЕПС одлучи да продолжи со разгледување-
то на овој предмет, Извештајот ќе биде препратен (за-
едно со заклучоците од јавната расправа), до Регула-
торната комисија за енергетика за одлука. 

Одлуката на ОЕПС за тоа како да продолжи со раз-
гледувањето на предметот и одлуката на Регулаторна 
комисија за енергетика, доколку ги има, ќе бидат јавно 
објавени. 

 
Постојни производни единици  
 
Сите релевантни членови од договорите и/или гене-

ралните услови и согласности во однос на приклучокот 
на преносната мрежа на постојните производни еди-
ници, треба да се дополнат и ажурираат за да се пости-
гне усогласеност со барањата на Мрежните правила.  

Релевантните членови треба да се дополнат и ажу-
рираат во рок од три години од моментот на применли-
вост на одлуката на Регулаторната комисија за енерге-
тика. 

Барањето за дополнување се применува независно 
дали релевантните договори и/или генерални услови и 
согласности дозволуваат да се направи дополнување. 

 
XV.3. Усогласување на објектите на потрошува-

чите или дистрибутивните системи приклучени на 
преносната мрежа 

 
Предлог за применливост на барањата од Мреж-

ните правила 
 
Предлогот испратен од ОЕПС до Регулаторната ко-

мисија за енергетика, за применливост на барањата де-
финирани во Мрежните правила, а кои се однесуваат 
на постојните објекти на потрошувачите или постојни-
те дистрибутивни системи приклучени на преносната 
мрежа, треба да содржи: 

- известување за оперативната постапка за докажу-
вање на имплементацијата на барањата од страна на 
сопственикот на објектите на потрошувачот или соп-
ственикот на елементите, уредите и опремата од дис-
трибутивниот систем и 

- соодветен преоден период за имплементација на 
барањата. При одредување на преодниот период треба 
да се земат предвид суштината на барањата во однос на 
објектот на потрошувачот или дистрибутивниот сис-
тем, како и реалните пречки за ефикасна модифика-
ција/поправка на опремата. Преодниот период не смее 
да надмине две години, започнувајќи од моментот на 
применливост на одлуката на Регулаторната комисија 
за енергетика. 
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Анализа 
 
Пред ОЕПС да го поднесе предлогот дефиниран во 

претходниот став до Регулаторната комисија за енерге-
тика, ОЕПС треба да изработи квантитативни анализи на 
трошоци/придобивки, кои се даваат на јавна расправа.  

Сопствениците на објектот на потрошувачот или 
сопствениците на елементите, уредите и опремата од 
дистрибутивниот систем треба да соработуваат и учес-
твуваат во анализите на трошоци/придобивки и да ги 
обезбедат соодветните податоци на барање на ОЕПС.  

Во случај на разгледување на дистрибутивни сис-
теми, во постапката целосно се вклучуваат и операто-
рите на дистрибутивните системи. 

Анализите на трошоци/придобивки се прават со 
примена на еден или повеќе од следните пресметковни 
методи: 

- нето сегашна вредност (Net Present Value), 
- временски период на враќање на инвестициите 

(Return of Investment), 
- стапка на враќање на инвестицијата (Rate of 

Return) и 
- време на нулти профит (Time to Break Even). 
Квантификуваните придобивки треба да ги вклучат 

маргиналните социо-економски придобивки, во смисла 
на подобрување на сигурноста на снабдување, но не се 
ограничуваат само на: 

- редукција на веројатноста за прекин на снабдува-
њето низ целиот период на модификации, 

- можно траење и оддолжување на прекинот на 
снабдување и 

- општествени трошоци при прекин на снабдување, 
како и придобивки во однос на внатрешниот пазар 

на ЕЕ и прекуграничното тргување , вклучувајќи, но не 
ограничувајќи се само на: 

- фреквентен одѕив, 
- обезбедување на резерви, 
- обезбедување на реактивна моќност, 
- управување со загушувањата и 
- мерки за одбранбен план. 
Квантификуваните трошоци вклучуваат, но не се 

ограничуваат на: 
- трошоци за имплементација на барањата, 
- загуби од нереализирани можности и 
- промени во трошоците за одржување. 
 
Јавна расправа 
 
ОЕПС ќе изработи Извештај за социо-економските 

придобивки и трошоците потребни за постигнување 
усогласеност, во кој ќе бидат вклучени препораките за 
продолжување на постапката. Извештајот ќе биде 
предмет на јавна расправа.  

Ако после јавната расправа, ОЕПС одлучи да про-
должи со постапката, извештајот заедно со забелешки-
те од јавната расправа се предава на Регулаторната ко-
мисија за енергетика за донесување на одлука.  

Одлуката на ОЕПС како да продолжи постапката за 
усогласување и одлуката на Регулаторната комисија за 
енергетика, јавно се објавуваат. 

 
Постојни објекти на потрошувачи и постојни 

дистрибутивни системи  
 
Во случај на позитивна одлука на Регулаторната ко-

мисија за енергетика, сите релевантни членови од дого-
ворите и/или генералните услови и согласности во од-
нос на приклучокот на преносна мрежа на постојниот 
објект на потрошувачот или постојниот дистрибутивен 
систем, треба да се дополнат и ажурираат за да се по-
стигне усогласеност со барањата на Мрежните пра-
вила, според одлуката на Регулаторната комисија за 
енергетика.  

Релевантните членови треба да се дополнат и ажурира-
ат во рок од три години од моментот на применливост на 
одлуката на Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Нови објекти на потрошувачи и нови дистрибу-

тивни системи 
  
Сите релевантни членови од договорите и/или гене-

ралните услови и согласности во однос на приклучокот 
на преносната мрежа на новите објекти на потрошува-
чите или новите дистрибутивни системи, треба да се 
дополнат и ажурираат за да се постигне усогласеност 
со барањата на Мрежните правила. 

Релевантните членови треба да се дополнат и ажу-
рираат во рок од три години од моментот на стапување 
во сила на Мрежните правила. 

Барањето за дополнување се применува независно 
дали релевантните договори и/или генерални услови и 
согласности дозволуваат да се направи дополнување. 

 
XVI. ПРИЛОГ 7 - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА 

НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
 
XVI.1. Трошоци за градба на ново приклучува-

ње/надградба (проширување) на постојното приклу-
чување 

 
Фиксниот дел 
 
Главно фиксниот дел на трошоците за градба на ново-

то приклучување или надградба (проширување) на по-
стојното приклучување ги опфаќа следните трошоци: 

- трошоци за подготовка на студија за приклучување, 
- трошоци за одобрување на техничката документација, 
- трошоци за супервизија на градба, доколку ин-

фраструктура се гради од страна на барателот и 
- трошоци за усогласеност помеѓу техничките ка-

рактеристики на објектот и специфичните погонски ба-
рања (тестови за усогласеност). 

Наведените трошоци се пресметуваат врз основа на 
бројот на вклучени инженери и неопходното време за 
извршување на сите активности, потребните консул-
тански услуги, користењето на софистицирани соф-
тверски алатки и направените материјални трошоци, 
т.е. потребниот број на човек-месеци и определената 
цена за човек-месец за извршување на потребните ак-
тивности за трета страна од страна на ОЕПС. Бројот на 
човек-месеци неопходни за секоја од активностите 
пресметани во последниот став, се дадени во Табела 1 
и Табела 2 во зависност од видот на корисникот: 
 
Табела 1 – Број на човек-месеци за извршување на актив-
ностите на ОЕПС за приклучок на производител на ЕЕ 
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Т-планирано време на градба, или реализирано вре-
ме на градба во случај на продолжување на планирано-
то време 
Табела 2 – Број на човек-месеци за извршување на актив-

ностите на ОЕПС за приклучок на потрошувач на ЕЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т-планирано време на градба, или реализирано вре-

ме на градба во случај на продолжување на планирано-
то време 

 
Цената на човек-месец за реализација на активнос-

тите на трети страни е определено врз основа на плани-
раниот износ на бруто плата од деловниот план на 
ОЕПС за тековната година во која е поднесено Барање 
за приклучување. 

За секоја активност наведена во Табела 1 односно 
Табела 2, ОЕПС му издава фактура на корисникот врз 
основа на методологија за пресметка на трошоците за 
приклучување од овие Правила. Корисникот е обврзан 
да ги исплати фактурите на ОЕПС за секоја фактура 
пред добивање на одговор кој соодветствува на подне-
сеното Барање. 

 
Варијабилниот дел 
 
Варијабилниот дел на трошокот за изградба на 

приклучок или надградба или проширување на по-
стоечки приклучок ги содржи трошоците за обезбеду-
вање на техничките услови за реализација на приклу-
чок или надградба или проширување на постоечки 
приклучок кој претставува функционална целина на 
водови, опрема и уреди со кои објектите и инсталации-
те на корисникот се поврзуваат на преносниот систем.  

 
XVI.2. Трошоци за учество за создавање технич-

ки услови во преносниот систем за приклучување 
на нови корисници или зголемување на капацитет 
на постојни приклучоци  

 
Трошоците за создавање технички услови во пренос-

ниот систем за приклучување на нови корисници или зго-
лемување на капацитет на постојни приклучоци  ги сод-
ржи трошоците за дополнителните инвестиции за зајакну-
вање на преносниот систем кои се резултат на приклучу-
вање на барателот, а кои не се дел од директниот приклу-
чок ниту од инвестицискиот план на ОЕПС. 

 
XVI.3. Реализација на инфраструктура за прик-

лучување на преносната мрежа 
 
Инфраструктура за приклучување се состои од 

приклучокот или надградба или проширување на по-
стоечки приклучок и  инвестиции за создавање технич-

ки услови во преносниот систем за приклучување на 
нови корисници или зголемување на капацитетот на 
постојни приклучоци. 

Реализацијата на соодветната инфраструктура за 
приклучување ги опфаќа следните трошоци: 

- трошок за подготовка на техничка документација, 
- трошок за издавање на неопходните одобрувања, 

дозволи и друга документација, 
- трошоци за подготовка на работите и разрешува-

ње на сопственоста и правните прашања, кои се одне-
суваат на градба на инфраструктурата, 

- трошоци за набавка на опремата, уредите и неоп-
ходните материјали на инфраструктурата, 

- трошоци за инсталација (монтажа) на инфраструк-
турата, 

- трошоци за обука на стручните лица на ОЕПС за 
инсталираната опрема и софтвер кои се дел од инфрас-
труктурата, 

- трошоци за спроведување на сите неопходни зада-
чи за да се поврзе постројката на корисникот на пре-
носниот систем, соодветно на правилата и регулатива-
та од Законот за градба, и 

- други трошоци неопходни за реализирање на 
приклучувањето кон преносната мрежа. 

ОЕПС ги пресметува трошоците за реализација на 
инфраструктура за приклучување и дава спецификаци-
ја на сите работи неопходни за обезбедување за тех-
ничките услови за приклучување на корисникот во 
Студијата за приклучување, која е интегрален дел на 
Решението за согласност за приклучување. 

Одговорните страни за градба на компонентите на 
инфраструктура се определени во Договорот за прик-
лучување помеѓу барателот и ОЕПС. 

Барателот е обврзан да ги плати трошоците за сите 
компоненти на инфраструктурата, која ќе биде изграде-
на од страна на ОЕПС според членовите на потпиша-
ниот Договор за приклучување. Во случај на разлика  
помеѓу пресметаните и вистинските трошоци, плаќа-
њето ќе се изврши според вистинските трошоци. 

За сите делови од инфраструктура на преносниот 
систем, која ќе биде изградена од страна на барателот 
според членови на потпишаниот Договор за приклучу-
вање, барателот е обврзан да ја пренесе сопственоста 
на ОЕПС согласно Договорот за за приклучување.  

 
XVII. ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
 
Соодветно на различното однесување при пречки 

во мрежата, се прави разлика помеѓу следните два типа 
на генератори: 

- Тип 1: Синхрони генератори директно поврзани 
на мрежата и 

- Тип 2: Други генератори кои не се синхрони (Мо-
дули на енергетски паркови). 

Сумата на номиналните моќности на сите генера-
торски единици во заедничките точки на приклучување 
со мрежата е основа за определување на номиналната 
инсталираност на електричната централа. Тука се вклу-
чени случаи кога централата се состои од повеќе од-
делни генераторски единици. 

 
XVII.1. Општи барања 
 
Генераторските постројки треба да бидат опремени 

со уреди кои овозможуваат снимање на грешки, систем 
за следење на динамичката состојба на следниве пара-
метри: 

- напон 
- активна моќност 
- реактивна моќност 
- фреквенција и 
- хармоници 
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Подесувањето на опремата за снимање на грешки, 
вклучувајќи ги и критериумите за дефинирање на ни-
воата и стапките на семплирање, мора да се договорат 
со ОЕПС. 

Опремата за квалитет на снабдувањето и динамич-
киот систем за следење треба да имаат можност за 
пристап до информациите од страна на ОЕПС. Кому-
никациските протоколи за снимање на податоците мо-
ра да се договорат со ОЕПС. 

ОЕПС ќе бара од генераторските единици да обез-
бедат симулациони модели кои ќе го опишуваат одне-
сувањето на генераторската единица во стационарна и 
во динамичка состојба (компонента од 50 Hz) и, соод-
ветни и оправдани за електромагнетни транзиентни си-
мулации.  

Барањето за симулациони модели треба да го вклу-
чува и форматот во кој треба да бидат обезбедени и до-
кументацијата и блок дијаграмите заради верификација 
на барањата од овие Мрежни правила и за користење 
во сите видови на студии за континуирана оценка во 
планирањето и работата на системот. 

За потребите од динамичка симулации, доставениот 
модел треба треба да ги содржи следниве под-модели: 

- генератор и погонска машина, 
- управување со број на вртежи и моќност, 
- напонска регулација, вклучувајќи стабилизатор на 

ЕЕС (PSS) и возбуден систем и ограничувачи, 
- модели за заштита на генераторски единици и 
- модели на конвертори за Модули на енергетски 

паркови 
 
XVII.2. Синхрони генератори директно приклу-

чени на мрежата 
 
XVII.2.1 Активна моќност 
 
Приклучувањето и погонот на генераторската еди-

ница не смее да има било какви несакани ефекти за 
преносниот систем. 

Кога генераторот се приклучува, мора да бидат 
обезбедени следните погонски услови кои соодветству-
ваат на синхронизацијата на генераторот: 

- пуштање на генераторот во нормални услови, 
- синхронизација по префрлање на помошно напо-

јување ако овој тип на погон е технички можен и 
- приклучување на изолирана мрежа (во безнапон-

ска состојба) со цел да се стави под напон и напојува 
со ЕЕ. 

Секоја генераторска единица мора да биде во сос-
тојба да работи со намалена излезна моќност и да овоз-
можи перманентно управување со моќноста за еден 
процент од номиналната моќност за една минута во тек 
на целиот опсег помеѓу минимум и инсталираната моќ-
ност за траен режим на работа. 

Дополнително, хидрогенераторите мора да бидат во 
состојба да обезбедат управување со активната моќ-
ност од 40% Pnom во 1 минута. 

Секоја генераторска единица мора да биде во сос-
тојба за континуиран погон во технички минимум. Тех-
ничкиот минимум на генераторските единици не смее 
да биде поголем од: 

- 40% од инсталираната моќност за агрегатите на 
јаглен, 

- 60% од инсталираната моќност за агрегатите на 
лигнит, 

- 30% од инсталираната моќност за агрегатите на 
тешки горива (мазут), 

- 20% од инсталираната моќност за гасни агрегати и 
- 20% од инсталираната моќност за хидроагрега-

тите. 
Во случај на фрекфентни промени во преносната 

мрежа, максималното ограничување на моќноста на ге-
нераторската единица мора да биде ограничен на 2% 
од инсталираната моќност за 1 Hz од фрекфентниот 
пад под 49.5 Hz. 

XVII.2.2 Фреквентна стабилност 
 
Сите електрични централи кои ги задоволуваат не-

опходните технички и погонски барања можат да бидат 
користени за обезбедување на резерва во примарна ре-
гулација, резерва во секундарна регулација и резерва 
во терциерна регулација. За остварување на тоа, мора 
да се помине процес на предквалификација во тек на 
која ќе се определат деталите кои се однесуваат на уп-
равувачкиот опсег (band), износот на ограничувањата 
на моќноста, периодот на обезбедување, расположли-
воста, итн. потрошувачите директно приклучени на 
преносната мрежа можат исто така да учествуваат во 
обезбедување на терциерна резерва со регулирање на 
оптоварувањата. 

 
Примарна регулација 
 
Сите хидро и термо генераторски единици (агре-

гати) мора да бидат во состојба да обезбедуваат моќ-
ност во примарна регулација односно мора да бидат 
опремени со турбинска регулација со автоматска регу-
лација на бројот на вртежи. Ова е предуслов за приклу-
чување на преносниот систем. 

ОЕПС има право да ги ослободи од обврската пое-
дините агрегати да учествуваат во примарна регулација 
во согласност со технологијата на генераторот и типот 
на примарно гориво. 

Сите хидрогенераторски единици, со инсталирана 
моќност поголема или еднаква на ≥ 10 MW  и сите 
термогенераторски единици со инсталирана моќост по-
голема или еднаква на ≥ 30 MW  мора да учествуваат 
во примарната регулација на системот.  Другите хидро 
и термо единици (со инсталирана моќност помала или 
еднаква на ≤ 10 MW  за хидро, и помала или еднаква за 
≤ 30 MW за термо се обврзани да ја активираат авто-
матската регулација на број на вртежи само ако тоа се 
побара од ОЕПС. 

Секоја генераторска единица која што учестува во 
примарна регулација мора да биде во состојба да обез-
беди одзив на активната моќност/фреквенција соглас-
ност со Слика 1 и параметрите во Табела 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика 1- Одзив на активната моќност/фреквенција на гене-
раторските единици вклучени во примарна регулација 
 
Pmax – максимална инсталираност на која се однесу-

ва ∆P 
fn – номинална фреквенција во системот (50 Hz) 
∆f – фрекфентно отстапување 
∆f1 – фрекфентно отстапување кога падот s1 се ак-

тивира 
∆fi – опсег на зоната на нечувствителност 
 
Табела 1 – Параметри за одзив на активна моќност/ 
фреквенција во фрекфентно чуствителен мод 
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Точноста на мерењата на фреквенцијата за одзивот 

активна моќност/фреквенција мора да биде подобра од 
10 mHz. 

Фрекфентниот одзив на зоната на нечувствителност 
на фреквентното отстапување и падот се избираат од 
ОЕПС и мора да бидат менувани според дадените рам-
ки во Табела 1. 

Дополнително, секоја хидрогенераторска единица, 
со инсталирана моќност поголема или еднаква на ≥10 
MW мора да биде во состојба да го подеси пропадот s1 
во опсег од 2-5%, додека термогенераторската единица 
со инсталирана моќност поголема или еднаква од ≥30 
MW мора да има можност за подесување на падот s1 во 
опсег од 5-10%. 

Секоја генераторска единица мора да биде во состојба 
за активирање на целосен одзив на активна моќност/ фрек-
венција најмалку согласно на слика 2 и во согласност со па-
раметрите специфицирани од ОЕПС во опсезите дадени во 
табела 2. Почетното доцнење (t1) мора да биде што е мож-
но покусо. Ако почетното време на доцнење е поголемо 
од 2 s (секунди), операторот на генераторската единица 
мора да му обезбеди на ОЕПС разумен технички доказ 
зошто е потребно подолго време. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2 – Целосно активирање на одзивот на резервата 
активна моќност/фреквенција 

 
каде: 
Pmax – максимална инсталираност на која се однесу-

ва ∆P 
∆P – одзив на активната моќност 
 
Табела 2 – Параметри за целосно активирање на  

одзивот активна моќност/фреквенција 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целосната резерва на активната моќност/фрек-

венција мора да биде оддадена 15 минути после акти-
вирањето, до достигање на дозволената вредност на 
фреквенцијата. 

Секундарна регулација 
 
Сите агрегати мора да бидат опремени со систем за 

турбинска регулација, кој овозможува автоматска се-
кундарна регулација на фреквенцијата и размена на 
моќност преку интерконективните водови за секундар-
на регулација. 

Секој хидроагрегат, кој е во состојба да учествува 
во секундарна регулација, мора да обезбеди најмалку 
30% Pnom  и во тој опсег таквиот агрегат треба да е во 
состојба да врши континуирана промена на излезната 
активна моќност  во износ од 1.5% Pnom за 1 секунда.  

Секоја термо генераторска единица, која е во сос-
тојба да работи во секундарна регулација, мора да го 
обезбеди следново: 

- генераторските единици погонувани со јаглен: ми-
нимален опсег на регулација од 15% Pnom  и одговор 
со активна моќност од 1 - 2% Pnom за 1 минута и 

- генераторските единици погонувани со гас или 
мазут: минимален опсег на регулација  од 25% Pnom  и 
одговор со активна моќност од 8% Pnom  за 1 минута. 

 
Терциерна регулација 
 
Секоја генераторска единица, со можност за брз од-

зив (најмалку 15 минути), може да биде дел од терци-
ерната регулација. 

 
XVII.2.3 Rегулирање на реактивната моќност  
 
Барањата за способност за обезбедување на реак-

тивна моќност се задаваат преку дефинирана вредност 
на напонот од страна на ОЕПС во точката на приклучу-
вање.  

Енергетските трансформатори во сопственост на 
производниот објект во приклучната точка на мрежата, 
може да бидат опремени со регулациона преклопка, ко-
ја мора да биде усогласена со карактеристиките на ге-
нераторската единица (опсег на регулација и големина 
на чекор). 

Синхрониот генератор треба да биде способен за 
работа во било која точка од неговиот P-Q/Pmax дијаг-
рам во времетраење определено со барањето за регула-
ција на реактивната моќност. ОЕПС има право во било 
кое време да ја промени вредноста на реактивната моќ-
ност во договорениот опсег за реактивната моќност.  

Кога дел од P-Q/Pmax подрачјето е недостапно, до-
дека не биде комплетирана промената на положбата на 
преклопката на трансформаторот, соодветниот опера-
тор не треба да побарува повеќе од 15 промени на 
преклопката за време од 4 минути. 

Секоја генераторска единица, како основно барање 
што мора да го исполни во приклучната точка на мре-
жата, е опсегот на снабдување со реактивна моќност, 
прикажан на Слика 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 3 - Поставени барања за снабдувањето со реак-
тивна моќност (U=f(Q/Pmax) на генераторска единица за 
фреквенции помеѓу 49.5 и 50.5 Hz и без ограничување  

на излезната активна моќност 



27 јануари 2015  Бр. 12 - Стр. 87 

 
 

Размената на реактивната моќност на секоја генера-
торска единица со мрежата мора да биде технички при-
лагодена, за ОЕПС да ги постигне подесените вреднос-
ти на напоните во определените точки. Тоа мора да мо-
же да се направи во рок од неколку минути, преку до-
говорено прилагодување на опсегот за факторот на 
моќност при номинална излезна активна моќност. 

Кога синхроната генераторска единица работи со 
активна моќност под максимална вредност (P<Pmax), 
синхроната генераторска единица треба да биде во 
можност да работи во било која работна точка од P-Q 
погонската карта. Дури и при намалена излезна актив-
на моќност, реактивната моќност доведена од високо-
напонските приклучоци на блок трансформаторот кон 
приклучната точка треба целосно да одговара на P-Q 
погонската карта на синхрониот генератор, земајќи ги 
во предвид и моќноста на помошната опрема и загуби-
те во блок трансформаторот. 

Работната точка за стационарен режим на размена 
на реактивна можност при излезна активна моќност е 
дефинирана од ОЕПС, според одобрението за приклу-
чување, во зависност од барањата за мрежата. ОЕПС 
определува една од следните три можности: 

 - фактор на моќност (cos φ), 
- инјектирање на реактивна моќност (Q во Mvar) 

или 
- опсег на напонот (U во kV). 
Работните точки се дефинирани со: 
- договор за вредностите или ако е потребно, со из-

готвување на соодветен план или 
- on-line спецификација на зададената вредност. 
 
XVII.2.4 Систем за регулација на напонот 
 
Секоја генераторска единица од тип 1 (синхрон ге-

нератор) треба да биде опремена со систем за постоја-
но автоматско регулирање на возбудата, со цел да се 
обезбеди константен напон на приклучните краеви на 
генераторот без дестабилизација во целиот работен оп-
сег. 

Автоматскиот регулатор на напон треба да ја огра-
ничи промената на напонот на приклучоците од гене-
раторската единица на не повеќе од процентот за номи-
налниот напон специфициран од ОЕПС,  кога излезни-
от сигнал постепено се менува од нула до номинална 
привидна моќност при номинален напон, активна моќ-
ност и фреквенција. 

За степенеста промена од 90 до 100 % од номинал-
ниот напон на приклучоците од генераторската еди-
ница, при празен од на генераторската единица, одзи-
вот на возбудниот систем ќе има пригушена осцила-
торна карактеристика. За оваа карактеристика, времето 
за кое напонот на генераторската единица ќе достигне 
вредност 100 % ќе биде помало од специфицираното 
од ОЕПС. ОЕПС исто така треба да го дефинира време-
то за решавање на 5 % промени на напонот.  

За да се обезбеди соодветна синхронизациона моќ-
ност, кога генераторската единица е изложена на голе-
ми напонски нарушувања, возбудниот систем чии из-
лез се менува со автоматскиот регулатор на напон тре-
ба да биде во можност да ги обезбеди долниот и горни-
от  праг на напонот за полето на генераторската едини-
ца во време што не го надминува специфицираното од 
соодветниот оператор на мрежата. Горната и долната 
граница на прагот на напонот може да зависи од нару-
шувањето на напонот. 

Возбудата треба да биде во состојба за постигнува-
ње на врвниот позитивен возбуден напон под оптова-
рување, специфициран од страна на ОЕПС. 

Соодветниот праг на струјата треба да се постигне 
за најмалку 10 s како одговор на случаен пад на напо-
нот од 10 % и повеќе. 

Возбудниот напон на синхроната генераторска еди-
ница со статички возбуден систем треба да биде спосо-
бен да достигне врвно негативно ниво, специфициран 
од соодветен мрежен оператор после степенеста регу-
лација како одговор на ненадеен пад на напонот од 10 
% или повеќе на приклучоците од генераторската еди-
ница. 

 
Спецификации на возбудниот систем 
 
Ограничувач на подвозбуда 
 
Ограничувачот за подвозбуда треба да го спречи ав-

томатскиот регулатор на напон да ја намали возбудата 
на генераторот до ниво кое би ја загрозила синхроната 
стабилност. Ограничувачот на подвозбудата треба да 
работи кога возбудниот систем обезбедува автоматска 
регулација. Ограничувачот на подвозбуда треба да од-
говори на промени во активната и реактивната моќност 
и на квадратот на напонот во таква насока што порас-
тот на напонот ќе доведе до пораст на капацитивната 
реактивна моќност. Карактеристиката на ограничува-
чот на подвозбуда треба да биде во голема мерка лине-
арна и тоа од состојба на празен од до состојба со мак-
симална излезна моќност на генераторската единица 
при која било нагодена вредност и треба да биде лесно 
променлива. 

Резултантниот максимален скок во одговорот на 
скоковита екситација на која реагира ограничувачот на 
подвозбуда не треба да надмине 4% од максималната 
моќност на генераторската единица. Работната точка 
на генераторската единица треба да се врати на вред-
носта во стационарна состојба на граничната линија 
при што крајното време кога тоа ќе се случи не треба 
да е поголемо од 5 s. 

Кога скоковитата промена на референтниот напон 
на автоматскиот регулатор на напон се врати на прет-
ходна вредност, возбудниот напон треба да почне да се 
менува без никакво доцнење и не треба да биде зад-
ржан од страна на ограничувачот на подвозбуда. Рабо-
та во или вон нагодените вредности треба да обезбеди 
дa било какви осцилации бидат придушени така што 
пореметувањето е во рамките на 0,5% од номиналната 
привидна моќност на генераторската единица при што 
придушувањето ќе се направи во период од 5 s. 

 
Ограничувач на надвозбуда 
 
Нагодувањата на ограничувачот на надвозбуда тре-

ба да обезбедат возбудата да не е ограничена под мак-
сималната вредност која може да биде постигната при 
што ќе биде обезбедено генераторската единица да ра-
боти во рамките на конструктивните ограничувања. 
Секоја работа преку границата за надвозбуда треба да 
биде контролирана од ограничувачот на надвозбуда без 
да дојде до исклучување на генераторската единица. 

Oграничувачот на надвозбуда исто така не треба да 
ограничи надвозбуда на генераторот кога возбудниот 
систем е под рачна контрола освен кога е неопходно да 
се обезбеди генераторската единица да работи во рам-
ките на своите конструктивни ограничувања. 

 
Управување со придушувањето на осцилациите 

на моќност 
 
Системот за регулација на напон применет во воз-

будниот систем на синхрона генераторска единица тре-
ба да содржи и стабилизатор на ЕЕС (PSS) за да се 
спречат или придушат осцилации на моќноста ако син-
хроната генераторска единица е над одредена макси-
мална вредност одредена од ОЕПС. 
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Дополнителниот управувачки сигнал треба да е та-
ка воден за да обезбеди дека излезниот сигнал од PSS 
се однесува само на промени во дополнителниот упра-
вувачки сигнал, а не и на стационарното ниво на сигна-
лот. Дополнително, PSS не треба да реагира на неосци-
латорни промени на моќноста. 

Излезниот сигнал од PSS треба да биде ограничен на 
вредност не поголема од вредноста на напонскиот сигнал 
на влезот на автоматскиот регулатор на напон на генера-
торот дефиниран од ОЕПС. Границите на стабилност тре-
ба да бидат дефинирани од ОЕПС (на пр. фазни граници, 
граници за доцнење, граници за засилување). 

PSS треба да има можност да постигне оптимално 
придушување за најмалку две фреквенции на осцили-
рање (на пр. локална и меѓуобластна). 

PSS треба да биде активен во возбудниот систем 
цело време вклучувајќи и кога ограничувачот на под-
возбуда и ограничувачот на надвозбуда се активни. Ко-
га се прави синхронизација или десинхронизација на 
генераторот или кога тој работи со помалку од 10% од 
максималната моќност PSS може да не биде во погон. 

Нагодувањето на PSS треба да резултира со подоб-
рено придушување како одговор на промена на актив-
ната моќност од страна на автоматскиот регулатор на 
напон кој работи во комбинација со PSS во споредба со 
случајот кога автоматскиот регулатор на напон работи 
сам. Тоа подобрување треба да биде во фреквентен оп-
сег дефиниран од ОЕПС. 

 
XVII.2.5 Исклучување на производствен капаци-

тет од преносниот систем 
 
Во случај на отстапување на фреквенцијата на мре-

жата од нејзината номинална вредност, забрането е би-
ло какво автоматско исклучување на генераторска еди-
ница од преносниот систем,  за отстапувања во опсегот 
на промена на фреквенцијата и временските периоди 
наведени во Табела 3. 

 
Табела 3 – Минимални временски периоди за работа на 
секоја генераторска единица за различни отстапувања 

на фреквенцијата, без исклучување од системот 
 

Опсег на фреквенција Минимални временски пе-
риоди за работа 

47,5 Hz – 48,5 Hz 30 минути 
48.5 Hz – 49.0 Hz 90 минути 
49.0 Hz – 51.0 Hz Неограничено 
51.0 Hz – 51.5 Hz 30 минути 
  
Во однос на стапката на промена на фреквенцијата, 

генераторската единица нема да биде исклучена од 
мрежа заради стапка на промена на фреквенцијата до 2 
Hz/s во однос подесената со губење на главната заш-
тита. Фреквенцијата треба да се мери со користење на 
средни вредности од 100 ms. 

Кога вредноста на фреквенцијата е под 47.5 Hz или 
над 51.5 Hz, автоматското исклучување по можност 
мора да се изврши без временско доцнење (одлагање). 

Во случај на отстапување  на мрежниот напон во 
приклучната точка од неговата номинална вредност, 
забрането е секое автоматско исклучување на генера-
торска единица од мрежа, за отстапувања во опсег на 
промена на напонот и временските периоди наведени 
во Табелите 4 и 5. 
 
Табела 4 – Минимални временски периоди во кои може 
да работи секоја генераторска единица за различни отста-
пувања од номиналниот напон во приклучната точка, без  

исклучување од мрежата за 400 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.8 – 0.85 pu 30 минути 
0.85 – 0.9 pu 180 минути 
0.9 – 1.05 pu Неограничено 
1.05 – 1.1 pu 30 минути 

Табела 5 – Минимални временски периоди во кои може 
да работи секоја генераторска единица за различни отста-
пувања од номиналниот напон во приклучната точка, без 

исклучување од мрежата за 110 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.8 – 0.85 pu 30 минути 
0.85 – 0.9 pu 180 минути 

0.9 – 1.115 pu Неограничено 
1.115 – 1.15 60 минути 

  
Електричната заштита во производната централа е 

надредена на работните регулатори (регулатор на напо-
нот, возбуден систем) и може да ја исклучи генератор-
ската единица од системот во случај на неприфатливи 
работни услови. 

 
XVII.2.6 Работење на производствен капацитет 

во тек на нарушувања 
 
Фазното нишање или осцилациите на моќност не 

смеат да предизвикаат активирање на заштитата на ге-
нераторската единица или на губење на моќноста на ге-
нераторот. Системот за управување на генераторската 
единица не смее да предизвикува фазно нишање  или 
осцилации на моќноста. Променливите кои влијаат на 
стабилноста на турбинскиот и генераторскиот систем 
за управување мора да бидат взаемно договорени поме-
ѓу операторот на генераторската единица (корисник на 
преносниот систем) и ОЕПС. 

Ако е потребно, може да биде неопходен стабили-
затор на електроенергетскиот систем (PSS), заради 
амортизирање на фазното нишање или осцилациите на 
моќност. Кога е потребно, ОЕПС заеднички се догова-
ра со операторот на генераторската единица за конфи-
гурацијата на потребната опрема. Мора да се осигура 
статичката стабилност за секоја работна точка во рам-
ките на погонскиот дијаграм на  генераторската еди-
ница, и да биде загарантирано дека е можна статички 
стабилна работа при појава на номинална моќност на 
куса врска на високонапонската страна од најмалку че-
тири пати поголема од номиналната активна моќност 
на генераторските единици и напон на високонапон-
ската страна со најмала вредност колку што е номинал-
ниот напон на мрежата. 

Според тоа, за отстранување на грешка во пренос-
ниот систем и во случај на автоматско трополно пов-
торно вклучување, корисникот на преносниот систем 
треба да очекува дека напоните во преносниот систем 
на ОЕПС и во приклучната точка на корисникот може 
да бидат асинхрони. Операторот на генераторската 
единица мора да превземе мерки да се осигура дека ав-
томатската реконекција во преносниот систем на 
ОЕПС нема да доведе до оштетување во неговата гене-
раторска единица. 

Нарушувањето не се смета за прекинато со отстра-
нување на грешката, се додека генераторската построј-
ка не продолжи со својата нормална работа. 

 
Способност за работа при грешка – Генератор 

тип 1 
 
Генераторска единица од тип 1 се однесува на син-

хрон генератор директно поврзан на мрежата. 
Трифазната куса врска не смее да предизвика неста-

билност или исклучување од мрежата кога времиња за 
отстранување на грешката се до 150 ms во целиот рабо-
тен опсег на електричната централа. 

На Слика 4 е прикажана граничната крива на-
пон/време на приклучување на мрежата во случај на 
трифазна куса врска, над која генераторската единица 
од типот 1 не смее да биде исклучен од мрежата и не 



27 јануари 2015  Бр. 12 - Стр. 89 

 
 

Hz

fHz
PP m

M
50

2.50
20




смее да стане нестабилна. Ова барање се однесува на 
целиот работен опсег на генераторската единица. Гра-
ничните линиски вредности (напон, време) се задолжи-
телни и за несиметрични грешки и се однесуваат за ди-
ректниот систем. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4 – Изглед на работа при грешка во приклучната 
точка за генератори од тип 1 

 
XVII.2.7 Повторно воспоставување на системот  
 
Преминување кон помошна моќност  
 
Преминување во изолирана (островска) работа мора 

да се обезбеди кога генераторската единица е исклуче-
на од системот во согласност со договорените заштит-
ни концепти, при грешки кои се случуваат во мрежата. 

Производниот објект мора да биде проектиран за 
преминување кон работа со помошна моќност од било 
која работна точка допуштена од погонската карта на 
генераторот. 

После премин кон помошното оптоварување, гене-
раторот мора да биде способен да работи најмалку 3 
часа само со помошното оптоварување. 

Функционирањето на преминот кон работа со помош-
на моќност мора да биде потврдено во текот на пуштање-
то во употреба и мора да се испитаат значајните промени 
на генераторската единица кои произлегуваат. 

 
Островска работа  
 
Секој производствен објект со инсталирана моќ-

ност ≥ 30 MW, мора да биде способен да работи во ос-
тровски режим. Тука се применуваат следните услови: 

- генераторската единица мора да е способна да ја 
регулира фреквенцијата под предуслов дека резултан-
тниот недостиг на моќност не е поголем од примарната 
регулациона резерва на островот. Во случај на вишок 
на моќност, мора да биде можно да работи со минима-
лен капацитет, 

- тоа мора да биде можно за да се одржува остров-
ска работа од неколку часа. Деталите треба да бидат 
договорени помеѓу корисникот на преносниот систем 
(операторот на производната постројка) и ОЕПС и 

- при островска работа, генераторската единица мо-
ра да биде способна да ги балансира промените во не-
надејното оптоварување во износ од 10 % од номинал-
ниот капацитет на генераторската единица која момен-
тално е во работа, но не поголема од 50 MW. Интерва-
лот помеѓу две последователни приклучувања на опто-
варување не треба да биде помал од 5 минути. 

 
Способност за самостојно влегување во погон 
 
Самостојно влегување во погон (black-start) се бара 

за сите електрични централи со таквата можност, на 
барање од OЕПС во случај на воспоставување на елек-
троенергетскиот систем после делумно или целосно 
распаѓање на системот. 

Ангажирањето на генераторска единица во случај 
на воспоставување на електроенергетскиот систем без 
надворешни извори на напон е регулирано со договор 
помеѓу ОЕПС и корисникот на преносниот систем. 

Генераторската единица, со можност за самостојно 
влегување во погон, мора да биде ангажирана во пот-
ребното време кое е наведено од страна на ОЕПС, без 
никаков надворешен извор на напон. Оваа генератор-
ска единица мора да биде способна да снабди дел од 
системот во согласност со инструкциите од ОЕПС и во 
согласност со барањата за стабилност на фреквенцијата 
и дозволениот опсег на напонот. 

Секоја генераторска единица со можност за самос-
тојно влегување во погон мора да ги задоволува след-
ните карактеристични барања: 

- можност за стартување без надворешен извор на 
напон, во рамки на определеното време во согласност 
со процедурите за воспоставување на електроенергет-
скиот систем, 

- можност за приклучување на собирница без на-
пон, 

- можност за одржување на стабилноста на фрек-
венцијата после промена на оптоварувањето, 

- можност за одржување на стабилноста на напонот 
после промена на оптоварувањето и 

- можност за одржување на барањата за производ-
ство за време на воспоставувањето на системот. 

Во рамки на договорот за системски услуги, ОЕПС 
се договара со операторот на електричната централа за 
концептот на однесување во случај на големи грешки и 
соодветно го обучува инволвираниот персонал. 

 
XVII.3. Модули на енергетски паркови 
 
XVII.3.1 Активна моќност  
 
Со цел да се обезбеди доверлива работа и да се заш-

тити опремата од оштетување, како дополнително ба-
рање може да биде неопходно учеството во управува-
њето на производството. Модули на енергетски парко-
ви мора да бидат способни да го намалат производ-
ството на активна моќност при било кои работни усло-
ви и од било која работна точка на вредност на макси-
мална моќност, специфицирана од ОЕПС. Оваа рефе-
рентна подесена вредност е наведена од ОЕПС во точ-
ката на приклучок и одговара на процентуалната вред-
ност, што се однесува на испораката на активна моќ-
ност која е моментално достапна. Намалувањето на ис-
пораката на моќност до сигнализираната вредност тре-
ба да се одвива со најмалку 10 % за минута од капаци-
тетот на мрежниот приклучок, без електричната цен-
трала да биде исклучена од мрежа. 

Сите модули на енергетски паркови, кога работат 
со фреквенција поголема од 50.2 Hz, мора да ја намалат 
моменталната активна моќност со градиент од 40 % од 
моменталната расположива моќност на генераторот за 
Hz. 

  
 
 
 
каде:  
PM – моментално расположива активна моќност за 

испорака 
ΔP – намалување на моќност 
fM – моментална фреквенција на системот 
 
XVII.3.2 Фреквентна стабилност  
 
Модули на енергетски паркови се ослободени од 

барањата кои се применуваат во примарната, секундар-
ната и терциерната регулација на фреквенцијата. 
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Ако е потребно, ОЕПС може да побара, во случај 
додека постои пад на фреквенцијата во системот, сите 
производни единици кои користат генератори од тип 2 
и имаат таква можност (се мисли за технологијата на 
генераторот), автоматски да доставуваат дополнителна 
активна моќност во согласност со падот кој е наведен 
од страна на ОЕПС. 

Исто така, ако е неопходно ОЕПС може да побара 
производната единица која користи генератор од тип 2, 
а нема можност за автоматско доставување на допол-
нителна активна моќност поради нејзината инерција, 
да инсталира систем за регулација кој ќе ја управува 
производната единица и ќе ја овозможи оваа функција. 

 
XVII.3.3 Стабилност на напонот и регулирање 

на реактивната моќност  
 
Барањата за способност за обезбедување на реак-

тивна моќност се задаваат преку дефинирана вредност 
на напонот од страна на ОЕПС во точката на приклучу-
вање.  

Блок трансформаторите, односно енергетските 
трансформатори во сопственост на производниот об-
јект во приклучната точка на мрежата, може да бидат 
опремени со регулациона преклопка, која мора да биде 
усогласена со карактеристиките на генераторската еди-
ница (опсег на регулација и големина на чекор). 

Кога дел од P-Q/Pmax подрачјето е недостапно, до-
дека не биде комплетирана промената на положбата на 
преклопката на блок трансформаторот, соодветниот 
оператор не треба да побарува повеќе од 15 промени на 
преклопката за време од 4 минути. 

Основно барање што мора да го исполни секоја ге-
нераторска единица е опсегот на производтство на ре-
активна моќност да се движи од 0.95 подвозбуда до 
0.95 надвозбуда. 

Размената на реактивната моќност на секоја генера-
торска единица со мрежата мора да биде технички при-
лагодена, за ОЕПС да ги постигне подесените вреднос-
ти во определените точки. Општо земено, тоа мора да 
може да се направи во рок од неколку минути, преку 
договорено прилагодување на опсегот за факторот на 
моќност при номинална излезна активна моќност. 

Доколку е потребно, како дополнително барање во 
електричната централа, опремата мора да биде на рас-
полагање да овозможи регулирањето на напонот и ре-
активната моќност за сите работни точки во рамките на 
основните барања. 

Работната точка за стационарен режим на размена 
на реактивна можност при излезна активна моќност е 
дефинирана од ОЕПС, според одобрението за приклу-
чување, во зависност од барањата за мрежата. ОЕПС 
определува една од следните три можности: 

- фактор на моќност (cos φ), 
- инјектирање на реактивна моќност (Q во Mvar) 

или 
- опсег на напонот (U во kV). 
Работните точки се дефинирани со: 
- договор за вредностите или ако е потребно, со из-

готвување на соодветен план или 
- on-line спецификација на зададената вредност. 
Во случај на on-line спецификација на зададената 

вредност на работната точка, соодветните нови специ-
фикации за оперативна точка на размена на реактивна 
моќност, мора да се реализира на приклучната точка во 
рок од една минута. 

 
XVII.3.4 Исклучување на производствен капаци-

тет од преносниот систем 
 
Во случај на отстапување на фреквенцијата на мре-

жата од нејзината номинална вредност, забрането е би-
ло какво автоматско исклучување на генераторска еди-

ница од преносниот систем, за отстапувања во опсегот 
на промена на фреквенцијата и временските периоди 
наведени во Табела 6. 
 
Табела 6 – Минимални временски периоди за работа на 
секоја генераторска единица за различни отстапувања 

на фреквенцијата, без исклучување од системот 
 

Опсег на фреквенција Минимални временски пе-
риоди за работа 

47,5 Hz – 48,5 Hz 30 минути 
48.5 Hz – 49.0 Hz 90 минути 
49.0 Hz – 51.0 Hz Неограничено 
51.0 Hz – 51.5 Hz 30 минути 
  
Кога вредноста на фреквенцијата е под 47.5 Hz или 

над 51.5 Hz, автоматското исклучување по можност 
мора да се изврши без временско доцнење (одлагање). 

Во случај на отстапување  на мрежниот напон во 
приклучната точка од неговата номинална вредност, 
забрането е секое автоматско исклучување на генера-
торска единица од мрежа, за отстапувања во опсег на 
промена на напонот и временските периоди наведени 
во Табелите 7 и 8. 

 
Табела 7 – Минимални временски периоди во кои може 
да работи секоја генераторска единица за различни отста-
пувања од номиналниот напон во приклучната точка, без 

исклучување од мрежата за 400 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.8 – 0.85 pu 30 минути 
0.85 – 0.9 pu 180 минути 
0.9 – 1.05 pu Неограничено 
1.05 – 1.1 pu 30 минути 

  
 
Табела 8 – Минимални временски периоди во кои може 
да работи секоја генераторска единица за различни отста-
пувања од номиналниот напон во приклучната точка, без  

исклучување од мрежата за 110 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.8 – 0.85 pu 30 минути 
0.85 – 0.9 pu 180 минути 

0.9 – 1.115 pu Неограничено 
1.115 – 1.15 60 минути 

  
XVII.3.5 Работење на производствен капацитет 

во тек на нарушувања 
 
Способност за работа при грешка – Генератор тип 2 
 
Ако генераторската единица не е синхроно поврза-

на со преносниот систем (тип 1), генераторската едини-
ца е од тип 2. 

Во случај на грешки на мрежата надвор од опсегот 
на заштита на генераторската постројка, не смее да има 
исклучување од мрежата. Во периодот додека трае 
грешката, реактивна струја мора да се внесува во мре-
жата. Поради видот на генераторските технологии што 
се користат, подршката на реактивната моќност треба 
да се одобри од ОЕПС за секој поединечен случај. 

Во согласност со претходниот став, се препорачува 
да се исклучи засегнатиот генератор по можност без 
временско доцнење на нисконапонската страна на секој 
блок-трансформатор во случај на пад на фреквенцијата 
под 47.5 Hz или пораст над 51.5 Hz. 

Се препорачува функциите за надфреквентна и 
подфреквентна, наднапонска и поднапонска заштита да 
се направат во една посебна единица. 

По исклучувањето на генераторската единица од 
мрежа заради надфреквентно, подфреквентно, подна-
понско, наднапонско или после завршување на остров-
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ско работење, автоматска синхронизација на поединеч-
ните генератори со мрежа е дозволена само ако напо-
нот во приклучната точка на мрежата е поголем од 0,95 
Un. После ова деактивирање, зголемувањето на излез-
ната активна моќност кон системот на ОЕПС не треба 
да го надминува максималниот градиент од 10 % во 
минута од инсталираниот капацитет. 

Трифазна куса врска или симетрични напонски 
пропади поради грешка не смеат да доведат до неста-
билност над граничната линија на слика 6 или до ис-
клучување на генераторската единица од системот. 
Вредностите на граничната линија (напон, време) се за-
должителни и за несиметрични грешки во однос на по-
зитивен референтен систем. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 5 – Работа при грешка во приклучната точка за 
генератори од тип 2 

 
Поднапонската заштита на генераторската единица, 

со почитување на дозволениот напонски опсег, мора да 
се подеси во согласност со претходно дефинираните 
барања, со цел да го вклучи во што е можно поширок 
работен опсег предвиден со техничките карактеристи-
ки на генераторот. 

Генераторските единици мора да го подржуваат на-
понот на преносниот систем со дополнителна реактив-
на струја за време на напонски пропад. Со цел да се 
обезбеди ова, регулаторот на напон треба да работи ка-
ко што е прикажано на Слика 6 во случај на напонски 
пропад поголем од 10 % од ефективната вредност на 
напот на генераторот. Регулаторот на напон мора во 
рок од 40 ms (време на делување на регулаторот) после 
препознавање на грешката, да достави реактивна струја 
на нисконапонската страна на блок-трансформаторот 
во износ од најмалку 2 % од номиналната струја за се-
кој процент на напонскиот пропад. Ако е неопходно, 
треба да биде можна испорака на реактивна енергија со 
најмалку 100 % од номиналната струја. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 6 – Принцип за напонска регулација при нормална 
работа и подршка на напонот во случај на нарушувања 

После враќањето на напонот во дозволениот опсег, 
подршката на напонот мора да се одржува уште 500 ms 
во согласност со наведените карактеристики. Процеду-
рите за преодното урамнотежување што произлегуваат 
од враќањето на напонот мора да бидат завршени за 
300 ms. Ако генераторите од производните постројки 
се премногу далеку од приклучната точка на преносни-
от систем, што резултира со неефикасна подршка на 
напонот, ОЕПС превзема мерки за напонскиот пропад 
во приклучната точка и за подршка на напонот, како 
функција од овие измерени вредности. 

 
XVII.3.6 Воспоставување на системот  
 
Производните единици со обновливи извори се ос-

лободени од барањето за можност за островска работа. 
Електричната централа може да ја понуди таа можност 
како опција. 
 

XVIII. ПРИЛОГ 9 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ 

 
Општи барања за фреквенцијата 
 
Во случај на отстапување на фреквенцијата на мрежата 

од нејзината номинална вредност, постројките на потрошу-
вачите и дистрибутивните мрежи треба да се проектирани 
да работат со вредности на системската фреквенција и вре-
менските периоди специфицирани во Табела 1: 
 
Табела 1 – Минимални временски периоди за работа на 
секоја постројка на потрошувачите и дистрибутивните 
мрежи за различни отстапувања на фреквенцијата, без  

исклучување од системот 
 

Опсег на фреквенција Минимални временски 
периоди за работа 

47,5 Hz – 48,5 Hz 30 минути 
48.5 Hz – 49.0 Hz 90 минути 
49.0 Hz – 51.0 Hz Неограничено 
51.0 Hz – 51.5 Hz 30 минути 

  
И покрај одредбите дадени во претходниот став, 

дистрибутивната мрежа и постројките на потрошува-
чите треба да се во состојба за автоматско исклучување 
при специфицирани фреквенции, ако тоа се бара од 
страна на ОЕПС. 

 
Општи барања за напонот 
 
Во случај на отстапување на напонот на мрежата од 

неговата номинална вредност во точката на приклучу-
вање, сите дистрибутивни мрежи или постројки на пот-
рошувачите на напонско ниво 110 kV или повисоко, 
треба да се во состојба да издржат промени на напонот 
во релативни единици во однос на номиналната вред-
ност во опсегот на напони и временските периоди спе-
цифицирани во Табела 2 и 3. 
 
Табела 2 – Минимални временски периоди во кои мо-
же да работи секој потрошувач за различни отстапува-
ња од номиналниот напон во приклучната точка, без  

исклучување од мрежата за 400 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.9 – 1.05 pu Неограничено 
1.05 – 1.1 pu 60 минути 
  

Табела 3 – Минимални временски периоди во кои може 
да работи секоја генераторска единица за различни отста-
пувања од номиналниот напон во приклучната точка, без  

исклучување од мрежата за 110 kV напонско ниво 
 

Опсег на напон Временски период 
0.9 – 1.115 pu Неограничено 
1.115 – 1.15 60 минути 
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И покрај одредбите дадени во претходниот став, 
дистрибутивната мрежа и постројките на потрошува-
чите треба да се во состојба за автоматско исклучување 
при специфицирани напони, ако тоа се бара од страна 
на ОЕПС. 

 
Барања во однос на кусите врски 
 
ОЕПС ја специфицира максималната струја (моќ-

ност) на куса врска која дистрибутивната мрежа и 
постројките на потрошувачите треба да ја издржат. 

ОЕПС има право да побара информација од ОДС во 
однос на придонесот на струите на куса врска на гене-
раторските единици поврзани на дистрибутивната 
мрежа. 

 
Заштита и управување 
 
Шемите на заштита треба да ги опфатат следните 

параметри и/или заштити: 
- надворешните и внатрешните струи на куси врски, 
-несиметрично оптоварување, 
- поднапонска и наднапонска заштита во точка на 

приклучок, 
- робустност во однос на осцилации на моќноста 

(на пр. фазна и напонска стабилност), 
- подфреквентна и надфреквентна заштита, 
- заштита на колата на потрошувачите, 
- заштита на енергетските трансформатори, 
- заштита од неделување на прекинувачите и 
- заштита од преголем магнетен флукс. 
 
Aвтоматско фреквентно намалување 
 
Секој ОДС и секоја поголема постројка на потро-

шувачите, специфирана како таква од страна на ОЕПС, 
треба да креира конфигурација која ќе овозможи авто-
матско фреквентно намалување во проценти од потро-
шувачката, специфицирано од страна на ОЕПС.  

Потрошувачката, која треба да се исклучи, ќе зави-
си од условите кои преовладуваат во тој момент и мо-
же да е поголема или помала од планираната. Планира-
ната потрошувачка во износ на моќност за исклучува-
ње ќе биде проценета на нето основа – односно актуел-
ната потрошувачка вклучително потрошувачите со 
дисперзираното производство, со користење на вооби-
чаените методи на планирање и критериум договорен 
повремено помеѓу ОЕПС и ОДС. Локациската (геог-
рафската) распределба на ваквата потрошувачка за ис-
клучување треба да е разумно уедначена и прифатена 
од ОЕПС.  

Подфреквентните релеи треба да да ја исклучат 
потрошувачката во чекори (фази) за опсег на фрек-
венции. Бројот на чекори (фази), нивните оперативни 
фреквенции и процентите на потрошувачката која се 
исклучува за секоја фреквенција е специфицирана од 
страна на ОЕПС според планот за фреквентно намалу-
вање. 

Шемата на фреквентно намалување треба да ги има 
следните функционални можности и може да работи на 
номинално AC напојување специфицирано од ОЕПС: 

- фреквентен опсег да е најмалку 47-50 Hz во чеко-
ри од 0.1 - 0.2 Hz, 

- оперативното време на извршување на растовару-
вањето не треба да е поголемо од 150 ms,  

- блокадата на напонот да може да се избере во оп-
сегот од 30-90 % од номиналниот напон, 

- работа на постројката во минимум пет стадиуми 
на фреквенцијата, 

- време на работа: 100 ms за ниска фреквенција, 250 
ms за отстапување на фреквенцијата и 

- насока на активната моќност. 

Блокада на регулационата преклопка 
 
Со цел да се избегне напонски колапс, на секој 

енергетски трансформатор во точката на приклучување 
со преносната мрежа, од страна на ОЕПС има право да 
побара автоматска или рачна блокада на регулационата 
преклопка за спречување на несакано делување на ре-
гулационата преклопка поради грешка. 

 
XIX. ПРИЛОГ 10 - ТЕСТОВИ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 
Tехнички спецификации и оперативни сертификати 

на производителите на опрема (Manufacturer’s Data and 
Performance Type Certificate (MD&PTC)) –  се сертифи-
кати кои ги издаваат авторизирани субјекти и регис-
трирани во ОЕПС за дефинирање на верифицираните 
спецификации и работата кои може да вклучуваат мо-
дели и испитувања со цел замена на специфични дело-
ви од усогласениот процес. MD&PTC ги верификуваат 
специфичните делови на спецификациите и оператив-
ното работење. Постоењето на MD&PTC не значи и 
севкупна усогласеност. Тоа е сертификат за валидност 
на спецификациите.  

MD&PTC може да се користат како дел или целос-
но за сите испитувања (тестови) подолу, ако се регис-
трирани во ОЕПС. 

 
XIX.1. Синхрони генераторски единици 
 
Испитување на карактеристиките на заситување во 

празен oд и куса врска (Open and Short Circuit Saturation 
Characteristics test): 

- генераторската единица треба да ги докаже карак-
теристиките на празен ôд и го верификува односот на 
куса врска (Short-Circuit Ratio) и 

- испитувањето се смета за успешно ако односот на 
куса врска на генераторската единица не е помал од 0.5 
или понизок од вредноста определена од страна на 
ОЕПС. 

Испитување на одзивот во примарна регулација 
(Frequency Sensitive Mode – FSM): 

- генераторската единица треба да ја докаже својата 
техничка способност за континуирана промена на ак-
тивната моќност во целото работно подрачје помеѓу 
максималната инсталираност и минималното регулаци-
оно ниво за нејзиниот придонес во фреквентната регу-
лација и треба да ги верификува стационарните пара-
метри на регулацијата како што е нечувствителноста, 
границите на колапс, мртва зона, опсег на регулација 
како и динамичките параметри, вклучително и робус-
тноста на одзивот при степенеста фреквентна промена, 
како и при големи, брзи фреквентни промени,  

- испитувањето треба да се спроведе со симулација 
на фреквентни чекори со вредности доволно големи за 
активирање на целиот опсег на одзив на активната моќ-
ност, односно комплетната резерва во примарна регу-
лација, земајќи ги во предвид граничните подесувања 
на фреквентниот колапс, мртвата зона и реално оптова-
рување или растоварување (маргини за максималната 
инсталираност во оперативната погонска временска 
рамка). Сигналите на симулираните фреквентни отста-
пувања треба да бидат инјектирани симултано во бр-
зинскиот регулатор и во контролерот на моќност спо-
ред шемата на брзинскиот регулатор и контролерот на 
моќност и 

- испитувањето се смета за успешно ако се обезбеди 
следните услови да бидат задоволени: 

- времето на активирање на одзивот на активната 
моќност во фреквентниот опсег, како резултат на сте-
пенеста промена на фреквенцијата, да не е подолго од 
бараното време според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-
НИТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација) 
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- не се јавуваат непригушени осцилации после од-
зивот на степенеста промена,  

- почетното време на доцнење е што е можно поку-
со и не подолго од 2 s, 

- минималното време да се достигне одзив на актив-
ната моѓност не е подолго од времето дефинирано за t2 
според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- Примарна регулација, 

- граничните подесувања на колапсот се подесливи 
според вредноста барана од страна на ОЕПС во грани-
ците дефинирани во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација и мртвата зона е 
помала од вредноста на не-чувствителност на одзивот 
на активната моќност во било која релевантна погонска 
точка не надминувајќи ги барањата поставени во  ПРИ-
ЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна 
регулација и 

 - нечувствителноста на одзивот на активна моќност 
во било која релевантна работна точка не ги надминува 
барањата поставени во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-
НИТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација . 

Испитување на способноста за старт од тотален 
распад (Black Start): 

- соодветната генераторска единица определена за 
Black-start треба да ја демонстрира нејзината техничка 
способност за стартирање од исклучена состојба без 
било какво енергетско напојување од надвор и 

- испитувањето се смета за успешно ако времето на 
стартирање не е подолго од временската рамка според 
ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИК-
ЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - Спо-
собност за самостојно влегување во погон 

Работа на генераторот на режим – напојување само 
на сопствената потрошувачка (Островска работа): 

- генераторската единица треба да демонстрира тех-
ничка способност за преод кон и стабилна работа на 
напојување на сопствената потрошувачка,  

- испитувањето треба да се спроведе при максимал-
но оптоварување со активна и реактивна моќност пред 
растоварувањето, 

- дополнителните услови на ова испитување се оп-
ределуваат од страна на ОЕПС земајќи ги во предвид 
работната точка на генераторската единица, регулаци-
јата на бројот на вртежи како и точката на раздвојува-
ње од мрежата и  

- испитувањето е успешно ако е обезбедено испол-
нувањето на следните услови: 

- одзивот на возбудниот систем има придушена ос-
цилаторна карактеристика, 

- по исклучувањето од мрежа, напонскиот и брзин-
скиот регулатор го одржуваат напонот на генераторот 
односно фреквенцијата во дозволениот опсег, при што 
потребното време напонот на клеми на генератор да ги 
достигне зададените вредности на напонскиот регула-
тор во рамките на дозволена телеранција, треба да е по-
кусо од 0.5 s – за статичка тиристорска возбуда и   

- 1.5 s  – за електромеханичка возбуда 
- системот за управување на генераторската едини-

ца останува во автоматски режим на работа 
- во првите 3 минути по исклучувањето од мрежа 

не се врши рачна интервенција од страна на сопстевни-
кот на производната единица и 

- треба да се демонстрира определено минимално 
време на погон на сопствена мрежа според ПРИЛОГ 8 
- ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - Способност за са-
мостојно влегување во погон 

Испитување на способноста за реактивна моќност: 

- генераторската единица треба да ја докаже нејзи-
ната техничка способност да овозможи индуктивен и 
капацитивен режим на работа на реактивната моќност 
според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- XVII.2.3 Rегулирање на реактивната моќност 

- испитувањето се смета за успешно ако е овозмо-
жено следните услови да бидат задоволени: 

- генераторската единица да работи не пократко од 
1 час при максимална реактивна моќност, индуктивно 
и капацитивно, за секој од случаите: 

- минимум активна моќност, 
- максимум активна моќност  и  
- во било која работна точка на активната моќност 

помеѓу нејзината минимална и максимална вредност. 
- генераторската единица треба да ја докаже нејзи-

ната техничка способност за промена на било која за-
дадена вредност на реактивнат амоќност во рамките на 
договорениот или одлучениот опсег на реактивна моќ-
ност во рамките на специфицираните вредности на уп-
равувачката шема на реактивната моќност и  

- кога дел на опсегот P-Q/Pmax е нерасположлив 
додека да се заврши комплетна промена на регулацио-
ната склопка на трансформаторот, достигнувајќи ком-
плетна промена во време одобрено од ОЕПС, во било 
кој случај, нема да е помало од 4 min. или да покрива 
повеќе од 15 промени на положбата на регулационата 
склопка на регулациониот трансформатор. 

Испитување на  одзивот на регулаторот на возбуд-
ниот систем на генераторот во празен од при степенес-
та промена на влез во регулаторот (Excitation System 
Open Circuit Step Response test): 

- генераторската единица треба да демонстрира тех-
ничка способност на степенеста промена на возбудни-
от систем при што се испитува со примена на степенес-
та промена на напонот од 90% на 100% од номинални-
от напон на клеми на генераторот во празен ôд и при 
номинален број на вртежи и  

- испитувањето се смета за успешно ако е обезбеде-
но исполнување на следните услови: 

- за степенеста промена од  90 % на 100 % од номи-
налниот напон на клеми на генераторот во празен ôд, 
одзивот на возбудниот систем има придушена осцила-
торна карактеристика и  

- времето за доведување на напонот до номинална-
та вредност со напонски регулатор е според барањата 
дадени во Спецификации на возбудниот систем 

Испитување на одзивот на возбудниот систем при 
оптоварување (Excitation System On-Load Response 
test): 

- генераторската единица треба да демонстрира ста-
билност на возбудниот систем во стационарен и дина-
мички режим на работа и 

- гспитувањето се смета за успешно ако се обезбеди 
следните услови да бидат исполнети: 

- возбудниот систем ги демонстрира карактеристи-
ките според барањата во Спецификации на возбудниот 
систем   

- континуираното делување на автоматската регула-
ција на возбудниот систем обезбедува постојана регу-
лација на напонот на клеми на генераторот без нарушу-
вања (нестабилност) во целиот работен опсег. 

Испитување на ограничувањето на подвозбуда 
(Underexcitation Limiter Performance test): 

- генераторската единица треба да демонстрира ра-
бота со ограничување на подвозбуда при работни точ-
ки со ниски оптоварувања и следствено при, или блис-
ку до полно оптоварување со испитување на неговиот 
одзив при степенеста промена соодветно на 2% смалу-
вање на референтниот напон на автоматскиот регула-
тор на возбуда (АВР) во почетна позиција надвор од 
ограничувањето на подвозбудата, но блиску до него. 
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Ограничувачот на возбуда ќе биде активен кога АВР е 
во автоматски режим на  работа. Во рачен режим на 
возбудниот систем треба да делува ограничувањето на 
минималната возбудна струја. Подесувањата на обата 
режима треба да се подготвени за подесување и 

- испитувањето се смета за успешно  ако се обезбе-
ди следните услови да бидат исполнети: 

- вкупното максимално пречекорување на реактив-
ната моќност (во MVAr) да не надминува 4 % од мак-
сималната инсталирана активна моќност на генератор-
ската единица (во MW); 

- работната точка на генераторската единица се вра-
ќа на стационарна вредност за 5 s. 

- управувањето на напонот на клеми на генератор е 
со придушена карактеристика; 

- автоматската регулација на возбудата работи кон-
тинуирано и без нестабилности; 

- ограничувањето на подвозбудата е според барања-
та дадени во Спецификации на возбудниот систем и 

- излегува од ограничувањето без доцнење кога сте-
пенестата промена се отстрани.  

Испитување на ограничувањето на превозбуда 
(Overexcitation Limiter Performance test): 

 генераторската единица треба да демонстрира из-
вршување на ограничување на превозбуда и обезбедува 
доказ дека ограничувањето на превозбудата е подесен 
така високо, според проектните ограничувања на гене-
раторот дозволени според испитувањата на неговиот 
одзив на степенест пораст на референтниот напон на 
АВР, што доведува до работа на ограничувањето на 
превозбудата при работа на максимална инсталираност 
и во опсегот на погонот за реактивната моќност,  

- големината на чекорот се определува според ми-
нималната вредност неопходна за работа на ограничу-
вањето на превозбуда и е договорено помеѓу ОЕПС и 
сопственикот на електричната централа. За да се избег-
не ризикот од  испад на генераторската единица, овој 
тест може во почетокот да се изведува со нагодување 
на редуцирано ограничување на превозбудата докажу-
вајќи го неговото функционирање, пред да се повтори 
истото со саканите нагодувања.  

- испитувањето се смета дека е успешно ако е обез-
бедено исполнување на следните услови: 

- работата на генераторот како резултат на испиту-
вањето преку границите на превозбудата е регулирана 
со ограничување (ограничувачот) на превозбудата без 
негово исклучување, 

- ограничувачот на превозбуда демонстрира соод-
тветно временско доцнење за да се избегне исклучува-
ње поради заштита од превозбуда, 

- ограничувачот на возбуда е подесен блиску до 
проектните ограничувања на машината (генераторот), 

- делувањето на ограничувачот на превозбуда не 
доведува до било какви осцилации на привидната или 
активната моќност и покажува перфоманси, 

- според барањата дадени во Спецификации на воз-
будниот систем и 

- излегува од ограничувањето без доцнење кога сте-
пенестата промена се отстрани. 

Испитување на стабилизаторот на ЕЕС (PSS test): 
- за ова испитување, генераторската единица треба 

да ја покаже способноста на управувачкиот систем на 
стабилизаторот на ЕЕС да придонесе кон придушување 
на осцилациите на активна моќност во фреквентниот 
опсег специфициран од страна на ОЕПС кога се врши 
споредба со придушувањето кога стабилизаторот е ис-
клучен. 

- испитувањето се смета за успешно ако се обезбеди 
стабилизаторот на ЕЕС да демонстрира перфоманси 
според барањата во  

XIX.2. Модули на енергетски паркови 
 
Испитување на одзивот во примарна регулација 

(FSM response test): 
- генераторската единица треба да ја докаже својата 

техничка способност за континуирана промена на ак-
тивната моќност во целото работно подрачје помеѓу 
максималната инсталираност и минималното регулаци-
оно ниво за нејзиниот придонес во фреквентната регу-
лација и треба да ги верификува стационарните пара-
метри на регулацијата како што е нечувствителноста, 
границите на колапс, мртва зона, опсег на регулација 
како и динамичките параметри, вклучително и робус-
тноста на одзивот при степенеста фреквентна промена, 
како и при големи, брзи фреквентни промени.  

- испитувањето треба да се спроведе со симулација 
на фреквентни чекори и ramps доволно големи за акти-
вирање на целиот опсег на одзив на активната моќност, 
земајќи ги во предвид граничните подесувања на фрек-
вентниот колапс, мртвата зона и реално оптоварување 
или растоварување (маргини за максималната инстали-
раност во погонската временска рамка). Сигналите на 
симулираните фреквентни отстапувања треба да бидат 
онјектирани симултано во брзинскиот регулатор и во 
контролерот на моќност според шемата на брзинскиот 
регулатор и контролерот на моќност.  

- испитувањето се смета за успешно ако се обезбеди 
следните услови да бидат задоволени: 

- времето на активирање на одзивот на активната 
моќност во фреквентниот опсег како резултат на степе-
неста промена на фреквенцијата да не е подолго од ба-
раното време според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ 
БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ-
ТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација, 

- не се јавуваат не-придушени осцилации после од-
зивот на степенеста промена, 

- почетното време на доцнење е што е можно поку-
со и не е подолго од 2 s,  

- минималното време да се достигне одзив на актив-
ната моќност не е подолго од времето дефинирано за t2 
според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- Примарна регулација, 

граничните подесувања на колапсот се подесливи 
според вредноста барана од страна на ОЕПС во грани-
ците дефинирани во (Примарна регулација) и мртвата 
зона е помала од вредноста на нечувствителност на од-
зивот на активната моќност во било која релевантна 
погонска точка не надминувајќи ги барањата поставени 
во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- Примарна регулација и 

- нечувствителноста на одзивот на активна моќност 
во било која релевантна работна точка не ги надминува 
барањата поставени во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-
НИТЕ ЕДИНИЦИ - Примарна регулација.  

Испитување на способноста за реактивна моќност 
(Reactive Power Capability test (Power park modules): 

- модулот на енергетски парк треба да ја покаже не-
говата техничка способност да обезбеди индуктивна и 
капацитивна реактивна моќност според условите даде-
ни во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- XVII.3.3 Стабилност на напонот и регулирање на ре-
активната моќност 

- испитување на способноста за реактивна моќност 
треба да се спроведе при максимална реактивна моќ-
ност (капацитивна и индуктивна) и водејќи сметка за 
следните параметри: 

- погон при надминување од  60 % од максималната 
инсталираност за време од  30 min, 
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- погон во опсегот од  30 – 50 % од максималната 

инсталираност за 30 min и  

- погон во опсегот од 10 – 20 % на максималната 

инсталираност за 60 min. 

- испитувањето се смета за успешно ако се обезбеди 

следните услови да бидат исполнети: 

- модулот на енергетски парк треба да работи не 

пократко од бараното траење на погонот при макси-

мална реактивна моќност, во обата случаја индуктивно 

и капацитивно за секој параметар во претходната 

точка, 

- модулот на енергетски парк треба да ја докаже 

способноста за промена на било која вредност на реак-

тивната моќност во рамките на договорениот или одлу-

чениот опсег на реактивна моќност во специфицирани-

те работни режими на соответната управувачка шема 

на реактивна моќност, 

- кога дел на опсегот P-Q/Pmax е нерасположлив 

додека да се заврши комплетна промена на регулацио-

ната склопка на трансформаторот, достигнувајќи ком-

плетна промена во време одобрено од ОЕПС, во било 

кој случај, нема да е помало од 4 min. или да покрива 

повеќе од 15 промени на положбата на регулационата 

склопка на регулациониот трансформатор и 

- нема делување на било каква заштита во рамките 

на погонските ограничувања дефинирани според ра-

ботниот дијаграм на реактивна моќност. 

Во однос на испитувањата на режимите за управу-

вање со напонот, реактивната моќност и факторот на 

моќност, ОЕПС може да избере само еден од овие три 

управувачки опции за испитување: 

Испитување на режимот на напонска регулација 

(Voltage Control Mode test): 

- модулот на енергетски парк треба да ја докаже не-

говата способност за работа во режим на напонска ре-

гулација во услови дадени во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗ-

ВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на напо-

нот и регулирање на реактивната моќност (Работната 

точка за стационарен режим на размена на реактивна 

можност) 

- испитување на режимот на напонска регулација се 

врши со цел да се изврши верификација на следните 

параметри: 

- нагибот на статичката карактеристиката и мртвата 

зона, 

- точноста на регулацијата, 

- нечувствителност на регулацијата и 

- време на активирање на реактивната моќност. 

- испитувањето се смета за успешно ако е обезбеде-

но следните услови да бидат задоволени: 

- применетиот нагиб и мртвата зона на статичката 

карактеристика; 

- времето на активирање на реактивната моќност 

како резултат на степенеста промена на напонот не е 

подолго од потребното според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛ-

НИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРО-

ИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на на-

понот и регулирање на реактивната моќност 

- опсегот на регулација и подесувањето на граници-

те на колапс и мртвата зона се во согласност со догово-

рените или одлучените параметри на карактеристиката, 

според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 

- XVII.3.3 Стабилност на напонот и регулирање на ре-

активната моќност 

- нечувствителноста на напонската регулација не е 

поголема од 0.01 pu, според ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗ-

ВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на напо-

нот и регулирање на реактивната моќност и  

- следејќи ја степенестата промена на напонот 90 % 

од опсегот на реактивна моќност се достигнува во вре-

ме од 1 s и се задава на вредност  дефинирана според 

погонскиот нагиб на карактеристиката во време од 5 s 

со толеранција во стационарен режим не повеќе од 5 

%. 

Испитување на управувањето со реактивна моќност 

(Reactive Power Control Mode test): 
- модулот на енергетски парк треба да ја докаже не-

говата способност за погон во режим на управување со 
реактивна моќност, според условите дадени во ПРИ-
ЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 
Стабилност на напонот и регулирање на реактивната 
моќност 

- испитувањето на управување со реактивна моќ-
ност  треба да е комплементарно со испитувањето на 
способноста при испитување на рективна моќност 
(Reactive Power Capability test). 

- испитувањето на управувањето со реактивна моќ-
ност се применува за верификација на следните пара-
метри: 

- задададен опсег на реактивна моќност и чекор 
(Reactive Power Setpoint range and step); 

- точноста на регулацијата и  
- време на активација на реактивната моќност. 
- испитувањето се смета за успешно ако се обезбе-

дува следните услови да бидат задоволени: 
- опсегот на задавање на реактивната моќност и че-

корот се осигурени според  ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗ-
ВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на напо-
нот и регулирање на реактивната моќност и  

- точноста на регулацијата е според условите даде-
ни во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 
- XVII.3.3 Стабилност на напонот и регулирање на ре-
активната моќност 

Испитување на режимот управување со факторот 
на моќност (Power Factor Control Mode test): 

- модулот на енергетски парк треба да ја докаже спо-
собноста за погон  во режим на управување со факторот 
на моќност според условите дадени во ПРИЛОГ 8 - ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на 
напонот и регулирање на реактивната моќност 

- испитувањето на управувањето со факторот на 
моќност се спроведува за да се изврши верификација 
на следните параметри : 

- опсегот на задавање на вредности на факторот на 
моќност, 

- точноста на регулацијата и  
- одзивот на промена на факторот на моќност при 

степенеста промена на активната моќност. 
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- испитувањето се смета за успешно ако се обезбе-

дува задоволување на следните услови: 

 - опсегот на задавање на вредности на факторот на 

моќност и чекорот се осигурени според ПРИЛОГ 8 - 

ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ 

НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабил-

ност на напонот и регулирање на реактивната моќност; 

- времето на активација како резултат на степенеста 

промена на активната моќност не ги надминува бара-

њата дадени во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРА-

ЊА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ 

ЕДИНИЦИ - XVII.3.3 Стабилност на напонот и регули-

рање на реактивната моќност и  

- точноста на регулацијата е според вредност даде-

на во ПРИЛОГ 8 - ДОПОЛНИТЕЛНИ БАРАЊА ЗА 

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ 

- XVII.3.3 Стабилност на напонот и регулирање на ре-

активната моќност 

XIX.53. Потрошувачите 

 

Испитувања за усогласеност за островска работа: 

Во однос на техничката способност за повторно 

приклучување по инцидентно исклучување поради по-

реметувања во мрежата, повторното вклучување се по-

стигнува преку процедура за повторно вклучување  

(препорачливо преку автоматиката) одобрен од страна 

на ОЕПС. 

Соодветно на синхронизацијата на мрежа барана од 

ОЕПС, ОДС/Потрошувачите директно приклучени на 

преносната мрежа треба да биде опремен со неопход-

ните уреди за синхронизација. Ова испитување ги оп-

фаќа следните параметри: напонот, фреквенцијата, оп-

сег на фазниот агол и отстапувањата на напонот и 

фреквенцијата. 

Во однос на подфреквентното растоварување на 

потрошувачката секој ОДС/ Потрошувач директно 

приклучен на преносната мрежа треба да создаде дис-

позиции (вклопна состојба) со кои се овозможува авто-

матско фреквентно растоварување во проценти специ-

фицирано од страна на ОЕПС, по комуникацијата на 

ОЕПС со соседните ОЕПС-и. 

Во однос на релеите за автоматско фреквентно расто-

варување, подфреквентните релеи треба да ја покажат 

функционалноста и да можат да работат на номиналниот 

AC (наизменичен) влез специфициран од ОЕПС. 

Испитувањето се смета за успешно ако со истиот се 

исполнат барањата дадени во глава План за автоматско 

подфреквентно намалување на  

 

XX. ПРИЛОГ 11 – КВАЛИТЕТ НА ЕЕ 

 

Електричниот систем на корисникот мора да биде 

проектиран и подесен така да, во тек на погонот, нема 

влијание врз квалитетот на ЕЕ и врз трети страни, и не-

ма влијание и мешање на информациите и преносот на 

сигнали. 

 

XX.1. Фликер 

 

Напонски фликер представува флуктуација на бра-

нот на напонот, типично предизвикана со приклучува-

ње на објектот, кој врши изобличување на нормалната 

синусоидалната брановидна форма на напонот. Фено-

менот на напонскиот фликер е претставен со две по-

јави: 

- Pst – индикација на појава на краткотраен фликер, 

измерен во тек на 10 минутен период и 

- Plt – индикација на појава на долготраен фликер, 

пресметан во тек на 120 минутна временска рамка, спо-

ред следната формула: 

 

 

 

  

 

 

Корисникот на преносниот систем има обврска да 

го минимизира феноменот на напонски фликер во точ-

ката на приклучување. Во нормални работни услови, за 

временски период од една недела, показателот на дол-

готрајниот фликер Plt, предизвикан од напонските ва-

ријации не смее да ги надмине вредностите во точката 

на приклучување, прикажани во Табела 1. 

 

Табела 5– Гранични вредности на интензитетите на 

фликер во преносниот систем 

 

Напонско ниво Pst Plt 

400 kV 0.8 0.6 

110 kV 1 1 

XX.2. Хармониска дисторзија 

 

Хармониска дисторзија за секој хармоник во брано-

видната форма на напонот се дефинира како: 

  

 

 

 

каде: 

Un – магнитуда на n-тиот хармоник на напонот и  

U1 – магнитуда на основниот хармоник на напонот. 

 

Вкупниот фактор на хармонична дисторзија (Total 

harmonic distortion factor) THD (%) се дефинира како: 

 

 

 

 

 

Во нормални работни услови, за временски период 

од една недела, 95% од 10 минутните ефективните 

вредности на индивидулните хармоници на напонот во 

точката на приклучување треба да биде помала или ед-

наква на вредностите прикажани во Табела 6. 

 

Табела 6 - Гранични вредности на нивото на виши 

хармоници во преносниот систем. 

 

Хармоник (h) Вредност (%) 

2 1.5 

3 2 

4 1 

5 2 
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6 0.5 

7 2 

8 0.4 

9 1 

10 0.4 

11 1.5 

12 0.2 

13 1.5 

14 0.2 

15 0.3 

16 0.2 

17 1 

18 0.2 

19 1 

20 0.2 

21 0.2 

22 0.2 

23 0.7 

24 0.2 

25 0.7 

h>25 0.2 

Непарните хармоници кои 

не се множител од бројот 

3 (>25) 

0.2+0.5 (25/h) 

ТHD 3 

 

XX.3. Фазна несиметрија 

 

Несиметријата на трифазниот систем се дефинира 

како отстапување од магнитудите на фазните напони 

и/или отстапување на фазниот агол и тоа се валоризира 

со факторот на несиметрија на напонот. Според IEC 

стандардот Факторот на несиметрија на напонот 

(Voltage unbalance factor – VUF) е претставен како од-

нос помеѓу инверзната  и директната компонента на 

напонот: 

 

 

 

 

каде: 

Ui – инверзна компонента на напонот и 

Ud – директна компонента на напонот 

 

Факторот на несиметрија на напонот може да се 

пресмета и преку меѓуфазните напони  Uab,   Ubc и  Uca 

како: 

 

,  
 

 

 

Во нормални работни услови, за временски период 

од една недела, 95% од 10 минутната ефективна вред-

ност на негативната (инверзна) фазна  компонента на 

напонот треба да биде во опсегот од 0% до 2% од пози-

тивната (директна) фазна компонента на напонот. 

ОЕПС го задржува правото одделни случаи, како 

предмет на Одобрувањето за приклучување, да може 

да ги промени дозволените вредности на фазна неси-

метрија во нормална работа доколку нормалниот погон 

на другите корисници на преносниот систем биде заг-

розен. 

 

XXI. ПРИЛОГ 12 – ЗАШТИТНИ УРЕДИ 
 
Заради доверливо работење со низок степен на по-

реметувања на постројката од корисникот врз пренос-

ната мрежа, секој корисник на приклучок е потребно 

да инсталира заштитна опрема на својот дел од мре-

жата, која е соодветна за: 

- топологијата и оперативните услови на неговиот 

дел од  системот и  

- условите на местото на приклучување (интерфеј-

сот) на преносната мрежа. 

Заштитната опрема треба да ги издржи сите на-

пони, струи и фреквенции кои може да се појават во те-

кот на работењето, при што ОЕПС ги определува вре-

менските интервали за елиминирање на испадите по 

пат на резервна заштита од страна на корисниците.  

Кога корисникот е приклучен на преносната мрежа 

преку енергетски трансформатор, заштитните уреди на 

енергетскиот трансформатор мора да имаат најмалку: 

- релеен заштитен уред кој содржи диференцијална 

трансформаторска заштитна функција, 

- Бухолц заштита, 

- поднапонска заштитна функција со временска зад-

ршка најмалку два степена, 

- заштита од грешка во прекинувачот на високона-

понската страна на енергетскиот трансформатор, 

- контрола на исклучните кругови на високонапон-

ската страна на енергетскиот трансформатор,  

- посебен резервен заштитен уред кој содржи мо-

ментна прекуструјна заштита и прекуструјна заштита 

со временска задршка на високонапонската страна на 

трансформаторот. Оваа заштита треба да биде поврзана 

со посебно секундарно јадро на струјниот трансформа-

тор и да се напојува од посебен извор на еднонасочен 

напон за разлика од заштитниот во кој се наоѓа дифе-

ренцијалната заштитна функција. Потоа наредбата за 

исклучување треба да дојде до прекинувачот на посе-

бен калем за исклучување на прекинувачот и 

- збирни сигнали од сите горе наведени заштити 

мора да бидат донесени до редните стегалки на еден од 

релејните заштитни уреди на далекуводните полиња 

кои припаѓаат на ОЕПС, и тоа следните збирни 

сигнали: општа побуда, општо исклучување и дефект 

на заштитниот уред. 

Уредите за заштита на корисникот приклучен на 

преносната мрежа преку надземен вод или кабел мора 

да имаат најмалку: 

- релеен заштитен уред кој содржи подолжна дифе-

ренцијална заштитна функција комбинирана со дистан-

тна заштитна функција или пак дистантна заштитна 

функција во зависност од должината на надземниот 

вод или пак кабелот. Изборот на типот на заштитната 

функција и на нејзините технички карактеристики мо-

ра да биде одобрен од страна на ОЕПС, 

корисникот да обезбеди комуникациски уред и ме-

диум во случај на употреба на подолжна диференцијал-

на заштитна функција комбинирана со дистантна заш-

титна функција, 



 Стр. 98 - Бр. 12                                                                                    27 јануари 2015 
 

bbLaR  2

max

- посебен резервен заштитен уред кој содржи мо-

ментна прекуструјна заштита и прекуструјна заштита 

со временска задршка. Ова заштитно реле треба да би-

де поврзани со посебно секундарно јадро на струјниот 

трансформатор и треба да се напојува од посебен извор 

на еднонасочен напон. Потоа наредбата за исклучува-

ње треба да дојде до прекинувачот на посебен калем за 

исклучување на прекинувачот, 

- насочена осетлива заштита од доземен спој, 

- заштита од асиметрија на прекинувачот, 

- заштита од грешка во прекинувачот, 

- контрола на исклучните кругови и 

- збирни сигнали од заштитите наведни во алинеите 

3, 4, 5, и 6 на овој став мора да бидат донесени и до 

редните стегалки на еден од релејните заштитни уреди 

на далекуводните полиња кои припаѓаат на ОЕПС, и 

тоа следните збирни сигнали: општа побуда, општо ис-

клучување и дефект на заштитниот уред. 

Доколку постои трансформатор поврзан на крајот 

од водот кој што е поврзан на преносната мрежа, заш-

титните уреди на тој трансформатор мора да бидат со 

исти заштитни функции како на трансформаторот пов-

рзан со преносната мрежа од став три на овој прилог. 

  

XXII. ПРИЛОГ 13 – МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕ-

ДУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА СЕКУНДАРНА И 

ТЕРЦИЕРНА РЕЗЕРВА 

 

OЕПС ја одредува вредноста на системските услуги 

и тоа: 

- големината на секундарна резерва и 

- големината на терциерна резерва. 

Големината  примарната резерва се определува на 

годишно ниво и се објавува од страна на ENTSO-E 

(System frequency subgroup) за секоја контролна област.  

ОЕПС е должен да ја обезбеди дефинираната при-

марната резерва за соодветната календарска година. 

 Одредување на големината на резервата за секун-

дарна регулација 

OЕПС ja одредува вредностa на резервата за секун-

дарна регулација согласно формулата од ENTSO-E 

Policy 1 од Оперативниот прирачник: 

 

 

 

  

каде што: 

R- препорака за резерва за секундарна регулација, 

Lmax  - максимално очекувана потрошувачка 

a и b – емпириски константи ( a= 10 ; b=150 ) 

OЕПС ja одредува вредностa на максимално очеку-

ваната потрошувачка  Lmax за потребите на: 

- планирање на работата на ЕЕС и анализа на ЕЕС и 

- оперативно управување со ЕЕС. 

Одредување на вредност на максимално очекувана-

та потрошувачка  Lmax за потребите на планирање и 

анализа на ЕЕС  

ОЕПС гo одредува максимално очекуваната потро-

шувачка  Lmax за секој месец посебно за наредната го-

дина.  

За одредување на максимално очекуваната потро-
шувачка  , за секој месец посебно се земаат доставени-
те планови за врвна потрошувачка согласно член 143 
од овие Правила кои се однесуваат на изготвување на 
годишниот план за работа на ЕЕС. 

Врз основа за оваа вредност на максимално очеку-
ваната потрошувачка Lmax, се одредува  вредноста на 

резервата за секундарна регулација за секој месец од 
наредната година. 

Оваа вредност на резервата се користи при плани-
рањето на ЕЕС (годишни, месечни планови на работата 
на ЕЕС).    

ОЕПС ја одредува максимално очекуваната потро-
шувачка  Lmax за секој час во наредниот ден. 

За одредување на максимално очекуваната потро-
шувачка Lmax, за секој час од наредниот ден, се земаат : 

- реални податоци за остварените часовни потрошу-
вачки за претходниот ден, 

- очекуваната  амбиентна температура за наредниот 
ден и 

- информациие за планираното превземање од стра-

на на потрошувачите 
Врз основа на овие податоци, за секој час од наред-

ниот ден се одредува вредност на  максимално очеку-
вана потрошувачка за секој час.  

Врз основа за оваа вредност на максимално очеку-
ваната потрошувачка  , се одредува резервата за секун-
дарна регулација за секој час за наредниот ден. Вака 

одредената резерва за секундарна регулација се доста-
вува до обезбедувачот на системски услуги со цел да 
ги вгради во своите планови за производство. 

Оваа вредност на резервата за секундарна регулаци-
ја е предмет на набавка, обезбедување и користење и 
плаќање помеѓу ОЕПС и обезбедувачот.  

 

XXII.2 Одредување на големината на резерва за 

терциерна регулација 
 
OЕПС ја одредува вредноста на големината на ре-

зервата за терциерна регулација. 
Резервата за терциерна регулација, заедно со резер-

вата за секундарна регулација и ЕЕ во случај на загро-
зување на сигурноста во снабдувањето со ЕЕ, хаварии 

или поголеми отстапувања на потрошувачката на ЕЕ 
од предвидените количини, треба да обезбедат покри-
вање на испад на најголемиот производен капацитет 
(Резервна моќност) за секој час од наредниот ден. 

Вредноста на резервата за терциерна регулација се 
одредува како разлика помеѓу планираната моќност на 
најголемиот производен капацитет и збирот од секун-

дарната резерва и резервната моќност за секој час од 
наредниот ден. 

За потребите на одредување на резервата за терци-
ерна регулација се зема планираната месечната вред-
ност на резервата за секундарна регулација за секој ме-
сец посебно. 

Вака одредената резерва за терциерна регулација се 

доставува до обезбедувачот на системски услуги со цел 
да ги вгради во своите планови за производство/потро-
шувачка. 

Оваа вредност на резервата за терциерна регулација 
е предмет на набавка, обезбедување, користење и пла-
ќање помеѓу ОЕПС и обезбедувачот.  
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АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

220. 
Врз основа на член 77 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14 и 151/14), член 20 од Ста-
тутот на АД Електрани на Македонија, во државна соп-
ственост, Скопје, по претходно добиено одобрение од 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, Решение бр.02-2878/2-1 од 31.12.2014 го-
дина, Управниот одбор на АД Електрани на Македо-
нија, во државна сопственост Скопје, на состанокот од-
ржан на 20.01.2015 година со Одлука УО.бр.02-
318/371/3, донесе 

  
М Р Е Ж Н И   П Р А В И Л А  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1.1 ВОВЕД 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
Со овие Мрежни правила за дистрибуција на елек-

трична енергија (во понатамошниот текст: Мрежни 
правила) се уредуваат: 

1) техничко-технолошките и комерцијалните усло-
ви за приклучок на електроенергетски објекти на дис-
трибутивниот систем врз основа на транспарентни и 
недискриминаторни принципи, 

2) условите и начинот на користење на дистрибу-
тивниот систем од трети страни врз основа на транспа-
рентни и недискриминаторни принципи, 

3) техничките и другите услови за сигурно и без-
бедно функционирање на дистрибутивниот систем и 
обезбедување на квалитетна услуга, 

4) техничко-технолошите услови за работа на објек-
тите за производство на електрична енергија во режим 
на работа со времена лиценца,  

5) планирањето, одржувањето и развојот на дистри-
бутивниот систем, 

6) мерките, активностите и постапките во случај на 
нарушувања и хаварии, 

7) методологијата за определување на надоместокот 
за приклучување на дистрибутивната мрежа, засновани 
на транспарентни и недискриминаторни начела, 

8) доверливоста на комерцијалните и на деловните 
податоци на корисниците на услугите на дистрибутив-
ниот систем, 

9) функционалните барања и класата на точност на 
мерните уреди, како и начинот на мерење на електрич-
ната енергија и  моќност,  

10) квалитетот на електрична енергија која се испо-
рачува преку дистрибутивниот систем, 

11) квалитетот на услугите што oператорот на дис-
трибутивниот систем ги обезбедува на корисниците, 

12) содржината на плановите за развој на дистрибу-
тивниот систем, како и начинот и постапката според 
која корисниците на системот ги доставуваат неопход-
ните податоци за изготвување на плановите за развој, 

13) доставувањето на податоци за долгорочна прог-
ноза на потребите од електрична енергија до операто-
рот на електропреносниот систем, 

14) комуникациските протоколи за системот за над-
зор, управување и контрола и надзорот на контролата 
на системите за управување со дистрибутивниот сис-
тем, и 

15) начинот и постапката за известување на корис-
ниците на системот. 

Член 2 
Основни начела 

 
Мрежните правила се темелат на следните начела: 
1) сигурност, безбедност, континуираност и квали-

тет на испораката на електрична енергија, 
2) заштита на јавниот интерес и правата на корис-

ниците на дистрибутивниот систем, 
3) ефикасност и економичност во работа на ОДС, 
4) објективност, недискримнаторност и транспарен-

тност. 
 

Член 3 
Дефиниции и користени кратенки 
1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во Законот 

за енергетика, се применуваат и во овие Мрежни правила. 
2) Одделни изрази употребени во овие Мрежни 

правила го имаат следново значење: 
 

Дозволен 
фактор на 
моќност 

Вредност на факторот на моќност над која се доз-
волува превземање на реактивна енергија без на-
доместок. 

Корисник 
Правно или физичко лице кое го користи дистри-
бутивниот систем заради предавање и/или 
превземање на електрична енергија.  

Мерни 
трансфор-

матори 

Трансформатор кој служи за намалување на висо-
ки напони или струи на вредност погодна за ме-
рење на мерните уреди. 

Мерен  
ормар 

Ормар во кој е сместена мерната опрема со цел 
да се обезбеди заштита од несоодветни темпера-
турни услови, од влага и од прашина, како и од 
оштетувања, од вибрации и од други влијанија.  

Место на 
испорака на 
електрична 

енергија 

Место каде се врши предавање или примање на 
електрична енергија од корисник на дистрибу-
тивниот систем. Местото на испорака на елек-
трична енергија може да се поклопи со точката 
на приклучување и со  пресметковното мерно 
место. 

Место на 
приклучок 

Точка на приклучување на дистрибутивната мрежа ка-
де тоа е технички и економски најприфатливо.  

Одобрена 
максимална 
едновреме-
на моќност 

Најголема дозволена активна моќност која во оп-
ределено време можат да ја користат уредите на 
корисникот и која што Операторот на дистрибу-
тивниот систем му ја обезбедува во секое време и 
се утврдува во Решението за согласност за прик-
лучување на дистрибутивната мрежа. 

Осигурувач 

Електроенергетски елемент кој при протекување 
на струја поголема (за одреден фактор) од номи-
налната струја, го прекинува напојувањето со 
електрична енергија. 

Приклучок 

Функционална врска на трансформаторски ста-
ници, водови, опрема и уреди за дистрибуција на 
електрична енергија со кои електроенергетските 
објекти и инсталации на корисникот се поврзува-
ат на дистрибутивниот систем од местото на 
приклучување на дистрибутивниот систем каде 
тоа е технички и економски најприфатливо. 

Приклучу-
вање 

Целина од дејствија и постапки кои се состојат од про-
ектирање и изградба на приклучок заради воспоставу-
вање на физичка врска помеѓу дистрибутивната мрежа 
и објектот на корисникот, како и создавање на технич-
ки услови во дистрибутивниот систем, со цел да се 
овозможи испорака на електрична енергија од и во дис-
трибутивниот систем. 

Когенера-
тивна 

Постројка 

Опрема или целина на опреми и уреди, која слу-
жи за користење на електричната енергија и/ или 
производство на електрична енергија и топлин-
ска енергија. Оваа когенеративна, постројка ги 
опфаќа сите помошни и споредни уреди. Когене-
ративната постројка опфаќа опреми и уреди, кои 
се во сопственост на АД ЕЛЕМ.Когенеративната 
постројка за производство може да се состои од 
повеќе производни единици. 

Паралелна 
работа на 
когенера-
тивната 

постројка 
за произ-

водство на 
електрична 

енергија 

Погон на когенеративна постројка за производ-
ство на електрична и топлинска енергија со дис-
трибутивната мрежа, каде опремата и производ-
ната/ните единица/ци на електраната работат во 
нормални услови и не предизвикуваат нарушува-
ње на погонот на дистрибутивниот систем. 
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Техничките 
карактерис-

тики на 
уредите 

Номинална активна и реактивна моќност, фактор 
на моќност, максимална едновремена активна и 
реактивна моќност и фактор на едновременост за 
група на уреди во објект/ти на корисниците 

Техничка 
контрола на 

мерното 
место 

Целина од дејствија и постапки заради утврдува-
ње на исправноста и поврзувањето на мерните 
уреди и опрема. 

 
3) Одделни кратенки употребени во овие Мрежни 

правила го имаат следново значење: 
 

БСП – 1 
Барање за согласност за приклучување на потрошу-
вач на дистрибутивниот систем 

БСП – 2 
Барање за согласност за приклучување на произво-
дител на дистрибутивниот систем 

БСП – 3 
Изјава за давање на согласност за користење и об-
работка на лични податоци 

БСН  Барање за ставање под напон 

ОДС 
Оператор на дистрибутивниот систем за електрична 
енергија (АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика)  

ОЕПС Оператор на електропреносниот систем 
ОПЕЕ Оператор на пазарот на електрична енергија 

РКЕ 
Регулаторна комисија за енергетика на Република 
Македонија 

Снабду-
вач 

Снабдувач со електрична енергија, Снабдувач во 
краен случај со електрична енергија, Снабдувач на 
тарифни потрошувачи со електрична енергија 

ТС Трансформаторска станица 

 
1.2 НАДЛЕЖНОСТИ  И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИ-

ЦИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 4 
Оператор на дистрибутивниот систем  

за електрична енергија 
 
1) ОДС е должен да обезбеди: 
1) сигурно и доверливо функционирање на дистри-

бутивниот систем во согласност со Законот за енерге-
тика, овие Мрежни правила и други прописи; 

2) управување со дистрибутивниот систем на 
АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика, Индустриска зо-
на Железара, на недискриминаторна и транспарентна 
основа; 

3) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибу-
ција и испорака на електрична енергија преку дистри-
бутивниот систем преку којшто управува, на недискри-
минаторна и транспарентна основа; 

4) приклучување на корисник на дистрибутив-
ната мрежа, како и пристап на трети страни за користе-
ње на дистрибутивниот систем, во согласност со  Зако-
нот за енергетика и овие Мрежни правила, а врз основа 
на објективни, транспарентни и недискриминаторни 
начела, 

5) развој, обновување и одржување на дистри-
бутивниот систем, во согласност со важечките прописи 
со кои се утврдени техничките правила и да обезбеди 
долгорочна способност на системот за да се задоволат 
разумните барања за дистрибуција на електрична енер-
гија, 

6) донесување на план за одржување на мре-
жата во согласност со овие Мрежни правила, 

7) усогласување на манипулациите во дистри-
бутивниот систем со ОЕПС; 

8) електрична енергија за покривање на загу-
бите во дистрибутивната мрежа и системските услуги 
по пазарни услови на транспарентен, недискриминато-
рен и конкурентен начин, според правилата за пазар на 
електрична енергија,  

9) мерење на електричната енергија што се 
превзема од производителите и од електропреносниот сис-
тем и електричната енергија испорачана на потрошувачите 
приклучени на дистрибутивниот систем и доставување на 
податоците од мерењата до производителите или снабдува-
чите или трговците, како и до ОПЕЕ;  

10) пристап на корисниците до мерните уреди 
што се во сопственост на ОДС, во согласност со Зако-
нот за енергетикa и овие Мрежни правила, 

11) изготвување на извештаи за финансискиот 
и физичкиот обем на планираните и реализирани услу-
ги и нивно доставување до РКЕ, на начин, услови и во 
рокови определени со лиценцата,  

12) водење на диспечерска книга, записи за 
доверливост на системите за комуникација, податоци 
од системот за надзор и управување, мерни податоци и 
таквите книги, записи и податоци да ги чува најмалку 
десет години,  

13) доверливост на комерцијалните и деловни-
те податоци за корисниците на дистрибутивниот сис-
тем и 

14) да врши останати активности кои произле-
гуваат од Законот за енергетика, од овие Мрежни пра-
вила и од други прописи. 

2) ОДС – АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика мо-
же да врши дејност дистрибуција на електрична енер-
гија како и снабдување со електрична енергија, снабду-
вање во краен случај за одредена област за потрошува-
чи кои се приклучени на електродистрибутивниот сис-
тем а нивниот број е помал од 100.000 .  
 

Член 5 
Корисник и барател на приклучок 

 
Корисникот на дистрибутивниот систем или Бара-

телот на приклучок е должен: 
1) да ги користи и/или управува своите енергетски 

објекти, уреди или инсталации во согласност со Зако-
нот за енергетика, другите прописи и овие Мрежни 
правила и да не ги загрозува животот и здравјето на лу-
ѓето и имотот, 

2) да ги отстрани во определениот рок недостатоци-
те на неговите енергетски објекти, уреди или инстала-
ции што го утврдил ОДС или Државниот инспекторат 
за техничка инспекција, 

3) да не врши приклучување на својот објект, уред 
или инсталација, односно преку своите објекти, уреди 
или инсталации да не овозможува приклучување на 
друг корисник без согласност на ОДС; 

4) да овозможи правилно евидентирање на потро-
шената електрична енергија и истата да не ја користи 
без мерни уреди или со мерни уреди кои што не се 
вградени од ОДС, 

5) да не врши манипулација со мерните уреди, 
6) да не ја попречува испораката на енергијата на 

други корисници, 
7) да ја плати испорачаната електрична енергија на 

снабдувачот, во пропишан или договорен рок; 
8) да доставува годишни извештаи до ОДС за опре-

мата, постројките, плановите за одржување и за плани-
раната расположливост, во согласност со овие Мрежни 
правила. 

9) да направи работно и заштитно заземјување за 
својот објект согласност со важечките технички пропи-
си и норми, при што мора да ги прифати условите кои 
произлегуваат од начинот на заземјување на неутрал-
ната точка на дистрибутивната мрежа на која се прик-
лучува; 

10) да ја координира својата заштита од дефекти со 
соодветната заштита во дистрибутивната мрежа, така 
да дефектите на опремата во неговиот објект/ти, 
постројка/и и постројка/ки за производство на елек-
трична енергија не предизвикаат пореметување во дис-
трибутивната мрежа или кај другите корисници. Тоа 
посебно се однесува на: 

i) времето на исклучување на дефектот, кое 
мора да биде во границите кои ги одредува ОДС, 

ii) осигурување на селективно делување на 
заштитните уреди во објект/ти, постројка/и и 
постројка/ки за производство не електрична енергија 
на корисникот.  
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1.3 ПОДАТОЦИ ЗА ДИСТРИБУТИВНИОТ  
СИСТЕМ 

 
Член 6 

Технички податоци 
 
1) ОДС воспоставува, одржува и ажурира база на 

технички податоци за дистрибутивниот систем и за ко-
рисниците на дистрибутивниот систем кои особено 
содржат податоци за:  

1) напонот; 
2) фреквенцијата, 
3) оптоварувањето; 
4) вклопна состојба на мрежата, 
5) тековите на моќност и на енергија, 
6) струите на куси врски и 
7) настаните во дистрибутивниот систем. 

2) ОДС ќе ги определи условите и начинот на ко-
ристење на техничките податоци од базата на пода-
тоци, од ставот 1) на овој член.   

 
Член 7 

Доверливост на податоци и информации 
 
1) ОДС е должен да обезбеди и да гарантира довер-

ливост на деловните податоци и информации коишто 
ги добиваат од корисниците при вршењето на дејноста 
во согласност со закон.  

2) Обврската за обезбедување на доверливост на ин-
формациите од ставот (1) на овој член не се однесува на: 

1) информации кои што се достапни до јав-
носта, 

2) информации за кои постои писмена соглас-
ност од лицето за кое се однесуваат информациите, 

3) информации коишто носителот на лиценца-
та треба да ги обезбеди согласно со обврските утврде-
ни во лиценцата, одлука на надлежен суд или на бара-
ње на државен орган и 

4) информации кои што се неопходни за из-
вршувањето на обврските утврдени во лиценцата. 

3) ОДС не смее да ги злоупотребува деловните тај-
ни и информации кои што се добиени при вршење на 
дејноста заради стекнување на деловна корист, како и 
заради преземање на дискриминаторски дејствија во 
корист на трети лица.  

 
2. ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА  

ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 8 
Цел на планирањето и развојот  

на дистрибутивниот систем 
 
1) Целта на планирањето и развојот на дистрибу-

тивниот систем е обезбедување сигурна, доверлива и 
квалитетна испорака и превземање на електрична енер-
гија.  

2) Планирањето и развојот на дистрибутивниот сис-
тем е во надлежност на ОДС и треба да биде во соглас-
ност со закон, подзаконските прописи и планските до-
кументи донесени врз основа на закон. 

3) Планирањето и развојот на дистрибутивниот сис-
тем треба да се базира на евидентирани дефекти, фрек-
венција на дефекти, поплаки за слабиот квалитет на 
електрична енергија како и редовни мерења и контроли 
на дистрибутивниот систем. 
 

Член 9 
Основи за планирање на развојот на  

дистрибутивниот систем 
 
Развојот на дистрибутивниот систем се планира врз 

основа на: 

1) Стратегија за развој на енергетиката на Републи-
ка Македонија, 

2) просторните и урбанистичките планови за Ин-
дустриска зона Железара општина Гази Баба; 

3) очекуван пораст на потрошувачката на електрич-
на енергија; 

4) анализа на погонските состојби на дистрибутив-
ниот систем изведена врз основа на погонските мерења 
и настани при режимот на работа на дистрибутивниот 
систем и  

5) податоци и предвидувања за новите приклучоци 
на дистрибутивниот систем. 

 
2.1 ВИДОВИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РAЗВОЈ 

НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
 

Член 10 
Планови за развој на дистрибутивниот систем 
 
1) ОДС е должен да донесе: 

1) Долгорочен план за развој на дистрибутив-
ниот систем;  

2) План за развој на дистрибутивниот систем, 
за период од пет години; 

3) Годишна програма за реализација на планот 
за развој на дистрибутивниот систем за период од 5 го-
дини. 
 

Член 11 
Долгорочен план и план за развој на дистрибутив-

ниот систем 
 
1) Долгорочниот план и планот за развој на дистри-

бутивниот систем од Член 10 и член 9, став Error! 
Reference source not found., алинејата Error! Reference 
source not found. и Error! Reference source not found., 
особено содржат: 

1) опис на постојната состојба на дистрибу-
тивниот систем; 

2) идни процени за капацитетот и функцио-
налноста на дистрибутивниот систем; 

3) потреби за модернизација, за надградба и за 
обновување на објектите; 

4) локации каде се планира да се развива или 
да се надгради дистрибутивниот систем со технички 
опис и карактеристики на предвидените работи, и 

5) потребни финансиски средства и финансис-
ки извори за реализација на планот. 

2) ОДС е должен секоја година да ги доставува до 
РКЕ плановите од став 1) на овој член најдоцна до 31 
октомври, на одобрување. 

3) По одобрување на плановите од став (2) на овој 
член од страна на Регулаторна комисија за енергетика 
ОДС е должен одобрените планови да ги објави на сво-
јата веб страница. 

 
Член 12 

Годишна програма за реализација на план за развој 
на дистрибутивниот систем 

 
1) Годишната програма за реализација на планот за 

развој на дистрибутивниот систем за период од пет го-
дини, особено содржи: 

1) опис на инвестициските работи кои треба 
да се реализираат во годината за која се однесува прог-
рамата; и 

2) планирани финансиски средства и финан-
сиски извори за реализација на годишната програма. 

2) ОДС е должен секоја година да ја доставува до 
РКЕ програма од став 1) на овој член.  
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2.2 КРИТЕРИУМИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 13 
Критериуми за планирање 

 
1) Дистрибутивниот систем, по правило, се изведу-

ва радијално, без земање предвид на критериумот (n-1), 
освен во случај кога тоа е потребно поради барање на 
потрошувачот, за зголемена доверливост на испора-
ката, подобра од стандардната, како и за изведба на об-
јекти од висок напон. Трошоците за обезбедување на 
зголемена доверливост при испораката на електрична 
енергија се на товар на потрошувачот.  

2) Заради задоволување на техничките барања за 
сигурна и квалитетна испорака на електрична енергија 
на потрошувачите, потребно е да се задоволат и да се 
почитуваат следните критериуми:  

1) да нема нарушување на граничните вред-
ности на напонот, струја и моќноста на куса врска на 
дистрибутивниот систем, и 

2) да нема недозволено преоптоварување на  
дистрибутивниот систем кое ќе предизивика  оштету-
вање, уништување или до недозволено намалување на 
животниот век. 
 

Член 14 
Регулација на напон и реактивна моќност 

 
1) При планирањето на дистрибутивниот систем 

треба да се земе предвид потребата за регулација на на-
пон и реактивна моќност. 

2) ОДС оптимално ги планира изворите на реактив-
на електрична енергија во дистрибутивниот систем, со 
приоритет тие да се инсталираат кај потрошувачите на 
дистрибутивниот систем кои трошат реактивна елек-
трична енергија. 

3) Преземањето на реактивна електрична енергија 
од преносниот систем од страна на ОДС треба да биде 
сведено на фактор на моќност cosφ=0,95. 
 

Член 15 
Правила за моќност на куса врска 

 
При планирањето на дистрибутивниот систем, зара-

ди спречување на оштетување или загрозување на дис-
трибутивниот систем во случај на појава на грешка, 
потребно е конструктивните гранични вредности на 
уредите за заштита од моќност на куса врска да бидат 
димензионирани според моќноста на куса врска, со цел 
истите ефикасно и селективно да го исклучат делот од 
дистрибутивниот систем зафатен со грешката, при 
што: 

1) максималната вредност на моќноста на куса 
врска на секој јазол, која е резултат на грешка во дис-
трибутивниот систем, не треба да ја надмине вредноста 
на расклопната моќност на инсталираните расклопни 
уреди, и 

2) минималната вредност на моќноста на куса врска 
на секој јазол треба да достигне задоволително ниво 
кое овозможува отстранување на грешката со помош 
на инсталираните заштитни уреди. 
 

Член 16 
Заземјување на дистрибутивната мрежа 

 
1) Начинот на заземјување на дистрибутивната мре-

жа треба го утврдува ОДС, а се прилагодува према по-
стоечкото заземјување во кругот на Индустриска зона 
Железара. 

2) При проектирањето на заземјувањето треба да се 
почитуваат важечките технички стандарди и прописи. 

3. ПРИСТАП НА ТРЕТА СТРАНА НА ДИСТРИБУ-
ТИВЕН СИСТЕМ 

 
Член 17 

1) ОДС е должен врз основа на објавени тарифи, да 
овозможи пристап до дистрибутивниот систем на об-
јективен и транспарентен начин со кој се оневозможу-
ва дискриминација на корисниците на системот. 

2) ОДС ќе обезбеди приоритет за пристап на дис-
трибутивниот систем, за производителите на електрич-
на енергија доколку постојат технички можности за 
приклучување. 

3) ОДС е должен, во согласност со овие Мрежни 
правила и правилата за снабдување со електрична 
енергија, на постојните и новите корисници да им овоз-
можи пристап на дистрибутивниот систем:  

1) на објективен, транспарентен и недискри-
минаторен начин,  

2) заснован на начелото на регулиран пристап 
на трета страна, и  

3) со примена на цени и тарифи одобрени од 
страна на РКЕ.  

4) ОДС може да одбие пристап на мрежата само во 
случаи кога има недостаток на соодветен капацитет за 
дистрибуција на електрична енергија и за тоа ОДС е 
должен да донесе Решение во кое детално и недвос-
мислено ќе ги образложи причините за одбивањето на 
лицето кое го барало пристапот во писмена форма. 

5) Лицата на кои им е одбиен пристап на дистрибу-
тивната мрежа или се незадоволни од условите за прис-
тапот на мрежата можат да поднесат жалба до РКЕ. 

 
4. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНАТА 

МРЕЖА 
 

Член 18 
1) ОДС е должен да соработува со надлежните ор-

гани од областа на градењето, планирањето и уредува-
њето на просторот во постапката за изготвување и но-
сење на урбанистички планови со кои се планира кому-
налната инфраструктура и постапката за издавање на 
одобренија за градење. 

2) По барање од општина Гази Баба за Индустриска 
зона Железара ОДС доставува податоци за постоечката 
инфраструктура за конкретна градежна парцела за која 
се побарани податоци, во форма и обем кои му се на 
располагање на ОДС. 

3) По барање од надлежниот орган за издавање на 
одобрение за градење, ОДС во рок определен согласно 
Законот за градење, треба да изврши увид во основни-
от проект и да достави мислење дали објектот за кој е 
доставено барањето за одобрение за градење може да 
се приклучи на дистрибутивната мрежа. 
 

Член 19 
Објекти кои не се изградени во согласност со закон 

 
1) ОДС не смее да приклучува на дистрибутивната 

мрежа објекти на корисниците за кои не е издадено 
одобрение за градење или за кои не е издадено реше-
ние за утврдување на правен статус на бесправно из-
граден објект во согласност со закон. 
 

Член 20 
Енергетски објекти со издадена лиценца 

 
1) Приклучувањето на енергетските објекти со ли-

ценца издадена согласно членовите 39 и 40 од Законот 
за енергетика на дистрибутивната мрежа се врши во 
согласност со закон и овие Мрежни правила. 
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4.1 СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДИС-
ТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 

 
Член 21 

Општи услови за приклучок на објект на корисник 
на дистрибутивната мрежа 

 
1) Објектите на корисниците на дистрибутивната 

мрежа се приклучуваат на дистрибутивната мрежа пре-
ку приклучок, во постапка утврдена со овие Мрежни 
правила. 

2) Објектите на корисниците можат да се приклучат 
на дистрибутивната мрежа само по претходно издадено 
Решение за согласност за приклучување на дистрибу-
тивна мрежа од страна ОДС и склучен Договор за 
приклучување на дистрибутивната мрежа помеѓу ко-
рисникот на дистрибутивната мрежа и ОДС. 

3) ОДС е должен да го утврди местото на приклу-
чок на објектот/објектите на корисникот на дистрибу-
тивната мрежа. 

4) Местото на приклучок на објектот/објектите на 
корисникот на дистрибутивната мрежа по правило е 
местото на испорака на електричната енергија. 
 

Член 22 
1) Лицата кои бараат приклучување на дистрибу-

тивната мрежа или корисниците на дистрибутивната 
мрежа се должни да обезбедат Решение за согласност 
за приклучување на дистрибутивна мрежа и Договор за 
приклучување на дистрибутивната мрежа од ОДС при: 

1) изградба на нов објект кој се приклучува на 
дистрибутивната мрежа, 

2) зголемување на одобрената максимална ед-
новремена моќност на корисникот на дистрибутивната 
мрежа, 

3) промена или реконструкција на приклучо-
кот по барање на корисникот на дистрибутивната 
мрежа, во случај кога корисникот врши промена на оп-
ремата која би предизвикала повратни влијанија врз 
дистрибутивниот систем; 

4) обединување на две или повеќе пресметков-
ни мерни места во едно пресметковно мерно место,  

5) поделба на пресметковно мерно место; и 
6) во случаевите наведени во Член 26 од овие 

Мрежни правила. 
2) Во случај на промена на сопственоста на објек-

тот за кој е издадено Решение за согласност за приклу-
чување, на новиот сопственик на објектот не му се из-
дава ново Решение за согласност за приклучување. 
 

Член 23 
Барање за согласност за приклучување  

на дистрибутивна мрежа 
 
1) Барањето за согласност за приклучување на пот-

рошувач на дистрибутивната мрежа се поднесува во 
писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1. 

2) Документите наведени во прилог на барањето се 
доставуваат во еден примерок, додека образецот БСП -
1 се доставува во два примероци, од кои едниот приме-
рок заверен со печат од ОДС останува кај барателот. 

3) Барањето за согласност за приклучување на дис-
трибуиран производител на електроенергетската дис-
трибутивна мрежа, се поднесува во писмена форма до 
ОДС, на образец  БСП – 2.  

4) Документите наведени во прилог на барањето се 
доставуваат во еден примерок, додека образецот БСП -
2 се доставува во два примероци, од кои едниот приме-
рок заверен со печат од ОДС останува кај барателот. 

5) ОДС е должен да ги достави образците БСП – 1 и 
БСП - 2 до РКЕ, заради одобрување. По одобрувањето 
ОДС е должен истите да ги објави на својата веб 
страна.  

6) Барателот е должен да ја потпише Изјавата за да-
вање на согласност за користење и обработка на лични 
податоци на образец БСП-3 
 

Член 24 
Решение за согласност за приклучување  
на корисник на дистрибутивната мрежа 

 
1) ОДС е должен да го разгледа Барањето за соглас-

ност за приклучување на дистрибутивната мрежа под-
несено од барателот и доколку се исполнети условите 
согласно овие Мрежни правила ОДС ќе донесе Реше-
ние за согласност за приклучување на дистрибутивната 
мрежа. 

2) ОДС е должен Решението од став (1) на овој член 
да го донесе во рок од: 

1) 15 дена од денот на доставување на барање-
то за согласност за приклучување преку стандарден 
приклучок;  

2) 40 дена од денот на доставување на барање 
за согласност за приклучување преку нестандарден 
приклучок; и 

3) 40 дена од денот на доставување на барање 
за согласност за приклучување на производители на 
дистрибутивната мрежа. 

3) Во диспозитивот на Решението од став (1) на 
овој член, особено се утврдуваат: 

1) видот на приклучокот (стандарден, нестан-
дарден, изолиран) и техничките услови за приклучу-
вање; 

2) надоместокот за приклучување што треба 
да го плати корисникот; 

3) рокот за приклучување; и 
4) обврските на ОДС во врска со приклучува-

њето. 
4) Во прилог на Решението за согласност за приклу-

чување на дистрибутивната мрежа, ОДС е должен да 
приложи и детална пресметка за надоместокот за прик-
лучување на корисникот на дистрибутивната мрежа, 
која ќе биде составен дел на Решението. 

5) Деталната пресметка за надоместокот за приклу-
чување на корисникот од став (4) на овој член треба да 
опфати одделна пресметка за надоместокот за изградба 
на приклучокот и надоместокот на трошоци за создава-
ње на технички услови во дистрибутивниот систем, 
согласно Методологијата од Прилог 1 на овие Мрежни 
правила. 

6) Доколку ОДС не издаде Решение за согласност 
за приклучување на дистрибутивната мрежа во рокот 
утврден со овие Мрежни правила, или издаденото ре-
шение за согласност не е во согласност со одредбите од 
овие Мрежни правила, барателот може да поднесе жал-
ба до РКЕ, преку ОДС.  

7) ОДС е должен во прилог на жалбата на барателот 
да достави истовремено и одговор по наводите од жал-
бата до РКЕ. 
 

Член 25 
Рок на важење на Решението за согласност  

за приклучување 
 
1) Решението за согласност за приклучување на 

дистрибутивна мрежа ќе престане да важи доколку: 
1) изградбата на приклучокот не е започната 

во рокот определен во одобрението за градење на 
приклучокот; 

2) ОДС издаде ново Решение за согласност за 
приклучување на дистрибутивна мрежа по барање на 
корисникот, врз основа на Член 22 од овие Мрежни 
правила. 
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Член 26 
Решение за согласност за приклучување на дистри-

бутивната мрежа на други категории корисници 
 
1) Решението за согласност за приклучување на 

дистрибутивната мрежа на корисник на времен објект, 
односно урбана опрема, се издава по барање на корис-
никот и важи согласно рокот за поставување и отстра-
нување на времениот објект, определен во Одобрение-
то за поставување на времен објект, односно Одобре-
нието за поставување на урбана опрема, издадено сог-
ласно Законот за градење. 

2) Решението за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа на градби за кои не е потребно 
одобрение за градење согласно Законот за градење се 
издава по барање на корисникот со приложување на 
Решение за изведување на градбата односно поставува-
ње на опремата, издадено согласно Законот за градење. 

3) Решението за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа на корисник за изведување на 
подготвителни работи на градилиште, се издава по ба-
рање на корисникот, а во согласност со Одобрението за 
подготвителни работи, издадено согласно Законот за 
градење. 

4) Доколку барателот на приклучок е закупец, ОДС 
ќе издаде Решение за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа за закупецот, по претходна 
согласност на сопственикот на објектот, а во соглас-
ност со рокот утврден во договорот за закуп. 

5) Доколку барателот на приклучок е концесионер, 
ОДС ќе издаде Решение за согласност за приклучување 
на дистрибутивната мрежа за концесионерот, во сог-
ласност со договорот за концесија, а рокот на важење 
на решението за согласност за приклучување ќе биде 
во согласност со рокот на траење на концесискиот до-
говор.  

6) ОДС има право да ги исклучи корисниците од 
овој член во случај кога приклучокот не се користи за 
намената наведена во Решението за согласност за прик-
лучување на дистибутивната мрежа или ако истече ро-
кот на важење на Решението за согласност за приклу-
чување на дистибутивната мрежа.  
 

Член 27 
Одбивање на барање за согласност за приклучува-

ње на дистрибутивна мрежа 
 
1) ОДС ќе донесе Решение за одбивање на барање-

то за согласност за приклучување на дистрибутивната 
мрежа  во случај кога:  

1) во прилог на БСП 1, односно БСП 2, не е 
доставена комплетна документација; 

2) не постојат технички услови за приклучува-
ње на корисникот на дистрибутивната мрежа според 
барањето на корисникот; 

3) приклучувањето на корисникот на дистри-
бутивната мрежа, според податоците содржани во ба-
рањето на корисникот, може да предизвика загрозува-
ње на сигурноста во снабдувањето на останатите ко-
рисници; 

4) корисникот има неплатени обврски кон 
ОДС и/или снабдувачот. 

2) ОДС е должен да создаде технички услови за 
приклучување на корисникот на дистрибутивната мре-
жа во најкраток можен рок и да го извести барателот. 

3) Решението за одбивање на барање од став 1) на 
овој член треба да содржи образложение во кое ќе би-
дат наведени конкретните причини за одбивање на ба-
рањето. 

4) Против Решението за одбивање на барањето за 
согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, 
Барателот може да поднесе жалба до РКЕ, преку ОДС. 

5) ОДС е должен во прилог на жалбата на барателот 
да достави истовремено и одговор по наводите од жал-
бата до РКЕ. 

 
Член 28 

Одобрена максимална едновремена моќност 
 
1) Одобрена максимална едновремена моќност е 

најголемата дозволена активна моќност која може да ја 
користи објектот на корисникот во определено време 
во согласност со основниот проект, која се утврдува во 
Решението за согласност за приклучување на дистри-
бутивната мрежа. 

2) Корисникот не смее да ангажира максимална ед-
новремена моќност која е поголема од одобрената мак-
симална едновремена моќност на објектот согласно из-
даденото Решение за согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа. 

3) На корисниците со едно пресметковно место, со 
одобрена максимална едновремена моќност помала 
или еднаква на 80 kW во Решението за согласност за 
приклучување на дистрибутивната мрежа им се одоб-
рува максимална едновремена моќност во согласност 
со номиналната струја на главните осигурувачи а како 
пресметковна максимална едновремена моќност се зе-
ма 30 kW. 

4) На корисник на дистрибутивната мрежа, чиј об-
јект се приклучува на нисконапонска или среднонапон-
ска дистрибутивна мрежа (0,4 kV, 6 kV, и 35 kV) кај 
кои согласно овие Мрежни правила е предвидено мере-
ње на моќност, во Решението за согласност за приклу-
чување на дистрибутивната мрежа може да му се одо-
бри максимална едновремена моќност поголема од 80 
kW. 

 
Член 29 

Пречекорување на одобрена максимална  
едновремена моќност 

 
1) Доколку ОДС утврдил дека корисникот на дис-

трибутивниот систем ангажира поголема моќност од 
одобрената максимална едновремена моќност, утврде-
на со Решението за согласност за приклучување на дис-
трибутивната мрежа, ОДС е должен да го извести ко-
рисникот дека ангажира поголема моќност од одобре-
ната максимална едновремена моќност и да му достави 
доказ за истото. 

2) По известувањето од став (1) на овој член корис-
никот е должен: 

1) во рок од 8 дена да ја сведе ангажираната 
максимална едновремена моќност согласно одобрената 
максимална едновремена моќност на објектот со изда-
деното Решение за согласност за приклучување, или  

2) во рок од 15 дена да поднесе ново барање за 
согласност за приклучување, со барана максимална ед-
новремена моќност еднаква на ангажираната. 

3) Доколку корисникот не постапи согласно став (2) 
на овој член, ОДС има право да го исклучи корисникот 
од дистрибутивната мрежа. 
 

Член 30 
Точка на приклучување на корисникот  

на дистрибутивна мрежа 
 
1) Согласно одобрената едновремена максимална 

моќност на корисникот, се одредува точка на приклу-
чување на корисникот на дистрибутивната мрежа и ис-
тото се врши согласно следнава табела: 
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2) по исклучок од  став 1) на овој член, приклучува-

њето може да се изведе на повисоко мрежно ниво на 
приклучување, доколку: 

1) техничките услови во дистрибутивната мре-
жа на местото на приклучување не одговараат на пара-
метрите на опремата во објект/ти, постројка/и и 
постројка/ки за производство на електрична енергија 
на корисникот, така да истата не може да работи нор-
мално; и/или 

2) постои поекономично решение за приклу-
чувањето. 
 

Член 31 
Стандардни и нестандардни приклучоци 

 
1) Во зависност од одобрената едновремена макси-

мална моќност на приклучокот се утврдуваат стандард-
ни и нестандардни приклучоци.  

2) Стандарден приклучок е нисконапонски или 
среднонапонски приклучок при што е исполнет еден од 
условите: 

1) објектот кој се приклучува се наоѓа на под-
рачје кое е опфатено со детален урбанистички план 
(ДУП) или локално урбанистичка планска документа-
ција (ЛУПД), и одобрената максимална едновремена 
моќност на приклучокот е помала или еднаква на 
400kW;  

2) сите, деловни објекти. 
3) Нeстандарден приклучок е нисконапонски 

или среднонапонски  приклучок при што објектот има 
потреба за одобрена максимална едновремена моќност 
поголема од 400 kW. 
 

Член 32 
Надворешен приклучок 

 
1) Надворешен приклучок е дел од приклучокот кој 

опфаќа водови, опрема и уреди од дистрибутивната 
мрежа до местото на испорака на електричната енерги-
ја кое е дефинирано со Решението за согласност за 
приклучување на дистрибутивната мрежа. 

2) Мерните уреди се поставуваат на место на испо-
рака. Мерната опрема е дел од надворешниот приклу-
чок. 

3) По исклучок од став 2) од овој член, поради тех-
нички причини, местото на испорака може да биде на 
среден напон, а местото на мерење на низок напон. Во 
овој случај мерната опрема е дел од внатрешниот прик-
лучок. 

4) Во случај кога за приклучок на објект е потребна 
изведба на ТС:  

1) ТС е составен дел на надворешниот приклу-
чок ако точката на испорака и местото на мерење сe на 
низок напон, 

2) ТС не е составен дел на надворешниот 
приклучок ако точката на испорака и местото на мере-
ње сe на среден напон. 

5) Ако за приклучок на деловен објект каде има по-
веќе корисници и е потребна изведба на ТС, тогаш ТС 
е составен дел на надворешниот приклучок.  

Член 33 
Изведба на стандарден надворешен приклучок 
 
1) Проектирањето, изведбата, надзорот и ставањето 

под напон на стандарден надворешен приклучок се 
врши во согласност со Законот за градење и овие 
Мрежни правила. 

2) Стандардниот надворешен приклучок ќе го про-
ектира и изведува ОДС или правно лице определено од 
ОДС од листата од Член 37 од овие Мрежни правила, 
врз основа на договор со ОДС. 
 

Член 34 
Изведба на нестандарден надворешeн приклучок 

 
1) Проектирањето, изведбата, надзорот и ставањето 

под напон на нестандарден надворешeн приклучок се 
врши во согласност со Законот за градење и овие 
Мрежни правила. 

2) Нестандардниот надворешен приклучок  го про-
ектира и изведува ОДС или правно лице определено од 
ОДС од листата од Член 37 од овие Мрежни правила, 
врз основа на договор со ОДС. 
 

Член 35 
Изведба на надворешен приклучок кој е наменет за 

еден корисник (изолиран корисник) 
 
1) Кога на еден корисник му е издадено Решение за 

согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа 
преку надворешен приклучок и при тоа надворешниот 
приклучок ќе се користи исклучиво за превземање/пре-
давање на електрична енергија за потребите на тој ко-
рисник (изолиран корисник), истиот има право да го 
избере приклучокот да го проектира и изведува: 

1) ОДС, со средства на корисникот, или 
2) правно лице од листата од Член 37 од овие 

Мрежни правила, со средства на корисникот. 
2) Кога надворешниот приклучок, од став 1) од овој 

член, се проектира и се изведува од правно лице од 
листата од Член 37 од овие Мрежни правила потребно 
е:  

1) Изведувачот да го изведе приклучокот сог-
ласно одобрението за градење и основниот проект;  

2) Во основниот проект треба да бидат наведе-
ни опремата, уредите и материјалите кои ќе се вградат, 
како и начинот на изведба на надворешниот приклу-
чок, содржани во листата од Член 36 на овие Мрежни 
правила; 

3) Изведувачот е должен да го извести ОДС за 
завршувањето на секоја фаза од изведувањето според 
основниот проект и да го повика ОДС да изврши увид 
во извршената работа, со цел ОДС да утврди дали изве-
дената фаза е извршена во согласност со основниот 
проект; 

4) За извршениот увид ОДС изготвува запис-
ник кој го потпишува и изведувачот. Доколку се ут-
врдат недостатоци истите се наведуваат во записникот; 

5) Изведувачот е должен да ги отстрани не-
достатоците утврдени во записникот и да го повика 
ОДС со записник да утврди дека недостатоците се от-
странети; 

6) Изведувачот не може да отпочне со наред-
ната фаза од изведувањето ако ОДС со записник не ут-
врдил дека се отстранети недостатоците утврдени во 
претходниот записник. 
 

Член 36 
Листа на типизирана опрема, уреди и материјали 

 
1) При проектирањето и изведувањето на надво-

решниот приклучок треба да се применат пропишаните 
технички нормативи и стандарди во однос на опремата, 
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уредите, материјалите кои се вградуваат во надвореш-
ниот приклучок, како и начинот на изведба на надво-
решниот приклучок.  

2) ОДС е должен да состави листа на типизирана 
опрема, уреди и материјали од ставот (1) на овој член и 
да ги наведе техничките нормативи и стандарди кои 
треба да ги исполнуваат опремата, уредите и материја-
лите кои се вградуваат, како и да ги наведе начините на 
изведба при изградбата на стандардниот, односно нес-
тандардниот надворешен приклучок. 

3) ОДС е должен најмалку на три години да ја обно-
вува листата од став 2) на овој член. 

4) Листата од став 2) на овој член ОДС е должен да 
ја достави до РКЕ, заради одобрување. 

5) Листата од став 2) на овој член треба да биде по-
стојано објавена на интернет страна на ОДС. 
 

Член 37 
Правни лица кои можат да проектираат и изведува-

ат надворешен приклучок 
 
1) Правните лица кои ОДС може да ги определи за 

изградба на надворешен приклучок, односно правните 
лица со кои корисникот може да склучи договор за 
проектирање и/или изведување на надворешен приклу-
чок, се определуваат по пат на јавен конкурс кој го ор-
ганизира и спроведува ОДС на секои три години. 

2) Текстот на јавниот конкурс од став 1) на овој 
член, во кој задолжително треба да бидат наведени ус-
ловите кои треба да ги исполнуваат учесниците на кон-
курсот и критериумите за избор, гo утврдува ОДС. 

3) ОДС е должен на сопствен трошок да го објави 
јавниот конкурс на својата интернет страна и најмалку 
во два дневни весници од кој едниот се издава на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот ја-
зик. 

4) Изборот на учесниците на јавниот конкурс се 
врши од страна на комисија основана од ОДС, во која 
задолжително треба да има по еден претставник и од 
Комисија за заштита на конкуренција, Државен 
инспекторат за техничка инспекција, Стопанска комора 
на Македонија и Сојузот на стопански комори на Ма-
кедонија. 

5) По извршувањето на изборот, ОДС е должен на 
својата интернет страна веднаш да ја објави листата на 
правните лица со кои корисникот може да склучи дого-
вор за проектирање и/или изведување на надворешниот 
приклучок. 
 

Член 38 
Сопственост, трајно користење и управување и од-

ржување на надворешниот приклучок кој е наменет 
за еден корисник (изолиран корисник) 

 
1) Корисникот кој избрал приклучокот да го гради 

правно лице од Член 37 од овие Мрежни правила, мо-
же да: 

1) го предаде приклучокот во сопственост на 
ОДС, или 

2) го задржи приклучокот во своја сопстве-
ност. 

2) Корисникот, од став (1), алинеа (1), од овој член, 
кој го предава приклучокот во сопственост на ОДС, ис-
тото го врши без надоместок. При тоа, трошоците за 
одржување на приклучокот се на сметка на ОДС. 

3) Ако корисникот, од став (1), алинеа (2), од овој 
член, го задржи приклучокот во своја сопственост, тој 
е должен да: 

1) му овозможи на ОДС управување со истиот 
на начин и постапка предвидена со Договорот за прик-
лучување на дистрибутивна мрежа, 

2) обезбеди одржување на приклучокот, кое 
може да биде од страна на: 

i) ОДС, при што трошоците за тековно одржу-
вање на надворешниот приклучок се регулираат со до-
говор за одржување на надворешниот приклучок поме-
ѓу корисникот и ОДС; или 

ii) овластено и лиценцирано правно лице за 
изградба и одржување на енергетски објекти со кое  ко-
рисникот ќе склучи договор за одржување на надво-
решниот приклучок и ќе го извести ОДС за склучениот 
договор. 

4) Пред ставањето на приклучокот под напон ко-
рисникот е должен на ОДС да му го достави технички-
от извештај од надзорен инженер за извршен технички 
прием на надворешниот приклучок и/или документ за 
ставање во употреба на приклучокот согласно Законот 
за градење. 
 

Член 39 
Внатрешен приклучок 

 
1) Внатрешен приклучок е дел од приклучокот кој 

опфаќа водови, опрема и уреди од завршетокот на над-
ворешниот приклучок до објектот кој се приклучува.  

2) Кога мерните уреди се наоѓаат директно во ТС 
110/35/6kV, ТС 110/6kV или ТС 6/0,4 kV, внатрешниот 
приклучок го сочинуваат сите електроенергетски об-
јекти кои се наоѓаат по местото на мерење. 
 

Член 40 
Изведба, сопственост и одржување на внатрешен 

приклучок 
 
1) Внатрешниот приклучок на корисникот на дис-

трибутивната мрежа може да биде изведуван од лица 
ангажирани од страна на корисникот, кои поседуваат 
овластувања за изведување на работи од таков вид сог-
ласно закон и друг пропис.  

2) Внатрешниот приклучок е во сопственост на ко-
рисникот на дистрибутивната мрежа.  

3) Корисникот е должен да го одржува внатрешни-
от приклучок, инсталациите од мерниот уред до соп-
ствениот објект, на сопствен трошок. 

4) ОДС не е одговорен за настанување на штети 
или загрозување на сигурното, безбедното и квалитет-
ното снабдување со електрична енергија на корисникот 
ако истите се предизвикани од неисправност на внат-
решниот приклучок на корисникот. 
 

Член 41 
Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа 

 
1) По добивање на Решението за согласност за 

приклучување на дистрибутивната мрежа, корисникот 
е должен да склучи Договор за приклучување на дис-
трибутивната мрежа. 

2) Договорот за приклучување на дистрибутивната 
мрежа во зависност од видот на приклучокот е пропи-
шан на образец даден во Прилог  3, кој е составен дел 
на овие Мрежни правила. 
 

Член 42 
Барање за ставање под напон 

 
1) По изведувањето на приклучокот согласно од-

редбите од овие Мрежни правила, ОДС по барање на 
корисникот е должен приклучокот да го стави под на-
пон. 

2) Барањето за ставање под напон се поднесува во 
писмена форма до ОДС, на образец  БСН.  

3) Кон барањето за ставање под напон на приклучо-
кот, корисникот е должен да приложи: 
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1) копија од Договорот за приклучување на 
дистрибутивна мрежа;  

2) копија од Договорот за снабдување со елек-
трична енергија; 

3) потврда од овластена компанија или лице за 
извршување на таков вид на работи, дека внатрешниот 
приклучок и внатрешната инсталација во објектот се 
изведени во согласност со важечките технички станда-
ради и прописи; 

4) копија од документ за ставање во употреба 
на надворешниот приклучок согласно Законот за гра-
дење, кога надворешниот приклучок го изведува прав-
но лице од Член 37 од овие Мрежни правила. 

4) По исполнување на условите утврдени во став 3) 
на овој член, ОДС е должен приклучокот да го стави 
под напон, односно да го приклучи објектот на корис-
никот на дистрибутивната мрежа.  

5) Рокот за ставање на приклучокот под напон не 
треба да биде подолг од 7 дена од денот на поднесува-
ње на барањето за ставање под напон. Точниот датум 
на ставањето на приклучокот под напон се определува 
во координација со ОДС, корисникот и останатите за-
сегнати корисници. Корисникот има право да присус-
твува при ставањето под напон на приклучокот, однос-
но при приклучувањето на неговиот објект на дистри-
бутивната мрежа. 

6) По ставањето под напон надворешниот приклу-
чок станува составен дел од дистрибутивната мрежа. 

7) ОДС нема да го стави приклучокот под напон 
ако: 

1) за приклучокот не е издаден документ за 
ставање во употреба на надворешниот приклучок сог-
ласно Законот за градење, кога надворешниот приклу-
чок го изведува правно лице од Член 37 од овие Мреж-
ни правила; 

2) корисникот нема претходно склучен Дого-
вор за снабдување со електрична енергија. 

8) Корисникот е должен на ОДС да му овозможи 
пристап до локацијата на која се наоѓа приклучокот. 

9) ОДС е должен да го достави образецот БСН до 
РКЕ, заради одобрување. По одобрувањето ОДС е дол-
жен истиот да го објави на својата веб страна.  
 

Член 43 
Надоместок за приклучување на дистрибутивната 

мрежа 
 
1) Корисникот чиј објект се приклучува на дистри-

бутивната мрежа е должен да го плати надоместокот за 
приклучување на дистрибутивната мрежа кој се состои 
од: 

1) надоместок за изградба на приклучокот; и  
2) надоместок за создавање на технички усло-

ви во дистрибутивната мрежа. 
2) Одредувањето на надоместокот за приклучување 

на објектите на корисниците на  дистрибутивната мре-
жа се пресметува согласно Методологијата за начинот 
на одредување на надоместокот за приклучување на 
дистрибутивната мрежа на електрична енергија, дадена 
во Прилог 1 на овие Мрежни правила. 
 

Член 44 
Евиденција на уплатени средства од корисниците за 

приклучување на  дистрибутивната мрежа 
 
1) ОДС е должен да води одделна книговодствена 

евиденција за плаќање на надоместокот за приклучува-
ње на дистрибутивната мрежа кој го уплаќаат корисни-
ците кој се приклучуваат на дистрибутивната мрежа 
преку стандарден и нестандарден приклучок. 

2) ОДС е должен да отвори посебена сметка за уп-
лата на надоместокот за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа преку стандарден приклучок и посебна 

сметка за уплата на надоместокот за приклучување на 
дистрибутивната мрежа преку нестандарден приклучок 
кој го уплаќаат корисниците кој се приклучуваат на 
дистрибутивната мрежа. 

3) ОДС е должен да ги евидентира податоците за 
приклучените корисници на дистрибутивната мрежа. 

4) ОДС е должен до РКЕ да доставува квартални 
извештаи за следните податоци: 

1) трошоци за стандардни приклучоци, дадени 
по вид на трошок, остварени приходи по основ на стан-
дардни приклучоци и број на стандардни приклучоци;  

2) трошоци за нестандардни приклучоци, да-
дени по вид на трошок одделно за трошоци за изградба 
на приклучоци и трошоците за создавање на технички 
услови во дистрибутивната мрежа, број на нестандард-
ни приклучоци и остварени приходи по основ на нес-
тандардни приклучоци.  

 
5. КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 45 

Општи начела за квалитет на електрична енергија 
 
1) Следење на квалитетот на електрична енергија, 

претставува процес на обезбедување на податоци за 
показатели за квалитет на електричната енергија, нивна 
обработка, изготвување на планирани мерки за подоб-
рување на показатели за квалитет на електричната 
енергија и нивна имплементација. 

2) ОДС е должен да собира и обработува податоци 
потребни за пресметување на показателите кои го оп-
ределуваат квалитетот на електричната енергија и да 
формира база на податоци која ќе содржи податоци за: 

1) техничките карактеристики на напонот 
2) број на прекини во снабдување и 
3) број на барања до ОДС и решенија од ОДС 

во однос на квалитетот на електрична енергија. 
3) Квалитетот на електрична енергија на местото на 

приклучување на производител на електрична енергија 
е одговорност на самиот  производител. 

4) Квалитетот на електричната енергија на местото 
на приклучување на преносната мрежа е одговорност 
на ОЕПС. 

5) ОДС обезбедува квалитет на електричната енер-
гија преку исполнување на услови, мерки и критериу-
ми пропишани со овие Мрежни правила, кои се на ос-
нов на стандарди, прописи и технички препораки. 

6) Квалитетот на електричната енергија зависи од 
состојбите во електропреносниот систем, состојбите во 
дистрибутивниот систем, приклучените производители 
на електрична енергија и приклучените потрошувачи 
на електрична енергија на дистрибутивниот систем.  

7) Корисниците на дистрибутивниот систем се 
должни да ги контролираат своите повратни влијанија 
во дистрибутивната мрежа. 

8) Обврска на ОДС е да врши контрола на поврат-
ните влијанија на корисниците на дистрибутивната 
мрежа.  

9) Квалитетот на електрична енергија се определува 
преку квалитет на напон, континуитет во испораката на 
електрична енергија и квалитет на услуга.   
 

5.1 КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 

 
Член 46 

Контрола и мониторинг 
 
1) За да се обезбеди ефикасна работа на дистрибу-

тивниот систем, ОДС спроведува контрола и монито-
ринг на влијанијата од опремата на корисниците прик-
лучени на дистрибутивниот систем.  
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2) ОДС има обврска да спроведе контрола и мони-
торинг на квалитетот на електричната енергија на раз-
лични точки од дистрибутивната мрежа, во одредени 
временски интервали, вклучувајќи ги и точките на 
приклучување на електропреносниот систем.  

3) Барање за контрола на квалитетот на електрична 
енергија, може да биде иницирано од страна на корис-
ник на дистрибутивниот систем, согласно Законот за 
енергетика. 

4) ОДС е должен да постапи по барањето од ставот 
(3) на овој член и да го извести корисникот на дистри-
бутивниот систем за резултатите од контролата, како и 
за планираните  мерки, за подобрување, ако резултати-
те потврдат дека се потребни дополнителни мерки за 
подобрување на квалитетот. 

5) Доколку корисникот на дистрибутивниот систем 
не се согласува со резултатите од контролата и/или мо-
ниторингот од став (4) на овој член, корисникот може 
да достави приговор до Државниот инспекторат за тех-
ничка инспекција. 

6) Ако во постапката по приговорот од став (5) на 
овој член се утврди дека приговорот има основа, ко-
рисникот нема обврска да ги плати трошоците за из-
вршената контрола од став (5) на овој член, а ОДС ќе 
ги надомести трошоците за контрола извршена од стра-
на на Државниот инспекторат за техничка инспекција. 

7) Ако во постапката по приговорот од став (5) на 
овој член се утврди дека приговорот нема основа, ко-
рисникот ќе ги плати трошоците за контрола извршена 
од страна на Државниот инспекторат за техничка 
инспекција. 
 

5.2 КВАЛИТЕТ НА НАПОН 
 

Член 47 
Основни технички карактеристики на местото на 

приклучок на дистрибутивната мрежа 
 
1) Техничките карактеристики на местото на прик-

лучување во дистрибутивниот систем подраздбираат 
технички услови кои се однесуваат на: 

1) отстапување на фреквенцијата, 
2) отстапување на напонот, 
3) отстапување од синусоидалната форма на 

напонот, 
4) несиметрија на напонот, 
5) работно и заштитно заземјување, 
6) големина на кусата врска, 
7) степен на изолација, 
8) заштита од дефекти и  пречки, 
9) фактор на моќност. 

2) Правно или физичко лице кое бара приклучок на 
дистрибутивната мрежа на местото на приклучување 
мора да ги исполни техничките услови од став (1) од 
овој член. 
 

Член 48 
Вредности на фреквенцијата и дозволени  

отстапувања 
 
Номинална вредност на фреквенцијата и дозволе-

ните отстапувања во дистрибутивниот систем се: 
1) Номинална вредност на фреквенцијата во дис-

трибутивен систем во Република Македонија е 50 Hz, 
освен кога се прави корекција по налог на ОЕПС; 

2) Фреквенцијата се одржува на ниво на интерко-
нектираниот електроенергетски систем и ОДС нема од-
говорност да ја одржува фреквенцијата во пропишани-
те рамки. 

3) Во текот на една недела, во 99,5% од 10 sec ин-
тервали, просечната ефективна вредност на фреквенци-
јата на место на приклучување на дистрибутивната 

мрежа за 35kV, 6kV и 0,4kV мрежа, мора да биде во 
граници од ±1%, од номиналната вредност на фрек-
венцијата. 

4) Во текот на една недела, во 100% од 10 sec ин-
тервали, просечната ефективна вредност на фреквенци-
јата на место на приклучување на дистрибутивната 
мрежа за 35kV, 6kV и 0,4kV мрежа, мора да биде во 
граници од +4% и -6%, од номиналната вредност на 
фреквенцијата. 
 

Член 49 
Вредности на напонот и дозволени отстапувања 
 
1) Номиналната вредност на напонот во дистрибу-

тивниот систем, согласно стандардот МКС EN 
50160:2009, е: 

1) за високонапонска трифазна дистрибутивна 
мрежа: 110 kV 

2) за среднонапонска трифазна дистрибутивна 
мрежа: 35 kV, и 6kV 

3) за нисконапонска дистрибутивна мрежа: за 
трифазна дистрибутивна мрежа 400 V. 

2) Пропишаните граници на отстапување од номи-
налниот напон во нормален режим на работа се:  

1) за низок напон (0,4 kV): ±10%, 
2) за среден напон (6kV, 35 kV и 110 kV): 

±10%. 
3) Дозволените отстапувања од став (2) на 

овој член се однесуваат кога номиналната вредност на 
напонот во точката на приклучување со преносниот 
систем е во границите на дозволените отстапувања.  

4) Со исклучок на став (2) на овој член можни се 
поголеми отстапувања на напонот во случај на нару-
шен режим на работа на дистрибутивниот систем, ви-
ша сила, попречување од трета страна или кога  номи-
налната вредност на напонот во точката на приклучу-
вање со преносниот систем отстапува од границите на 
дозволените отстапувања, а при тоа отстапувањата на 
напонот наведени во овој член, се однесуваат на случа-
ите кога напонот во точката на напојување на напојна-
та трансформаторска станица од електропреносниот 
систем е во зададените граници. 
 

Член 50 
Регулација на напон 

 
1) ОДС е должен да врши регулација на напонот во 

дистибутивниот систем со одржување на напонот во 
пропишаните граници за дозволени отстапувања од 
Член  49 на овие Мрежни правила.  

2) ОДС ги утврдува условите на компензација на 
реактивната моќност на корисниците на дистрибутив-
ната мрежа, со цел  напонот да биде во пропишаните 
граници за дозволени отстапувања од Член 49 на овие 
Мрежни правила. 
 

Член 51 
Брзи и бавни промени на напонот предизвикани од 
чести вклучување и/или исклучувања на оптовару-

вања на дистрибутивен систем 
 
1) Во текот на еден ден, 100% од ефективна вред-

ност на промените на напонот во точките на местото на 
приклучување на дистрибутивната мрежа за 35 kV и 
6kV мрежа, можат да бидат: 

1) Брзи промени на напонот (преоден процес 
во дистрибутивниот систем, кога има чести (број на 
вклучувања и исклучувања во 1 min, поголеми од 100) 
вклучувања и исклучувања на оптоварувања кои се 
приклучени на дистрибутивниот систем), се дозволени 
максимум до ±2% од напон на местото на приклучок 
на дистрибутивниот систем; 
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2) Бавни промени на напонот (преоден процес 
во дистрибутивниот систем, кога има ретки (број на 
вклучувања и исклучувања во 1 min, помеѓу 1 и 100) 
вклучувања и исклучувања на оптоварувања кои се 
приклучени на дистрибутивниот систем), се дозволени 
максимум до ±2% од напон на местото на приклучок 
на дистрибутивниот систем. 

2) Во текот на еден ден, 100% од ефективна вред-
ност на промените на напонот во точките на местото на 
приклучување на дистрибутивната за 0,4 kV мрежа, 
можат да бидат: 

1) Брзи промени на напонот (преоден процес 
во дистрибутивниот систем, кога има чести (број на 
вклучувања и исклучувања во 1 min, поголеми од 100) 
вклучувања и исклучувања на оптоварувања кои се 
приклучени на дистрибутивниот систем), се дозволени 
максимум до ±3% од напон на местото на приклучок 
на дистрибутивниот систем; 

2) Бавни промени на напонот (преоден процес 
во дистрибутивниот систем, кога има ретки (број на 
вклучувања и исклучувања во 1 min, помеѓу 1 и 100) 
вклучувања и исклучувања на оптоварувања кои се 
приклучени на дистрибутивниот систем), се дозволени 
максимум до ±3% од напон на местото на приклучок 
на дистрибутивниот систем. 
 

Член 52 
Синусоидална форма на напонот 

 
Во текот на една недела, во 95% од 10 минутните 

интервали просечната ефективна вредност на факторот 
на вкупното хармониско изобличување (THD) на напо-
нот, до 40-тиот хармоник,  на местото на приклучување 
на дистрибутивната мрежа, мора да биде помало пома-
ло од 8%. 

 

Хармоник % 

3 5 

5 6 

7 5 

9 1,5 

11 3,5 

13 3 

15 0,5 

17 2 

19 1,5 

21 0 

23 1,5 

25 1,5 
 

Член 53 
Фликери 

 
1) Вредноста на индексот на интензитет на фликер 

придизвикан со приклучување на корисник на местото 
на приклучување на дистрибутивната мрежа, може да 
изнесува најмногу: 

1) 0,8, за краткотрајни фликери [Pst i], 
2) 0,5, за долготрајни фликери [Plt i]. 

Наведените вредности се однесуваат на 95 % од ин-
тензитетот на фликерот, во текот на една недела. 

2) Интензитет на фликер, утврден и оценет преку 
мерната постапка на фликер според стандардот МКС 
EN 50160:2009 е со помош на следниве големини: 

1) Краткoтраен интензитет на фликерот Pst, 
мерено преку временски период од 10 минути 

2) Долготраен интензитет на фликерот PIt, 
пресметан од една низа од 12 Pst i износи преку двоча-
совен интервал. 
 

Член 54 
Несиметрија на напонот 

 
1) Во текот на една недела, во 95% од 10 минутните 

интервали, несиметријата на просечната ефективна 
вредност на напонот, причинета од корисникот, не 
смее да надминува 2% од номиналниот напон за сред-
нонапонска дистрибутивна мрежа.  

2) Во текот на една недела, во 95% од 10 минутните 
интервали, несиметријата на просечната ефективна 
вредност на напонот, причинета од корисникот, не 
смее да надминува 3% од номиналниот напон, за нис-
конапонска дистрибутивна мрежа.  
 

Член 55 
Фактор на моќност 

 
1) Вредноста на факторот на моќност на дистрибу-

тивниот систем, мора да биде во границите од 0,95 ин-
дуктивно до 1. 

2) Секој корисник приклучен на дистрибутивниот 
систем, мора својот фактор на моќност да го одржува 
во границите дефинирани во став (1) од овој член. 

3) ОДС има обврска да врши мерење и контрола на 
факторот на моќност и да врши известување на корис-
ниците за мерките кои треба да ги применат и времето 
за имплементација на истите, за да отстапувањата на 
факторот на моќност биде во границите дефинирани од 
став (1) од овој член. 
 

Член 56 
Проценка на повратни влијанија  

во дистрибутивната мрежа 
 
1) Сите детални пресметки и начини на мерење, кои 

се однесуваат на квалитет на напонот се уредени во 
Техничките правила за проценка на повратни влијанија 
во дистрибутивната мрежа. 

2) ОДС е должен да изготви Технички правила за 
проценка на повратни влијанија во дистрибутивната 
мрежа како прилог на овие Мрежни правила и да ги 
достави до РКЕ во рок од  една година по влегување на 
сила на овие мрежни правила, заради одобрување, и по 
одобрувањето ОДС е должен да ги објави на својата 
интернет страна. 
 

Член 57 
Следење и подобрување на квалитет на напон 
 
1) ОДС е должен да ги следи, контролира и подоб-

рува следниве карактеристики на напонот во дистрибу-
тивниот систем: 

1) Промена на фреквенцијата 
2) Бавни и брзи промени на ефективната вред-

ност на напонот 
3) Фликери 
4) Хармоници 
5) Синусоидалната форма на напонот 
6) Несиметријата на напонот 
7) Факторот на моќност 

2) ОДС треба да води база на податоци за сите ка-
рактеристики на напонот наведени во став (1) од овој 
член. 

3) На основ на измерените вредности за контрола 
на квалитетот на напонот, ОДС прави пресметки и од-
редува мерки за подобрување на истите, согласно овие 
Мрежни правила и важечките стандарди и прописи.  
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4) ОДС треба да дефинира целни нивоа за квалитет 
на напон и да изработи план за постигнување на ис-
тите. 
 
5.3 КОНТИНУИТЕТ НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 58 
Сигурност на снабдување 

 
1) ОДС е должен да обезбеди сигурно функциони-

рање на точките на приклучување со преносниот сис-
тем кои се во негова сопственост заради обезбедување 
на континуирано снабдување со електрична енергија.  

2) ОДС не може да обезбеди сигурна и континуира-
на испорака на електрична енергија при: 

1) дефекти во дистрибутивниот систем или во 
електроенергетски објекти на корисниците;  

2) при дефекти во преносниот систем; 
3) при прекини поради планирани активности 

и  
4) при околности и настани кои се надвор од 

контрола на ОДС (виша сила).  
3) Во случај на настанување на околностите од став 

(2) од овој член, ОДС ќе настојува да ја обнови испора-
ката, што е можно побрзо и во границите на можности-
те на дистрибутивниот систем.   
 

Член 59 
Прекин поради дефект 

 
1) Во случај на прекини во испораката на електрич-

на енергија поради дефект, ОДС треба да воспостави 
повторна испорака, во најкраток можен рок.  

2) Во случај на лоши временски услови и тешко 
пристапни терени, прекинот може да биде и подолгот-
раен, при што ОДС ќе ги информира корисниците за 
причините на прекинот и за очекуваното траење на не-
говото отстранување преку центри за информирање. 
 

Член 60 
Планирани исклучувања 

 
1) Во случај на изведба на работи на електроенер-

гетските објекти на ОЕПС кои не траат подолго од 24 
часа и кои не се опфатени со годишниот план за од-
ржување, ОЕПС и ОДС превземаат координирани ак-
тивности. 

2) ОДС може привремено да исклучи одделни ко-
рисници на дистрибутивниот систем заради извршува-
ње на следните планирани работи: 

1) прегледи, испитувања или контролни ме-
рења; 

2) редовно или вонредно одржување; 
3) ремонт; 
4) приклучување на нови корисници; 
5) доградба или реконструкција на дистрибу-

тивната мрежа. 
3) Во случаите од став (1) на овој член, ОДС е дол-

жен да ги извести корисниците на дистрибутивниот 
систем за настанатото планирано исклучување.  
 

Член 61 
Известување за планирани исклучувања 

 
1) За планираните прекини во дистрибутивниот 

систем, ОДС  ги известува корисниците преку јавните 
гласила, дневниот печат, и интернет страната на ОДС.   

2) Доколку во дистрибутивниот конзум кој е опфа-
тен со планираниот прекин има корисници, на кои не 
смее да им се прекине електричната енергија, според 
Правилата за снабдување со електрична енергија или 

корисници на кои електричната енергија им е неопход-
на за  непречено одвивање на нивниот производствен 
процес, ОДС е должен да ги извести (писмено, елек-
тронски или преку телефон) за планираниот прекин. 
 

Член 62 
Индикатори за мерење на континуитет на испорака 

на електрична енергија 
 
1) Континутитетот на испораката на електрична 

енергија се однесува на прекини во испораката и се 
опишува преку број на прекини и времетраење.  

2) Континутитет на испораката на електрична енер-
гија се мери преку индикатори со цел да се рефлектира 
ситуацијата во дистрибутивниот систем.  

3) Индикатори за мерење на континуитетот на ис-
порака на електрична енергија  на корисниците на дис-
трибутивниот систем се: 

1) Индикатор за просечно времетраење на пре-
кини во дистрибутивниот систем (System Average 
Interruption Duration Index) – SAIDI 

2) Индикатор за просечен број на прекини во 
дистрибутивниот систем (System Average Interruption 
Frequency Index) – SAIFI 

3) Индикатор за просечно времетраење на пре-
кин по потрошувач (Custumer Average Interruption 
Duration Index)- CAIDI 

4) Индикаторот за просечно времетраење на преки-
ни во дистрибутивниот систем се пресметува на след-
ниот начин и се изразува во минути по потрошувач го-
дишно 

SAIDI= ti
N

Nim

1i




 , i = 1, 2, 3 ...... m 

 
каде: 
Ni - број на корисници засегнати од i – тиот прекин,   
ti - времетраење на i – тиот прекин (min),  
m - број на прекини,  
N - вкупен број на корисници 
 
5) Индикатор за просечен број на прекини во дис-

трибутивниот систем, SAIFI, се пресметува на следни-
от начин и се изразува во прекин по потрошувач го-
дишно:  

SAIFI=, 


m

1i N

Ni
,    i = 1, 2, 3 ...... m 

 
каде: 
m - број на прекини,  
Ni - број на корисници засегнати од i – тиот прекин, 
N - вкупен број на корисници 
 
6) Индикатор за просечно времетраење на прекин 

по потрошувач CAIDI, се пресметува на следниот на-
чин и се изразува во min по потрошувач: 

 

CAIDI  = 
SAIFI

SAIDI
 (min по потрошувач) 

 
Член 63 

Прекини 
 
1) Континуитетот на испорака на електрична енер-

гија на корисниците на дистрибутивната мрежа, се оце-
нува со обработка на податоците за прекини на 110 kV, 
35 kV, 6kV и 0,4 kV напонско ниво.  

2) Прекините според времетрањето се  групираат во 
краткотрајни, со времетраење помало или еднакво на 3 
минути и долготрајни прекини со времетраење поголе-
мо од 3 минути.  
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3) При определување на индикаторите од Член 62 
од овие Мрежни правила се обработуваат прекините со 
времетраење поголемо од 3 минути. 

4) Планирани прекини се прекините во дистрибу-
тивниот систем за кои ОДС благовремено, според Пра-
вилата за снабдување со елекрична енергија и овие 
Мрежни правила, ги информира корисниците на дис-
трибутивната мрежа, преку јавните гласила и на своја-
та интернет страница. 

5) Непланирани прекини се прекините во дистрибу-
тивната мрежа кои настануваат заради појава на дефек-
ти во делови од истата.  

6) Непланираните прекини, според причините кои 
ги предизвикале, се категоризираат на прекини од: 

1) Виша сила (настан кој ОДС не може да го 
контролира, да го предвиди, ниту да го надмине), 

2) оштетувања од трети лица и животни, при 
што настаните не се предизвикани, ниту можеле да би-
дат спречени, од страна на ОДС. Тука спаѓаат дејствија 
од трети лица кои предизвикале дефекти во електрое-
нергетски објекти, при ископ, при кражба, пожар зара-
ди хаварии во постројки сопственост на трети лица, ка-
ко и животни и птици во електроенергетски објекти, 

3) причини во електро преносниот систем, ис-
пад кај производителот на електрична енергија и испад 
во друга мрежа што повратно влијае врз дистрибутив-
ната мрежа, 

4) причини од ОДС, ги опфаќа испадите од 
непознати причини, технички грешки при манипула-
ции, неправилна функција на елемент од електроенер-
гетски објект, фабрички грешки во материјалите, заста-
реност на електроенергетската опрема и причини кои 
се во непосредна врска со режимот на работа на мре-
жата, како и оштетувања од трети лица кои работат по 
налог на ОДС. 

7) Прекините во дистрибутивната мрежа предизви-
кани од виша сила, се дел од статистичките извештаи, 
но се исклучуваат при утврдување на континуитетот на 
испорака на електрична енергија на корисниците на 
дистрибутивната мрежа, ако постои локално прогласу-
вање на електроенергетска кризна состојба.  

8) При определување на индикаторите за континуи-
тет на испорака на електрична енергија на корисниците 
на дистрибутивната мрежа не се зема во пресметка, це-
лото време на прекин кај корисниците доколку: 

1) Дежурните екипи на ОДС имаат проблеми 
во пристапот до електроенергетските објекти кои се во 
сопственост на корисник на дистрибутивната мрежа, а 
кои се неопходни за воспоставување на снабдувањето 
со електрична енергија на останатите корисници на 
дистрибутивната мрежа. Откако ќе се обезбеди неоп-
ходниот пристап за дежурните екипи на ОДС, се 
пресметува времетраењето на прекинот се до моментот 
на обезбедување на напојување со електрична енергија 
за корисниците;  

2) Во случај на спреченост на дејствувањето 
на дежурните екипи на ОДС заради барање на корис-
ник, споро делување на персоналот на трети субјекти и 
наложено оддолжување на активностите заради 
инструкции од владини органи;  

3) При дефект на елемент од електроенергет-
ски објект, кој е во сопственост на корисник, времето 
на прекин ќе се пресметува се до моментот кога дежур-
ната екипа на ОДС го локализира дефектното место, го 
исклучи електроенергетскиот објект од дистрибутивна-
та мрежа и го извести корисникот за дефектот;   

4) При планирани прекини заради реализација 
на технички зафати во ТС 6/0,4kV, која е во сопстве-
ност на корисник на дистрибутивната мрежа, а се на 
барање на корисникот или на барање на ОДС, за кои 
претходно ОДС се договорил со корисниците на елек-
троенергетскиот објект за најповолното време за пре-
кин во напојувањето со електрична енергија.  

5) Нерасчистени патишта и терени заради 
снежни врнежи, лизгави патишта, поплава и пожар. 

9) Индикаторите за континуитет на напојувањето со 
електрична енергија, се пресметуваат за секој електрое-
нергетски елемент во напојната трансформаторска ста-
ница ВН/СН, 6kV  изводи, 35 kV изводи, 110kV во-
дови, енергетски трансформатори) со соодветен број на 
трансформаторски станици 6/0,4kV, инсталирана моќ-
ност и припадниот број на корисници, т.е. збирно за се-
која напојна трансформаторска станица ВН/СН.  

10) Со сумирање на вака добиените индикатори на 
ниво на ОДС се добиваат генералните индикатори за 
континуитет на напојувањето со електрична енергија 
на корисниците на дистрибутивната мрежа од страна 
на ОДС на 110kV, 35kV, 6kV напонско ниво. 
 

Член 64 
Потребни структурални податоци 

 
1) За пресметка на индикаторите на континуитетот 

на напојувањето со електрична енергија на корисници-
те на дистрибутивната мрежа, потребни се следниве 
структурални податоци: 

1) број и инсталирана моќност на енергетски-
те трансформатори ВН/СН,  

2) точна вклопна состојба на дистрибутивната 
мрежа со ажурирани податоци за местоположбата на 
линиските раставувачи на среднонапонските водови, 

3) број и инсталираната моќност на ТС 
6/0,4kV 

4) број на корисници по ТС 6/0,4kV, и 
5) податоци за  моменталното оптоварување 

на електроенергетските елементи.  
2) ОДС има обврска овие структурални податоци да 

ги собира и анализира. 
 

Член 65 
Собирање и обработка на податоците за прекините 

 
1) ОДС е должен да формира база на податоци за 

прекините во дистрибутивната мрежа. Записите за пре-
кините и базата на податоци треба да ги внесе, обнову-
ва и чува.  

2) Секој прекин се евидентира посебно со податоци 
за датум, напонско ниво, напојна трансформаторска 
станица, електроенергетски елемент, време на настану-
вање на прекинот, време на вклучување, времетраење 
на прекин, опис на причината за прекинот и засегнат 
дистрибутивен конзум, кој вклучува број и инсталира-
на моќност на ТС 6/0,4kV, и број на корисници. 

3) Од податоците за прекините, се формира база на 
податоци за прекини, во која се внесуваат податоците 
за напонско ниво, напојна ТС ВН/СН kV, електроенер-
гетски елемент: ЕТР, 110 kV, 35 kV довод, 6kV извод, 
време на настанување на прекинот и време на вклучу-
вање, времетраење на прекинот во минути, засегнат 
дистрибутивен конзум:  број и инсталирана моќност на 
ТС 6/0,4 kV кои останале без напон т.е. број на потро-
шувачи приклучени на засегнатите ТС 6/0,4 kV и при-
чина за прекините. 

4) Податоците од прекините се користат за изработ-
ка на извештаи преку кои се согледува состојбата на 
дистрибутивната мрежа и нејзините критични делови, 
од аспект на доверливост и континуитет на напојува-
њето со електрична енергија на корисниците на дис-
трибутивната мрежа. 
 

Член 66 
Статистички извештаи 

 
1) ОДС има обврска да ги евидентира и анализира 

прекините во дистрибутивната мрежа. 
2) ОДС треба да изработува извештаи и ги доставу-

ва извештаите со податоци за континуитетот во испо-
раката на електрична енергија, на барање на РКЕ.  
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3) Извештајот од став (2) од овој член содржи пода-
тоци за сите долготрајни и краткотрајни прекини (пла-
нирани и непланирани) во дистрибутивната мрежа на 
ОДС, по напонско ниво. 
 

Член 67 
Следење и подобрување на континуитетот во испо-

раката на електрична енергија 
 
1) ОДС е должен да ги следи, контролира и подоб-

рува следниве индекси за континуитет во снабдување-
то со елeктрична енергија: 

1) SAIFI 
2) SAIDI 

2) ОДС треба да води база на податоци за индекси-
те наведени во став (1) од овој член. 

3) На основ на вредности за контрола на индексите 
од став (1) од овој член, ОДС прави пресметки и одре-
дува мерки за подобрување на истите, согласно овие 
Мрежни правила и важечките стандарди и прописи.  

4) Прекините на 0,4 kV напонско ниво не се обрабо-
туваат, а 0,4 kV напонско ниво се оценува индиректно 
со времето на прекините предизвикани во среднона-
понската мрежа, со што се опфатени корисниците во 
нисконапонската мрежа. 

5) ОДС има обврска секоја година да доставува из-
вештаи до РКЕ, со релевантни статистички податоци за 
подобрување на индексите за континуитет во испора-
ката на електрична енергија и поплаките поврзани за 
истите. 

6) ОДС треба да дефинира целни нивоа за индекси-
те за континуитет во снабдувањето и план за постигну-
вање на истите. 

7) Производителот има право на надоместок на 
штета настаната поради намалена испорака или прекин 
во испораката на производената електрична енергија 
при непланиран прекин или намалена испорака во нор-
мален режим на работа, настанат по вина на ОДС. 

8) ОДС е должен да утврди постапка за пресметка 
на висината на надоместокот на штетата од став(7) на 
овој член, во рок од шест месеци по влегување во сила 
на овие Мрежни правила и истата да ја достави до РКЕ, 
заради одобрување. 
 

5.4 КВАЛИТЕТ НА УСЛУГА 
 

Член 68 
Услуги кои ги обезбедува ОДС на корисниците на 

дистрибутивната мрежа 
 
1) Услугите кои ги обезбедува ОДС кон корисници-

те на дистрибутивната мрежа се: 
1) Комерцијални услуги; 
2) Информативни услуги; 
3) Посебни услуги;  

2) Комерцијалните услуги ги опфаќаат сите услуги 
кои се на барање на корисниците на дистрибутивната 
мрежа и кои се наплаќаат согласно ценовник за услуги 
на ОДС, претходно одобрен од РКЕ. Доколку комерци-
јалната услуга не е исполнета согласно комерцијалниот 
договор за истата, ОДС е должен да го обештети бара-
телот на услугата. 

3) Кратка листа на комерцијални услуги: 
1) Стандарден приклучок 
2) Нестандарден приклучок 
3) Времен приклучок 
4) Дислокација на ЕЕО 
5) Барање за исклучување од дистрибутивниот 

систем 
6) Услуги поврзани со работа на СН и НН дис-

трибутивна мрежа 
7) Останати услуги. 

4) Информативните услуги ги опфаќаат сите услуги 
кои се на барање на корисниците на дистрибутивната 
мрежа и кои се од информативен карактер и истите не 
се наплаќаат. 

5) Кратка листа на информативни услуги: 
1) Одговор на поплаки 
2) Одговор на барања 
3) Одговор на прашања 
4) Давање информации за услуги 

6) Посебни услуги опфаќаат услуги кои се на бара-
ње на корисник и  не се опфатени со горенаведените 
услуги кои ги обезбедува ОДС и се наплаќаат според 
посебен договор со ОДС.  
 

Член 69 
Индикатори за квалитет на услугите 

 
1) Индикатор за квалитет на дадена услуга е време-

то за одговор на барањето. 
2) Доколку услугата е од комерцијален карактер, 

индикатор за квалитет претставува времето на реализа-
ција на барањето по доставен доказ за извршена уплата 
за соодветната барана услуга.  

3) Доколку комерцијалната услуга опфаќа и тех-
нички дел, индикатор за квалитет претставува и време-
то за реализација на техничкиот дел од побараната и 
реализирана услуга. 

4) Доколку услугата е од информативен карактер, 
индикатор за квалитет претставува времето на доставе-
ниот одговор и/или информација. 
 

Член 70 
Обврски на ОДС по однос на услугите 

 
1) ОДС има обврска да врши мерење и анaлиза на 

услугите кои ги обезбедува на своите корисници; 
2) ОДС има обврска на годишно ниво да ги подоб-

рува индикаторите за квалитет на своите услуги;  
3) За што е можно поквалитетно следење на квали-

тетот на услугите, ОДС треба да организира собирање, 
обработка и база на податоци потребна за пресметува-
ње на индикаторите кои го определуваат квалитетот на 
услугите. 

4) На основ на вредности за контрола на квалитетот 
на услугите, ОДС прави пресметки и одредува мерки за 
подобрување на истите, согласно овие Мрежни прави-
ла и важечките стандарди и прописи.  

5) ОДС има обврска секоја година да доставува из-
вештаи до РКЕ, со релевантни статистички податоци за 
подобрување на услугите и поплаките поврзани за ис-
тите. 

 
6. ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА 

 
Член 71 

Општи принципи 
 
ОДС е надлежен и одговорен за оперативно плани-

рање и за управување на дистрибутивниот систем, и 
тоа од приклучните места на преносниот систем до 
крајните корисници, приклучени на дистрибутивниот 
систем, вклучувајќи ги и мерните уреди кај корисни-
ците.   
 

6.1 ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 72 
Вовед 

 
1) Оперативното планирање на режимот на работа 

на дистрибутивниот систем е процес на превентивно 
превземање на активности за обезбедување на оптима-
лен режим на работа за:  
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1) сигурна и доверлива испорака со електрич-
на енергија на  корисниците на дистрибутивниот сис-
тем и 

2) реализација на одржување, реконструкција 
и развој на дистрибутивниот систем, како и приклучу-
вање на нови корисници на дистрибутивниот систем. 

2) ОДС изработува оперативни планови за из-
градба, реконструкција, редовно и инвестиционо од-
ржување како и за интервентни зафати на дистрибутив-
ниот систем заради осигурување безбеден режим на ра-
бота на дистрибутивниот систем. 

3) ОДС ја усогласува изведбата на оперативните 
планови со ОЕПС (по потреба) и со засегнатите корис-
ници на дистрибутивниот систем. 
 

Член 73 
Оперативни планови 

 
1) Со цел обезбедување сигурно, доверливо и ефи-

касно управување и водење на дистрибутивниот сис-
тем, ОДС изготвува оперативни планови,  по напонско 
ниво (110 kV, 35 kV и 6 kV  напонско ниво), и тоа: 

1) годишен оперативен план, за наредната го-
дина, кој ОДС го донесува најдоцна до 30 -ти ноември 
од тековната година;  

2) месечен оперативен план, за наредниот ме-
сец, кој ОДС го донесува најдоцна до 25-тиот ден од 
тековниот месец; и 

3) седмичен оперативен план  за наредната 
седмица, кој ОДС го донесува најдоцна до вторник, до 
12:00 часот од тековната седмица.  
 

Член 74 
Постапка 

 
1) ОДС ги собира податоците за корисниците на 

дистрибутивниот систем, потребни за прогнозирање на 
тековните/годишните потреби од електрична енергија 
и моќност, податоци за предвидувањата за месечната 
потрошувачка,податоци за максималните и минимал-
ните оптоварувања на дистрибутивниот систем 

2) ОДС врши обработка на податоците од став 1 на 
овој член и оперативна анализа,  која опфаќа планира-
ње на тековното работење, режим на работа во реално 
време и анализа на погонот по случување на настаните 
и при тоа се презвземаат следните активности: 

1) испитувања потребни за планирање на од-
ржувањето на дистрибутивниот систем;  

2) пресметка на ангажираноста на капацитетот 
на дистрибутивниот систем; и  

3) проверка на доверливоста на дистрибутив-
ниот систем. 
 

Член 75 
Координација за планираните активности  во дис-
трибутивниот систем  на точките на поврзување со 

преносниот систем 
 
1) ОДС доставува до ОЕПС, Предлог годишен опе-

ративен план за планирани активности на електроенер-
гетските објекти и опрема, на точките на поврзување 
со преносниот систем, за наредната година, најдоцна 
до 31 октомври од тековната година.  

2) Предлог планот од став 1) на овој член  особено 
содржи: 

1) идентификација на електроенергетскиот об-
јект и опремата; 

2) планирано времетраење на планираната ак-
тивност, и 

3) предлог за датумот и за часот на почеток на 
планираната активност или за временски период во кој 
може да се реализира. 

3) По извршените консултации и координација ме-
ѓу ОЕПС и ОДС, како и со поединечните засегнати ко-
рисници, се утврдува  Годишен оперативен план за 
планирани активности на електроенергетските објекти 
и опрема, на точките на поврзување со преносниот сис-
тем, за наредната година, најдоцна до 30 ноември од 
тековната година.  

4) Планот од став 3) на овој член може да се измени  
само со согласност дадена од ОЕПС и засегнатите ко-
рисници.  
 

Член 76 
План за одржување на дистрибутивниот систем 
 
1) ОДС изготвува План за одржување на дистрибу-

тивниот систем за наредната година најдоцна до 30-ти 
ноември од тековната година и го доставува до РКЕ.  

2) При изработката на планот од став 1) на овој 
член  се земаат во предвид предлог плановите за од-
ржување на производните постројки доставени од про-
изводителите и извршените консултации и усогласува-
ња на одделните корисници на дистрибутивниот сис-
тем. Производителите на електрична енергија најдоцна 
до 30 септември од тековната година доставуваат до 
ОДС, предлог - план за одржување на производните 
постројки за наредната година. 
 

Член 77 
Процедури за исклучување 

 
1) ОДС по претходно одобрување од РКЕ треба да 

донесе и објави процедури за исклучување на објекти 
или на делови од дистрибутивниот систем, опфатени 
со планот за одржување на дистрибутивниот систем 
член 76 од овие Мрежни правила. 
 

6.2 УПРАВУВАЊЕ СО ДИСТРИБУТИВНИОТ  
СИСТЕМ 

 
Член 78 
Вовед 

 
1) Целта на управувањето со дистрибутивниот сис-

тем е да се обезбеди доверлива и квалитетна испорака 
на електрична енергија на  корисниците на дистрибу-
тивниот систем, согласно Законот за енергетика, овие 
Мрежни правила и важечките технички стандарди и 
прописи. 

2) Управувањето со дистрибутивниот систем ги оп-
фаќа следните активности: 

1) надзор и контрола на работата на дистрибу-
тивниот систем;  

2) оперативно управување со дистрибутивни-
от систем; 

3) спроведување на оперативните планови,  
4) детектирање и лоцирање на дефектите и ог-

раничување на влијанието на пречките од дефектите 
настанати во дистрибутивниот систем,  

5) усогласување на манипулациите во дистри-
бутивниот систем со ОЕПС, и 

6) обезбедување на дополнителни услуги во 
дистрибутивниот систем по барање на корисниците на 
дистрибутивниот систем.  
 

Член 79 
Надзор и контрола на работата на дистрибутивниот 

систем 
 
1) ОДС врши надзор и контрола на работата на  

дистрибутивниот систем, врз основа на информациите 
добиени од: 
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1) Командните центри на двете трафостаници 
ТС Север и ТС Југ во Подружница Енергетика и 
ADVANCED системот во дирекција. 

2) ОЕПС, преку писмени дописи, факсови, 
електронска пошта и преку далечинско отчитување  на 
податоци (on-line), од системите за далечинско управу-
вање; 

3) трансформаторски станици, во кои постои 
24-часовен персонал (вклопничари) со евиденција со 
писмени записи; 

4) производителите, преку телефон, електрон-
ски или писмени записи, и на друг начин; 

5) службите за одржување и дежурните елек-
тромонтери, преку телефон и со писмени дописи.  

 
Член 80 

Планирање на телекомуникациски системи 
 
1) ОДС е должен да обезбеди ефикасна комуника-

ција меѓу дистрибутивниот диспечерски центар и тран-
сформаторските станици од дистрибутивниот систем, 
поради што е потребно да планира развој на телекому-
накциските системи за управување  на дистрибутивни-
от систем. 
 

Член 81 
Размена на информациите за оперативно водење на 

дистрибутивниот систем 
 
1) ОДС разменува информации за одредена точка 

од дистрибутивниот систем со ОЕПС и со одредени ко-
рисници на дистрибутивниот систем, особено за:  

2) положбата на одделна разделна опрема; 
1) вредноста на одделни мерни големини 

(струјата, напонот, активната и реактивната моќност, 
фреквенцијата); 

2) одделни аларми од делот на трансформа-
торската станица; 

3) податоците за дејствување на заштитата во 
трансформаторската станица; 

4) настаните на местото на разграничување. 
 

Член 82 
Анализа на работата на дистрибутивниот систем 

 
1) ОДС дневно извршува анализа на работата на 

дистрибутивниот систем и подготвува месечни, полу-
годишни и годишни извештаи за вклопните состојби на 
дистрибутивниот систем, за настаните и за загубите во 
дистрибутивниот систем. 

2) Врз основа на анализите, ОДС подготвува ста-
тистички извештај за нарушувањата во дистрибутивни-
от систем и истот го доставува до РКЕ, по нивно ба-
рање. 

3) Врз основа на анализата на работата на дистри-
бутивниот систем, ОДС предлага и/или презема мерки 
за подобрување на сигурноста на работата на дистри-
бутивниот систем. 
 

Член 83 
Загуби во дистрибутивниот систем 

 
1) ОДС ги следи, ги анализира и ги пресметува за-

губите во дистрибутивниот систем. 
2) ОДС е должен да изработи План за намалување 

на загубите во дистрибутивниот систем до РКЕ, заради 
одобрување.  

3) ОДС предлага решенија и презема мерки за на-
малување на загубите, при што е потребно да бидат ис-
полнети условите за нормален режим на работа на дис-
трибутивниот систем. 

4) ОДС доставува годишни извештаи до РКЕ за реа-
лизација на планот од став 2) на овој член  како и за 
преземените мерки за намалување на загубите во дис-
трибутивниот систем доколку се превземени одредени 
активности за намалување на загубите.  
 

Член 84 
Режим на работа на дистрибутивниот систем 
 
Работењето на дистрибутивниот систем може да 

биде во нормален режим на работа, во нарушен режим 
на работа и во вонреден режим на работа. 
 

Член 85 
Нормален режим на работа на дистрибутивниот 

систем 
 
Нормален режим на работа на дистрибутивниот 

систем е кога: 
1) потрошувачите  се снабдуваат со електрична 

енергија преку дистрибутивниот систем;  
2) производителите на електрична енергија испора-

чуваат електрична енергија преку дистрибутивниот 
систем;  

3) напоните во мрежата, како и во точката на прик-
лучување  на корисниците на дистрибутивниот систем, 
се во пропишаните граници на отстапување од номи-
налниот напон; 

4) оптоварувањата на сите елементи на дистрибу-
тивниот систем се помали од технички дозволените 
вредности; и 

5) моќностите на куса врска во сите јазли на дис-
трибутивниот систем се помали од прекинувачката 
моќност на соодветните прекинувачи. 
 

Член 86 
Нарушен режим на работа 

 
1) Нарушен режим на работа на дистрибутивниот 

систем е кога постојат отстапувања од нормалниот ре-
жим на работа, дефиниран во Член 85 од овие Мрежни 
правила.  

2) Во случај на појава на нарушен режим на работа 
на дистрибутивниот систем, ОДС е надлежен и одгово-
рен за спроведување на сите потребни мерки за: 

1) локализирање и изолирање на причините за 
нарушениот режим на работа; 

2) спречување на понатомошно ширење на на-
рушувањето; 

3) обезбедување на снабдување со електрична 
енергија, на што е можно поголем број корисници; и 

4) воспоставување на нормален режим на ра-
бота.  

3) При примена на мерките во услови на нарушен 
режим на работа, ОДС е должен да ги утврди причини-
те за нарушениот режим и да воспостави нова конфи-
гурација на дистрибутивниот систем, врз основа на до-
биените информации согласно член 85 од овие Мреж-
ни правила.  
 

Член 87 
Обезбедување информации во услови на нарушен 

режим на работа 
 
1) При нарушен режим на работа на дистрибутив-

ниот систем, по барање на ОДС, корисниците на дис-
трибутивниот систем се должни да достават соодветни 
информации, поврзани со појавата на нарушениот ре-
жим на работа.  

2) ОДС треба да ги зачува сите записи за нарушени-
от режим на работа на дистрибутивниот систем.  

3) На барање на корисникот на дистрибутивниот 
систем, ОДС треба да обезбеди увид во записот за на-
рушениот режим на работа.  
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Член 88 
Вонреден режим на работа 

 
1) Вонреден режим на работа на дистрибутивниот 

систем настанува во случаи кога постои опасност од 
прекин на испораката  со електрична енергија на голем 
дистрибутивен регион при испаѓање на дел од дистри-
бутивниот систем или кога постои опасност од распа-
ѓање на електроенергетскиот систем поради: 

1) испаѓање на дел  од преносниот систем;  
2) испаѓање на производни единици; 
3) пад на фреквенцијата во електроенергетски-

от систем на 49,00 Hz, или под 49,00 Hz  
4) преоптоварување на дел од опремата; 
5) недостиг на енергија. 

2) Во случај на вонреден режим на работа на дис-
трибутивниот систем или на електроенергетскиот сис-
тем, ОДС може, без претходна најава, да исклучи одре-
дени корисници на дистрибутивниот систем  заради 
спречување на понатамошно ширење на нарушува-
њата. 

3) ОДС е должен да постапува согласно Законот за 
енергетика и Уредбата за прогасување на енергетска 
кризна состојба. 
 

Член 89 
Договор за управување со електроенергетски  

објекти 
 
1) Корисникот на дистрибутивниот систем може да 

побара од ОДС да врши управување на  електроенер-
гетски објекти во сопственост на корисникот, за што 
двете страни склучуваат Договор за управување со 
електроенергетскиот објект.  

2) Доколку  договорот од став (1) на овој член не се 
склучи, корисникот на дистрибутивниот систем е дол-
жен да му овозможи на ОДС пристап до неговиот елек-
троенергетски објект и да му овозможи управување со 
дистрибутивниот систем. 
 

Член 90 
Одговорност на производител на електрична  

енергија 
 
1) Производителот на електрична енергија е должен 

да обезбеди далечински пренос на податоците и дале-
чинско управување со прекинувачите на моќност. 

2) Производителот на електрична енергија е должен 
да обезбеди функционалност на електричната цен-
трала, како и паралелна работа со дистрибутивниот 
систем. 

3) Во случај на нарушен режим на електричната 
централа или привремена спреченост за работа, произ-
водителот на електрична енергија е должен да го извес-
ти ОДС. 

4) ОДС е должен да го извести производителот на 
електрична енергија за прекинот или ограничувањето 
во превземањето на електрична енергија од електрич-
ната централа. 

5) Производителот на електрична енергија треба да 
прави редовни прегледи, испитувања на опремата за 
заштита и опремата која ја осигурува паралелната ра-
бота на електричната централа. Извештаите од изврше-
ните прегледи, испитувања и мерења, производителот 
на електрична енергија треба да му ги достави на ОДС 
на негово барање. 

6) Производителот е должен навремено да доставу-
ва годишни, месечни, неделни и дневни планови за 
произвотство на електрична енергија до ОДС. 

Член 91 
План за ограничување на потрошувачката 

 
1) ОДС е должен да изготви план за ограничување 

на потрошувачката, кој треба да е во согласност со 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија.  

2) Планот од став (1) на овој член содржи постапки 
со кои се дефинира начинот на органичување на потро-
шувачката со намалување на напонот и/или преку ис-
клучување на одредени корисници на дистрибутивниот 
систем, во случај на вонреден режим на работа и виша 
сила. 

3) Со планот од став (1) на овој член се дефинираат  
групи на корисници на дистрибутивниот систем кои ќе 
бидат исклучени, како и распоред и времетраење на ис-
клучувањето на овие групи, во зависност од големина-
та на недостатокот на моќноста или на електричната 
енергија во електроенергетскиот систем. 

4) Во случај на ограничување на потрошувачката, 
во согласност со планот од став (1) од овој член, ОДС и 
снабдувачот немаат обврска неиспорачаната електрич-
на енергија дополнително да им ја испорачаат на ко-
рисниците на дистрибутивниот систем. 
 

Член 92 
Ургентно намалување на оптоварувањето 

 
1) ОДС е должен веднаш да дејствува оперативно 

по барање на  ОЕПС, во случај на нарушен и вонреден 
режим на работа.  

2) Во случаите од став (1) од овој член, ОДС има 
право, преку системот за далечинско управување или 
преку елементите за управување по одделни трансфор-
маторски станици во кои постои 24-часовен персонал 
(вклопничари), да исклучи одредена група корисници.  

3) По престанувањето на причините за привремено-
то исклучување, ОДС, што е можно побрзо, повторно 
ги приклучува корисниците на дистрибутивниот сис-
тем. 

4) ОДС е должен да ги информира корисниците на 
дистрибутивниот систем за превземените дејства од 
став (1) на овој член. 

5) ОДС е должен да достави информација до РКЕ за 
превземените дејства од став (1) на овој член. 
 

Член 93 
Исклучување на корисник на дистрибутивниот  

систем 
 
1) ОДС има право да го исклучи корисникот на дис-

трибутивниот систем во случај ако: 
1) Во случај на неовластено превземање на 

електрична енергија во согласност со член 136 од овие 
Мрежни правила;  

2) Корисникот не дозволува пристап на имо-
тот кој е во негова сопственост или во негово владение 
заради спречување ОДС да врши мерење, отчитување, 
контрола, баждарење, замена, вградување, дислокација 
на мерни уреди и на опрема, или да утврдат дали се 
врши кражба на електрична енергија преку приклучо-
кот;  

3) Постоечкиот корисник одбие и не склучи 
Договор за снабдување со електрична енергија со снаб-
дувачот; 

4) Исклучувањето на корисникот е наложено 
од страна на надлежен суд или друг надлежен орган; 

5) Користењето на електроенергетските об-
јекти, опремата и инсталациите од корисникот на дис-
трибутивниот систем предизвикува непосредна опас-
ност по животот и здравјето на луѓето и имотот; 

6) Корисникот побара од ОДС исклучување од 
дистрибутивниот систем; 
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7) Истече рокот на важење на Решението за 
согласност за приклучување на  дистрибутивниот сис-
тем издадено во согласност со член 26 од овие Мрежни 
правила;  

8) Исклучување на корисникот по барање на 
снабдувачот, во согласност со одредбите од правилата 
за снабдување со електрична енергија. 

2) По престанувањето на причините за исклучување 
на корисникот на дистрибутивниот систем, од ставот 
(1) на овој член, ОДС ќе изврши повторно приклучува-
ње на корисникот на дистрибутивниот систем, кој е 
должен да плати надомест, во согласност со ценовник 
кој, по претходно одобрување од РКЕ, го донесува и го 
објавува ОДС.  
 

6.3 ЗАЕДНИЧКИ ОПЕРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Член 94 
Вовед 

 
1) ОДС и корисниците на дистрибутивниот систем 

се должни да разменуваат оперативни информации, 
особено за: 

1) проценката на можните ризици и презвема-
њето на соодветни интервенции; 

2) за одредени интервенции и настани; 
3) анализите на импликациите на одредена ин-

тервенција или на настан во дистрибутивниот систем; 
и 

4) информациите од заеднички истраги на од-
редени настани. 
 

Член 95 
Известувања за интервенциите 

 
1) Корисниците на дистрибутивниот систем треба 

да доставуваат известувања за планираните интер-
венции врз прекинувачката опрема до ОДС најдоцна 72 
часа пред планираниот почеток на интервенцијата. 

2) Производителот на електрична енергија треба да 
доставува известувања за синхронизацијата на генера-
торските единици до ОДС. 

3) Известувањата од ставот (1) и (2) на овој член 
треба да содржат доволно податоци за интервенцијата, 
за да се овозможи ОДС да ги анализира и оцени по-
следиците и ризиците од планираната интервенција врз 
работата на дистрибутивниот систем.   

4) По усогласувањето на известувањата помеѓу 
ОДС и корисниците на дистрибутивниот систем, ОДС 
навремено ги врши потребните подготвителни работи 
во дистрибутивниот систем и ги известува корисници-
те опфатени со планираната интервенција. 
 

Член 96 
Известувања за настани во дистрибутивниот систем 

 
1) Корисниците на дистрибутивниот систем се 

должни да доставуваат до ОДС известувања кои сод-
ржат податоци за настани во дистрибутивниот систем 
за следните случаи:  

1) кога погонските услови на електроенергет-
скиот објект или на дел од опремата го надминуваат 
дозволениот капацитет и можат да претставуваат ризик 
за лицата што работат со нив; 

2) при активирање на кој било аларм или ин-
дикација за работни услови кои отстапуваат од нормал-
ните; 

3) при нарушувања во испораката со елек-
трична енергија; 

4) при прекин или при дефект во електроенер-
гетскиот објект или на дел од опремата;  

5) при прекин или при дефект на системот за 
управување, системот за комуникации, или на мерниот 
систем; 

6) при инциденти поврзани со луѓе; и 
7) при пожари, еколошки инциденти и при 

други ургентни настани кои имале неповолно влијание 
врз нормалниот  режим на работа. 

2) Во случај кога се работи за точките на приклучу-
вање со преносниот систем, ОДС е должен да ги доста-
вува известувањата за случаите од ставот (1) на овој 
член до ОЕПС. 
 

6.4 ПРОГНОЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 

 
Член 97 

Годишни и петгодишни прогнози 
 
1) ОДС изработува и најдоцна до 31 октомври секо-

ја година доставува до РКЕ едногодишни и петгодиш-
ни прогнози за потребите од електрична енергија за 
дистрибутивниот систем со кој управува. 

 
Член 98 

Доставување на податоци 
 
1) За изработка на прогнозите од Член 97 од овие 

Мрежни правила, потребно е да се достават следните 
податоци до ОДС:  

1) Снабдувачите до 15 октомври секоја година 
да достават објективни проценки за минимална и мак-
симална моќност МW и МVAr превземена од ОДС или 
од производител по месеци за периодот за кој се одне-
сува прогнозата; 

2) Снабдувачите до 15 октомври секоја година 
да достават објективна проценка на потрошувачката на 
електрична енергија (МWh и МVArh) по месеци за пе-
риодот за кој се однесува прогнозата; 

3) Производителот на електрична енергија 
треба да достави до крајот на јули секоја година објек-
тивна проценка за производство на електрична енерги-
ја и моќност за секој производен капацитет, за секој 
месец од годината. 
 

6.5 КООРДИНАЦИЈА НА БЕЗБЕДНОСТА 
 

Член 99 
Систем за координација на безбедноста во дистри-

бутивниот систем 
 
1) ОДС воспоставува  систем за координација на 

безбедноста во дистрибутивниот систем и донесува 
правила и упатства во кои се дефинираат принципите и 
постапките за безбедносните мерки и процеси за ра-
бота, а кои произлегуваат од закон, технички стандар-
ди и прописи.   

2) Корисникот на дистрибутивниот систем е дол-
жен да се придржува кон воспоставениот системот за 
координација на безбедноста во дистрибутивниот сис-
тем. 

3) Системот за координација на безбедност во дис-
трибутивниот систем треба да го вклучува и следното: 

1) водење на диспечерска книга; 
2) описот на планираните зафати, тестирања 

или на мониторинг на елементите на дистрибутивниот 
систем и усвоените процеси за работа;  

3) потребните безбедносни мерки за заштита 
при работа и заштита на околината ; и 

4) временскиот распоред на потребните извес-
тувања при усвоениот процес на работа.   

4) ОДС е должен да води диспечерска книга, записи 
за доверливост на системите за комуникација, подато-
ци од системот за надзор и управување, мерни подато-
ци и истите е должен да ги чува најмалку десет години. 
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Член 100 
Документација за Системот за координација  

на безбедноста 
 
1) ОДС и корисниците на дистрибутивниот систем 

треба, секој во сопствениот систем за документација за 
настани и интервенции во дистрибутивниот систем, да 
ја внесат и целата документација за преземените без-
бедносни мерки за заштита при работа и за заштита на 
околината, предвидени со Системот за координација на 
безбедноста во дистрибутивниот систем на точките на 
приклучување на корисникот на дистрибутивниот сис-
тем.  

2) Оваа документација треба да биде чувана најмал-
ку пет години од моментот на настанот или на интер-
венцијата.  
 

Член 101 
Систем за координација на безбедноста на точките 

на поврзување со преносниот систем 
 
1) Работата и управувањето со далекуводните поли-

ња во кои постојат точки на поврзување меѓу пренос-
ниот и дистрибутивниот систем се дефинирани помеѓу 
ОДС  и ОПС со посебен протокол, кој вклучува и мер-
ки за безбедно работење и заштита на околината, кои 
се дел од Системите за координација на безбедноста во 
преносниот и дистрибутивниот систем. 

2) Системот за координација на безбедноста во дис-
трибутивниот систем треба да опфати и снимање и ар-
хивирање на преземените мерки, во согласност со про-
пишаните безбедносни постапки, кога се изведува ра-
бота на електроенергетски објект и/или на опрема на 
границата на разграничување и на управување.  
 

Член 102 
Примена на Системот за координација  

на безбедноста 
 
1) За секоја интервенција во точките на поврзување 

на преносниот и дистрибутивниот систем треба да се 
води документација со соодветни обрасци, договорени 
и прифатени од двете страни. 

2) Во обрасците треба да се наведат сите потребни 
постапки за реализирање на предвиденaта интер-
венција, вклучувајќи и исклучувања, изолирање на ра-
ботното место од пробив на напон, потребни заземју-
вања, опис на предвиденaта интервенција, како и кој е 
одговорен за обезбедувањето на мерките за безбед-
носта, односно да биде опфатен целокупниот процес за 
реализација.  По извршената интервенција треба да би-
дат дефинирани активностите/постапките за повторно 
воспоставување на нормалниот режим на работа на 
дистрибутивниот систем.  

3) По извршувањето на интервенцијата потребно е 
да се изготви извештај за почитување на постапките, 
предвидени со системот за координација на безбед-
носта, прифатен од ОДС  и ОПС. 
 

Член 103 
Безбедност за заштита на околината 

 
1) При секоја интервенција во дистрибутивниот 

систем, потребно е да се осигура безбедноста на околи-
ната на местото на интервенцијата, од аспект на испол-
нување на стандардите за заштита на животната сре-
дина.  

2) Доколку при одделни интервенции постојат ри-
зици од контаминација или слично, треба да се презе-
мат следните мерки за безбедност на околината: 

1) запознавање на  персоналот со потенцијал-
ните ризици; 

2) обезбедување на деконтаминирачка опрема 
и материјали и 

3) пропишување процедура за постапки во та-
ков случај.  
 

6.6 ОДРЖУВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ  
СИСТЕМ 

 
Член 104 

Поим за одржување 
 
Под одржување на дистрибутивниот систем се под-

разбира збир од организирани технички и администра-
тивни активности кои треба да бидат превземени со 
цел да се зачуват во најдобра оперативна состојба, од-
носно техничка исправност, електроенергетските об-
јекти кои се дел од дистрибутивниот систем.   
 

Член 105 
Упатства и прирачници за одржување 

 
1) ОДС треба да изработи соодветни упатства-при-

рачници за одржување на дистрибутивниот систем, со 
дефинирани активности, дефиниран обем и зачесте-
ност, односно периодичност на нивното извршување, 
како и начинот и формата на нивно документирање, ка-
ко што се прегледи и контроли, испитувања, ревизии и 
ремонти на објектите. 

2) Упатствата-прирачниците за одржување ОДС ги 
изработува за надземни  подземни водови  по напонско 
ниво и  трансформаторски станици по трансформација, 
кои се во негова сопственост. 
 

Член 106 
Активности за одржување 

 
Во одржувањето на дистрибутивниот систем треба 

да бидат опфатени: 
1) активности со кои треба да се утврдуваат состој-

бите на поединечните делови и  елементи кои го сочи-
нуваат дистрибутивниот систем 

i) прегледи – контроли; и 
ii) испитувања и ревизии. 
2) Активности со кои треба да се доведат во тех-

нички исправна состојба поединечните делови и еле-
менти односно  дистрибутивниот систем во целина   

i) поправки и отстранување на недостатоци,  
ii) отклонување на дефекти, и 
iii) ремонти. 

 
Член 107 

Одржување на објекти кои не се во сопственост на 
ОДС 

 
1) ОДС има обврска за одржување на електроенер-

гетските објекти кои се дел од дистрибутивниот систем 
и не се во негова сопственост и тоа: 

1) Електроенергетски објекти кои се составен 
дел од дистрибутивниот систем, изградени со средства 
и се во сопственост на корисници на дистрибутивниот 
систем, а не се составен дел од приклучокот што го ко-
ристи исклучиво сопственикот на електроенергетскиот 
објект. 

2) За електроенергетските објекти од овој член став 
(1), ОДС и сопственикот треба да склучат договор со 
кој ќе бидат регулирани меѓусебните права и обврски 
што произлегуваат од користењето на објектот од стра-
на на ОДС, со следните основни принципи: 

1) Обврска на ОДС 
i) да ги врши превентивните активности како 

прегледи односно контроли, ревизии и испитувања;  
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ii) да го известува сопственикот за утврдените 
недостатоци и предлага мерки за нивно отстранување 

2) Обврска на сопственикот  
i) да не го попречува понатамошниот развој на 

дистрибутивниот систем 
3) Заеднички обврски  
i) Трошоците за одржување и отстранување на 

дефекти, да бидат поделени помеѓу ОДС и сопствени-
кот, соодветно на користените капацитети.  

ii) Во случај на непотпишување на меѓусебен 
договор, или спор при утврдување на учеството во тро-
шоците за одржување или поправка на дефект, ќе по-
средува РКЕ.  
 

Член 108 
Одржување на објект во сопственост на корисник 

 
1) Корисникот кој го изградил со свои средства 

приклучокот, и го задржал во своја сопственост, и е 
дел од дистрибутивниот систем, должен е да обезбеди 
одржување на приклучокот на начин и критериуми кои 
важат за електроенергетските објекти во сопственост 
на ОДС. За реализација на оваа обврска должен е да 
склучи договор за одржување: 

1) со ОДС во делот на активности од одржува-
њето со кои треба да се утврдуваат  состојбите на пое-
динечните делови и  елементи од приклучокот, со 

i) прегледи - контроли и 
ii) испитувања и ревизии 
2) со лиценцирана фирма за изградба и одржу-

вање на таков вид објекти, во делот на активности од 
одржувањето, со кои треба да се доведат во технички 
исправна состојба поединечните делови и елементи од 
приклучокот со 

i) поправки и отстранување на недостатоци, 
ii) oтклонување на дефекти, и 
iii) ремонти 

 
7. ПРАВИЛА ЗА МЕРЕЊЕ 

 
7.1 ВОВЕД 

 
Член 109 

Општи принципи 
 
1) Со правилата за мерење се одредени условите за 

мерење, собирање и за размена на измерените парамет-
ри на електричната енергија на пресметковните мерни 
места во дистрибутивниот систем, заради овозможува-
ње на транспарентни и недискриминаторни односи по-
меѓу ОДС, од една страна, и корисниците приклучени 
на дистрибутивниот систем, од друга страна. 

2) Овие правила за мерење се применуваат на 
пресметковните мерни места на корисниците на дис-
трибутивниот систем, како и на контролните мерни 
места. 

3) Со овие правила за мерење се утврдуваат: 
1) одговорноста и надлежноста на ОДС и на 

корисниците на дистрибутивниот систем; 
2) техничките и погонските карактеристики на 

мерните уреди; 
3) класата на точност  на броилата и мерните 

трансформатори; 
4) одобрувањето и регистрирање на броилата; 
5) извршувањето на мерните услуги; и 
6) сопственоста над мерната опрема. 

7.2 МЕСТО НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И ПРЕСМЕТКОВНО МЕРНО МЕСТО 

 
Член 110 

Место на испорака 
 
1) Местото на испорака на електрична енергија го 

утврдува ОДС, во зависност од техничките можности 
на самото место и истото може да биде во или надвор 
од границите на имотот на корисникот на дистрибутив-
ниот систем. 
 

Член 111 
Пресметковно мерно место 

 
1) На пресметковното мерно место се вградуваат и 

се користат исклучиво броила и мерни трансформато-
ри кои имаат типско одобрение и важечки сертификат.  

2) Местоположбата на пресметковното мерно место 
ја утврдува ОДС.  

3) Пресметковното мерно место во секое време мо-
ра да биде пристапно за ОДС, за снабдувачот и за ко-
рисникот на дистрибутивниот систем, заради контрола, 
вградување, надзор, одржување, замена на мерната оп-
рема, и/или читање на мерните уреди, исклучување на 
корисникот кога постапува спротивно на овие Мрежни 
правила и исклучување на потрошувачот по барање на 
снабдувачот.  
 

Член 112 
Контролно мерно место 

 
1) На мерните места на кои се врши мерење на па-

раметрите на електричната енергија заради пресметка, 
ОДС може да постави контролни мерни уреди заради 
контрола на пресметковното мерно место. 

2) Местоположбата на контролните мерни уреди ја 
утврдува ОДС. 

3) Мерните уреди поставени на контролно мерно 
место треба да бидат со исти или подобри мерни карак-
теристики и класи на точност со мерните уреди на 
пресметковното мерно место. 

 
7.2.1 Мерна опрема 

 
Член 113 

Мерна опрема 
 
1) Мерната опрема е во сопственост на ОДС.  
2) Составот, карактеристиките и местоположбата на 

мерната опрема ги одредува ОДС.  
3) ОДС е должен да води грижа за документацијата 

за мерната опрема.  
4) Мерната опрема мора да биде сместена во мерни 

ормари за да се обезбеди заштита од несоодветни тем-
пературни услови, од влага и од прашина, како и од 
оштетувања, од вибрации и од други влијанија.  

5) Приклучните клеми на мерните трансформатори, 
мерните приклучни кутии, осигурувачките уреди, бро-
илата и сите нивни елементи, и уредите за управување 
со тарифи, како и другата опрема, преку која може да 
се влијае на точноста и исправноста на мерењето и/или 
на пресметката за електричната енергија и/или моќ-
ност, мора да бидат пломбирани, од страна на ОДС. 

6) ОДС е должен да ги пломбира и/или да ги заклу-
чи мерните ормари. 

7) ОДС се должни да регистрираат каква било пов-
реда на елементите на мерното место и на пломбата.  

8) Пломбата мора да го содржи жигот на ОДС и да 
биде поставена на начин што оневозможува влијание 
врз мерењето и/или врз пресметката на електричната 
енергија и/или на моќноста.  
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9) Во случај на директен или далечински комјутер-
ски пристап до мерните податоци, пристапот кон пода-
тоците од пресметковното мерно место мора да биде 
заштитено со однапред доделено право на пристап и 
тоа за:  

1) прибирање на мерните податоци; 
2) за промена на времето и датумот; 
3) за поставување параметри на нагодување, 

на тарифната програма и на останатите функции; 
4) за одредбите на комуникациските пара-

метри.   
 

Член 114 
Состав на мерна опрема 

 
1) Мерната опрема се состои од соодветна комбина-

ција на:  
1) мерни уреди:  
i) броила, 
ii) мерни струјни и напонски трансформатори;  
2) од мерни и поврзувачки водови и  приклуч-

ници; 
3) од осигурувачки елементи за заштита на 

мерните, на управувачките и на комуникациските 
уреди; и 

4) од уреди за управување со тарифите: 
i) уреди за далечинско управување со тари-

фите; и 
ii) комјутерска опрема за тарифирање. 
5) од комуникациски уреди и медиуми: 
i) уреди за складирање на мерните податоци; 
ii) уреди за далечински пренос на мерните 

вредности и 
iii) комуникациски медиуми (сопствени и/или 

изнајмени парици, оптички кабел, радио врска, ГСМ и 
други врски); 

6) од уреди за пренапоска заштита на мерните 
елементи; 

7) од останати уреди:  
i) помошни релеа; 
ii) напојни единици; 
iii) напојни или одвојни трансформатори; 
iv) индикатори; и 
v) мерни ормари. 

2) Мерните ормари се во сопственост на ОДС.  
 

Член 115 
Броила за електрична енергија 

 
1) Броилата за електрична енергија за директно ме-

рење на низок напон се избираат така што вредноста на 
максималната струја на броилото да биде еднаква или 
поголема од струјата која одговара на одобрената ед-
новремена максимална моќност.  

2) Броилата за електрична енергија за индиректно и 
полуиндиректно мерење мора да овозможат мерење на 
секундарните мерни големини и вредности на мерните 
трансформатори. Броилата мора да имаат покажувач на 
насоката на регистрирање на електричната енергија. 

3) На пресметковното мерно место каде е потребно 
двонасочно мерење на електричната енергија, броилата 
мора да ја мерат и да ја покажуваат електричната енер-
гија во двете насоки.  
 

Член 116 
Интервално броило 

 
1) Интервалното броило е мерен уред кој мери 

електрични големини во зададен временски период и 
истите ги архивира во соодветен капацитет за сместу-
вање (меморија). 

2) Интервалното броило и/или останатата мерна оп-
рема, со функциите за архивирање и за обработка (ком-
пјутерска) на мерните податоци, особено во функција 
на изработка на кривата на оптоварување, мора да 
обезбедат:  

1) соодветен капацитет за сместување на запи-
сите за потрошената активна и реактивна енергија и за 
вредностите на активна и реактивна моќност во мерни-
те периоди; 

2) во случај на прекин на напонот, уредот тре-
ба да ги архивира сите податоци и да го задржи следе-
њето на времето и датумот, за најмалку 30 дена без на-
појување;  

3) постапката за читање на уредот за архиви-
рани податоци, од страна на системот за собирање на 
мерните податоци, не смее да ги избрише или да ги из-
мени архивираните податоци; 

4) собирање на сите архивирани податоци во 
уредот, на барање на системот за собирање на мерни 
податоци и 

5) мерните податоци може да се архивираат во 
интервално броило или во уред за архивирање на пода-
тоци. 
 

Член 117 
Мерни трансформатори 

 
1) Струјните мерни трансформатори се користат 

при полуиндиректни и индиректни мерења, а напон-
ските мерни трансформатори се користат при индирек-
тни мерења на електрична енергија.  

2) При полуиндиректно и индиректно мерење на 
електрична енергија, струјните мерни трансформатори  
можат да бидат непреспоиви или примарно преспоиви 
или секундарно преспоиви, а напонските мерни тран-
сформатори можат да бидат секундарно преспоиви. 

3) Секундарната номинална струја на струјниот ме-
рен трансформатор е 5А или 1А.  

4) Класата на точност на мерното јадро на струјни-
те мерни трансформатори или на намотките на напон-
скиот мерен трансформатор мора да биде 0,5 или 0,5s 
или повисока класа на точност, а факторот на сигур-
ност на струјните мерни јадра мора да биде еднаков на 
10 или понизок од 10.  

5) Првото јадро на напонските и струјните мерни 
трансформатори секогаш се користи само и исклучиво  
за мерење на пресметковни вредности, а останатите 
јадра се користат за поврзување на дополнителните 
уреди, сопственост на ОДС.  

6) Пристапот на мерните трансформатори, кои се во 
функција на пресметковните мерења, мора да биде 
заштитен од можности за злоупотреба од: примарно 
преспојување, од вадење осигурувачи, од исклучување 
на разделувачи во мерното поле или  од расплетот на 
секундарните кругови, кои имаат влијание на точноста 
на мерењето. 

7) На пресметковното мерно место може да се ко-
ристат исклучиво мерни трансформатори кои имаат 
типско одобрение и важечки сертификат. 
 

Член 118 
Уреди за управување со тарифите 

 
1) Уредите за управување со тарифи кај интервал-

ните броила мора да бидат синхронизирани и  нагоде-
ни за средноевропско време.  

2) Вклопните часовници, интегрирани во броилата, 
се поставени по средноевропско време и на преминот 
на летно сметање на времето автоматски се поместува-
ат еден час понапред.  
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3) Со излезниот контакт на уредот за управување со 
тарифите на броилото, не смее да се управуваат други 
уреди. 

4) Со уредот за управување со тарифите со едини-
чен излезен контакт може, како исклучок, да се управу-
ваат и други уреди, но само преку помошно реле кое 
мора да биде заштитено со пломба.  

5) Управувачките излези на броилото можат во ис-
клучителни случаи да се користат за управување на 
други уреди ако тие излези не се потребни.  

6) Останатите уреди за управување со тарифите мо-
ра да одговараат на техничките услови за пресметков-
ни мерни места. 
 

Член 119 
Уреди за архивирање на податоци 

 
1) Уредите за архивирање на податоците мора да ги 

имаат следните карактеристики: 
1) вграден уред за водење на точното време и 

можноста за далечинска синхронизација; 
2) можност за архивирање на податоците во 

еден од избраните пресметковни мерни интервали; 
3) можност за архивирање на податоците за 

моќноста и енергијата во избраниот пресметковен ме-
рен интервал; 

4) уред за архивирање на податоците од нај-
малку 30 дена; 

5) можност за далечинска и за локална кому-
никација (поставување параметри и исчитување на уре-
дот за архивирање, со однапред доделено право на 
пристап); 

6) можност за архивирање на податоците и за 
водење на точното време, најмалку 30 дена од прекин 
на помошното напојување; 

7) можност за архивирање на податоците по 
пат на импулсни влезови и/или по пат на директна ко-
муникација со броилото;  

8) да содржи показател на времето и датумот;  
9) можност за локално поставување параметри 

на уредите, за прифаќање и за бришење на информаци-
ите за неправилните состојби; 

10) да содржи архива за податоци за сопстве-
ните неправилни состојби и за неправилните состојби 
архивирани преку директна комуникација со броилата 
и 

11) да содржи стандардни точки на поврзува-
ње за истовремена далечинска и локална комуникација. 
 

7.2.2 Карактеристики на мерните уреди 
 

Член 120 
Карактеристики на мерни уреди за корисниците 

приклучени на дистрибутивниот систем 
 
1) Броилата на пресметковното мерно место на ко-

рисниците приклучени на дистрибутивниот систем, 
мора најмалку да ги имаат следните карактеристики, 
мерни карактеристики и класи на точност: 

1) На низок напон  со одобрена едновремена 
максимална  моќност до 80 kW, вклучувајќи и 80 kW: 

i) директно мерење; и  
ii) броило за активна енергија со класа на точ-

ност 1 (L&G ), а за реактивна енергија со класа на точ-
ност 2;.  

2) На низок напон со одобрена едновремена макси-
мална моќност поголема од 80 kW: 

i) полуиндиректно мерење; 
ii) струен мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 или 0,5s 
iii) броила за активна енергија со класа на точ-

ност 0,5 ( L&G), а за реактивна енергија со класа на 
точност 2; 

3) На среден напон:  
i) индиректно мерење; 
ii) напонски мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 , 
iii) струен мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 или 0,5s  
iv) броила за активна енергија со класа на точ-

ност 0,5 (L&G), а за реактивна енергија класа на точ-
ност 2; 

v) архивирање на кривата на оптоварување; и 
vi) собирање податоци преку систем за соби-

рање на мерните податоци. 
4) На висок напон: 

i) индиректно мерење; 
ii) напонски мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 ; 
iii) струен мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 или 0,5s   
iv) броила за активна енергија со класа на точ-

ност 0,5s (C), а за реактивна енергија со класа на точ-
ност 2; 

v) архивирање на кривата на оптоварување; и 
vi) собирање податоци преку систем за соби-

рање на мерните податоци; 
 

Член 121 
Карактеристики на  мерни уреди за производител 

на електрична енергија 
 
Броилата на пресметковното мерно место на произ-

водителите на електрична енергија мора да ги имаат 
најмалку следните карактеристики, мерни карактерис-
тики и класи на точност: 

На среден напон: 
i) индиректно мерење; 
ii) напонски мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5; 
iii) струен мерен трансформатор со класа на 

точност 0,5 или 0,5ѕ 
iv) броила за активна енергија со класа на точ-

ност 0,5 (L&G) за двонасочно мерење, а за реактивна 
енергија класа на точност 2 за двонасочно мерење; 

v) архивирање на кривата на оптоварување; и 
vi) собирање податоци преку систем за соби-

рање на мерните податоци. 
 

7.3 МЕРНИ УСЛУГИ 
 

Член 122 
Надлежности за мерните услуги 

 
1) ОДС е надлежен за извршување на мерните ус-

луги. 
2) ОДС ги врши мерните услуги на следниве мерни 

места:  
1) на пресметковните мерни места на корисни-

ци на дистрибутивниот систем; 
2) на контролните мерни места во сопственост 

на ОДС.  
3) Мерни услуги кои ги обезбедува и за кои е над-

лежен ОДС се: 
1) регистрација на броилото од пресметковно-

то мерно место; 
2) одржување на опремата на пресметковното 

мерно место, вклучувајќи и нејзина замена; 
3) собирање мерни податоци од пресметков-

ните мерни места; 
4) проверка и потврда на точноста на мерните 

податоци; 
5) управување и архивирање на мерните пода-

тоци; и 
6) архивирање на документација за пресмет-

ковните мерни места. 



27 јануари 2015  Бр. 12 - Стр. 121 

 
 

4) Мерните услуги од контролните броила во соп-
ственост на ОДС, ги обезбедува ОДС, и тие се след-
ните: 

1) регистрација на броилото од контролното  
мерно место; 

2) одржување на опремата на контролното 
мерно место, вклучувајќи и нејзина замена; 

3) собирање мерни податоци од контролните  
мерни места; 

4) проверка и потврда на точноста на мерните 
податоци, 

5) управување и архивирање на мерните пода-
тоци и 

6) архивирање на документација за контрол-
ните  мерни места. 
 

7.3.1 Набавка, вградување и замена на мерна опрема 
 

Член 123 
Набавка, вградување и замена на мерната опрема 

 
1) ОДС врши набавка, вградување и замена на мер-

ната опрема во согласност со Законот за енергетика, со 
техничките прописи и со одредбите од Мрежните пра-
вила. 

2) Корисникот на дистрибутивниот систем може да 
бара вградување броило со поголем број функции 
и/или со подобри карактеристики во однос на броилата 
кои ги вградува ОДС. Доколку постојат технички ус-
лови, ОДС е должен да ја вгради бараната опрема, а 
трошоците за набавка и за монтажа на опремата се на 
сметка на корисникот на дистрибутивниот систем. 

3) Мерната опрема се вградува во согласност со За-
конот за енергетика, со техничките прописи и со од-
редбите од овие Мрежни правила. 

4) ОДС има право да ги замени со нови постојните 
броила во сопственост на корисниците на дистрибутив-
ната мрежа во рокови утврдени со овие Мрежни пра-
вила. 

5) Ново поставените броила се во сопственост на 
ОДС, и трошоците за замена на броилата се на сметка 
на ОДС.   

6) Локацијата на мерните уреди ја утврдува ОДС 
систем во зависност од техничките можности на лице 
место и истата може да биде во или надвор од граници-
те на имотот на корисниците приклучени на дистрибу-
тивната мрежа.  

7) Ако ОДС утврди дека при замена на постојниот 
мерен уред во сопственост на корисникот е потребно 
да се изврши дислокација на мерното место, должен е 
на своја сметка да ја изведе дислокацијата со минимал-
но нарушување на обезбедувањето на услугата на ко-
рисникот.  

8) Штетите врз имотот на корисникот настанати ка-
ко последица на дислокацијата на мерното место, ОДС 
е должен да ги надомести. 
 

7.3.2 Одржување 
 

Член 124 
Одржување на мерната опрема 

 
1) ОДС е должен на сопствен трошок да ја одржува 

мерната опрема, во согласност со закон, со техничките 
прописи и со одредбите од овие Мрежни правила. 
 

Член 125 
Неправилно функционирање и поправки  

на мерната опрема 
 
1) Корисникот на дистрибутивниот систем е дол-

жен, во најкраток можен рок, да го извести ОДС докол-
ку воочи: 

1) оштетување на мерната опрема од мерните 
места; 

2) неправилно функционирање на мерната оп-
рема; 

3) кражба на мерната опрема или на останата-
та опрема;  

4) отстранување или оштетување на пломбата 
и 

5) оштетување на мерните ормари.  
2) Доколку ОДС утврди или биде известен, од стра-

на на корисниците на дистрибутивниот систем, за нас-
танато оштетување и/или за неправилно функционира-
ње на мерната опрема, ОДС е должен да ја поправи или 
да ја замени опремата, во најкраток можен рок и за тоа 
писмено да го извести корисникот на дистрибутивниот 
систем. Во тој случај ОДС ги сноси трошоците за на-
бавка, замена или поправка на мерната опрема, освен 
кога оштетувањето и/или неправилно функционирање 
на мерната опрема е настанато по вина на корисникот 
на дистрибутивниот систем. 

3) За оштетување или за кражба на броило и/или на 
останатата мерна опрема, за отстранување на пломби 
или за оштетување на мерниот ормар, вградени на 
имот на корисникот на дистрибутивниот систем, е од-
говорен корисникот на дистрибутивниот систем. Во тој 
случај, корисникот на дистрибутивниот систем ги сно-
си трошоците за набавка, замена или поправка на мер-
ната опрема. 

 
7.3.3 Верификација 

 
Член 126 

Верификација на мерните уреди 
 
1) ОДС е должен да обезбеди периодична верифи-

кација на мерните уреди, во согласност со закон и со 
друг пропис.  

2) Верификацијата може да се спроведе со целосно 
опфаќање на сите броила или по пат на стохастички 
метод, во согласност со закон и  друг пропис.  
 

Член 127 
Вонредна верификација на мерната опрема 

 
1) Корисниците на дистрибутивниот систем можат 

писмено да побараат од ОДС вонредна верификација 
на мерната опрема, доколку се сомневаат во точноста 
на мерењето на електричната енергија и на моќноста. 

2) Доколку со вонредната верификација се утврди 
дека мерната опрема на корисникот на дистрибутивни-
от систем има поголемо отстапување од дозволеното, 
во согласност со важечките прописи, трошоците за 
вонредната верификација и за замената на опремата на 
пресметковното мерно место ги сноси ОДС. 

3) Доколку со вонредната верификација се утврди 
дека мерната опрема на корисникот на дистрибутивни-
от систем нема поголемо отстапување од дозволеното, 
во согласност со важечките прописи, трошоците за 
вонредната верификација ги сноси корисникот на дис-
трибутивниот систем. 
 

7.4 МЕРНИ ПОДАТОЦИ 
 

Член 128 
Мерни податоци 

 
1) Мерните податоци се состојат од сите измерени 

вредности и од нив пресметаните вредности.  
2) Мерните податоци вклучуваат:  

1) измерени, временски зависни вредности за 
активна и за реактивна енергија и за моќност, добиени 
од мерната опрема на пресметковното мерно место; 
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2) пресметани вредности од измерените пода-
тоци, обработени од страна на ОДС; 

3) проценети или заменети податоци во случај 
на непостоење или погрешни податоци; и 

4) податоци кои се користат за пресметка и 
други намени.  

3) Мерните податоци мораат да бидат собрани, об-
работени и чувани на сигурен и доверлив начин во ба-
зата на мерни податоци во период согласно закон. До-
колку е започната судска постапка податоците се чува-
ат се до завршување на истата. 

4) Базата на мерни податоци мора да овозможи:  
1) евиденција на пресметковни и контролни  

мерни места; 
2) евиденција за променети податоци на ка-

рактеристиките на мерната опрема и/или на мерното 
место; 

3) податоци за проверка и за потврда за точ-
носта на мерните места; 

4) означување на разменетите мерни пода-
тоци; 

5) обработка на собраните мерни податоци; и 
6) размена на податоци помеѓу ОДС и корис-

ниците на дистрибутивниот систем. 
5) ОДС е сопственик на собраните мерни податоци, 

односно на базата на мерни податоци.  
 

Член 129 
Податоци за пресметковното мерно место 

 
1) Општите податоци за пресметковното мерно 

место содржат:  
1) идентификациски код на пресметковно мер-

но место; 
2) податоци за корисникот на дистрибутивни-

от систем; 
3) податоци за адресата на пресметковното 

мерно место; 
4) број на решение за согласноста за приклу-

чување; 
5) одобрена едновремена моќност; 
6) податоци за мерните големини; и 
7) останати општи податоци.  

2) Податоците за мерната опрема содржат:  
1) административни податоци: 
2) назив на производителот; 
3) тип, сериски број, година на производство и 

класа на точност; 
4) податоци од техничката спецификација (но-

минална и максимална вредност на јачината на стру-
јата, номинален напон, преносни односи на струјните и 
напонските мерни трансформатори, спојот на тран-
сформаторите и друго); 

5) вредности на импулсот на контактниот им-
пулсен излез/број на вртежи;  

6) податоци за поставените параметри на уре-
дите; 

7) датум на последно баждарење; 
8) службена ознака на типот на мерниот уред; 
9) останати податоци.  

3) Податоците за комуникациската опрема содржат:  
1) име на опремата; 
2) име на производителот, тип, сериски број и 

техничка спецификација; 
3) име на комуникацискиот протокол; 
4) телефонски броеви за остварување врска; 
5) идентификација за корисникот на телекому-

никациската мрежа и право на пристап; 
6) право на пристап (авторизација за читање и/или 

упис) и 
7) останати податоци. 

Член 130 
Собирање на мерните податоци 

 
1) За собирање на мерните податоци од пресметков-

ните мерни места е одговорен ОДС и е должен да ги 
преземе сите потребни мерки за навремено собирање 
на податоците во соодветни пресметковни мерни ин-
тервали.  

2) ОДС собира мерни податоци за корисникот на 
дистрибутивниот систем преку отчитување на мерните 
уреди на пресметковните мерни места, и тоа:  

1) со непосредно отчитување на мерните 
уреди; 

2) со далечинско отчитување на мерните пода-
тоци и 

3) Системот за собирање на мерните податоци од 
електронските мерни уреди мора да биде синхронизи-
ран и да биде наместен според средноевропско време. 
 

7.4.1 Проверка и потврда на точноста  
на мерните податоци 

 
Член 131 

Проверка и потврда 
 
1) ОДС е одговорен за проверка на собраните мер-

ни податоци. 
2) Проверката на мерните податоци, собрани со 

непосредно отчитување на мерните уреди опфаќа: 
1) проверка на идентификацискиот код на 

пресметковното мерно место и 
2) користење автоматизирани комјутерски по-

стапки за проверка и потврдување на мерните пода-
тоци. 

3) Проверката на мерните податоци собрани со да-
лечинско исчитување опфаќа: 

1) проверка на целокупноста на собраните по-
датоци; 

2) преглед и анализа на собраните информа-
ции за неправилни состојби на мерната опрема и 

3) постапка за проверка на точноста на мере-
њето. 

4) Доколку постојат разлики меѓу собраните пода-
тоци од мерните уреди на корисникот на дистрибутив-
ниот систем и податоците во базата на мерните пода-
тоци, се врши дополнителна, непосредна контрола на 
самото пресметковно место. 

5) Доколку се утврди дека параметрите на мерните 
уреди се идентични со параметрите во базата на мерни-
те податоци, се смета дека истите се потврдени. 

7.4.2 Управување со мерните податоци 
 

Член 132 
Управување со мерните податоци 

 
1) ОДС е одговорен за управување со собраните и 

со потврдените мерни податоци. 
2) Управувањето со мерните податоци подразбира: 
1) архивирање и чување на потврдените мерни по-

датоци во базата на мерни податоци; 
2) процена и замена на мерните податоци; 
3) обработка на потврдените мерни податоци во 

форма за пресметка; 
4)  обезбедување достапност на обработените мер-

ни податоци за пресметка и за наплата; и 
5) обезбедување достапност на мерните податоци за 

анализа, за планирање и за други потреби. 
 

Член 133 
Идентификациски код 

 
1) На секое пресметковно мерно место и на секој 

корисник на дистрибитивниот систем му се доделува 
посебен идентификациски код, во согласност со иден-
тификациската шема. 
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Член 134 
Пристап до мерните податоци 

 
1) ОДС е должен да овозможи пристап до мерните 

податоци согласно  закон, овие Мрежни правила.и и 
други прописи и  

2) ОДС има право на пристап до мерните податоци 
кои се наоѓаат кај ОЕПС, а се однесуваат на пресмет-
ковните мерни места на точките на поврзување на пре-
носниот и дистрибутивниот систем.  
 

Член 135 
Тајност и заштита на мерните податоци 

 
1) ОДС е должен да преземе мерки за  обезбедува-

ње тајност и заштита на мерните податоци.  
2) Давањето или овозможувањето пристап до мер-

ните податоци е дозволено исклучиво под услови и со 
цели дефинирани со Законот за енергетика, други зако-
ни  овие Мрежни правила и други прописи, и/или во 
согласност со корисниците на дистрибутивниот сис-
тем. 

 
8. НЕОВЛАСТЕНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА И/ИЛИ МОЌНОСТ 
 

Член 136 
Случаи на неовластено превземање на електрична 

енергија 
 
1) Под неовластено превземање на електричната 

енергија се подразбираат следните случаи: 
1) ако корисникот извршил приклучување на 

својот објект на дистрибутивната мрежа, без Решение 
за согласност за приклучување издадено од ОДС;  

2) по исклучување на корисникот од дистри-
бутивната мрежа од страна на ОДС, корисникот пов-
торно самоволно се приклучил на дистрибутивната 
мрежа;  

3) ако корисникот извршил манипулација врз 
мерниот уред при што превзема нерегистрирана коли-
чина на електрична енергија;  

4) ако корисникот превзема нерегистрирана 
количина на електрична енергија без мерна опрема; 

5) ако корисникот извршил премостување на 
мерната опрема, при што превзема нерегистрирана ко-
личина на електрична енергија; 

6) ако корисникот вградил мерна опрема која 
не е одобрена и/или вградена од ОДС;  

7) ако корисникот превзема електрична енер-
гија преку оштетена мерна опрема и/или заштитната 
пломба е отстранета, со што е оневозможено правилно 
регистрирање на превземената количина на електрична 
енергија. 
 

Член 137 
Надоместок за неовластено превземање  

на електрична енергија 
 
1) За неовластеното превземање на електрична 

енергија, ОДС пресметува надоместок за неовластено 
превземена електрична енергија, кој се состои од: 

1) надоместок за активна електрична енергија; 
2) надоместок за прекумерно предадена реак-

тивна електрична енергија; 
3) надоместок за активна моќност; 
4) надоместок за останати трошоци предизви-

кани со неовластеното превземање на електрична енер-
гија кој ги вклучува трошоците за замена и набавка на 
опремата која е оштетена при неовластеното превзема-
ње на електрична енергија. 

Член 138 
Период и цени за пресметка на надоместок за неов-

ластено користење на електрична енергија 
 
1) Максималниот период за пресметка на неовлас-

тено користење на електрична енергија изнесува 1 
(една) година наназад од денот на утврдување на неов-
ластеното користење на електрична енергија. 

2) Периодот за пресметка на неовластено користе-
ње на електрична енергија може да биде пократок од 1 
(една) година и во тие случаи ќе се земе датумот од до-
кументацијата на ОДС: 

1) моментот на настанување на неовластеното 
користење, во случај каде истото може да се утврди, 

2) последна извршена контрола на мерното 
место и приклучокот (отчитување на мерниот уред не 
се смета како контрола на мерното место и приклучо-
кот), 

3) замена, одјава и пријава на мерниот уред, 
или 

4) последно востановено неовластено користе-
ње на електрична енергија. 

3) За месец во кој е утврдено неовластено превзема-
ње на електрична енергија, се пресметува надоместок 
за целиот месец.  

4) За периодот за неовластено користење на елек-
трична енергија ќе се применуваат важечките цени за 
електрична енергија и моќност за периодот за кој се 
пресметува неовластено користење на електрична 
енергија. 

5) Неовластено превземената електрична енергија 
се пресметува по цени за време на високи дневни опто-
варувања.  

 
Член 139 

Надоместок за потрошувачи приклучени на низок 
напон и среден напон кај кои се мери  

врвно оптоварување 
 
1) Пресметката на надоместок за неовластено 

превземање на електрична енергија за потрошувачите 
приклучени на низок напон кај кои се мери врвно опто-
варување ќе се пресметува на следниот начин: 

1) ако се извршиле дејства кои влијаат на ис-
правната работа на уредот за регистрирање на врвната 
моќност, пресметковната месечна активна моќност се 
утврдува на вредност која е еднаква на:  

i) производ од бројот на фази, фазниот напон 
и пресметковната струја, каде што пресметковната 
струја е номиналната струја на главната ограничувачка 
струјна склопка или номиналната струја на главните 
осигурувачи (стандарден патрон), во колку неовласте-
ното превземање на електричната енергија се врши 
пред мерните уреди, но преку главната ограничувачка 
струјна склопка, односно преку главни осигурувачи,  

ii) производ од бројот на фази, фазниот напон 
и пресметковната струја, каде што пресметковната 
струја е дозволеното струјно оптоварување на секун-
дарниот проводник (во зависност од видот и пресекот) 
преку кој се поврзува внатрешниот приклучок, во кол-
ку неовластеното превземање на електричната енергија 
се врши пред главната ограничувачка струјна склопка, 
односно пред главните осигурувачи, или  

iii) номиналната моќност на енергетскиот 
трансформатор на потрошувачот во случај ако тран-
сформаторот е само за потребите на потрошувачот при 
што се изедначуваат киловолтамперите (kVA) со кило-
ватите (kW).  

2) Ако се извршиле дејства кои влијаат на исправ-
ната работа на уредите за мерење и регистрација на 
потрошената електрична енергија, пресметката за ме-
сечна количина на неовластено превземена електрична 
енергија се утврдува како производ на пресметковната 
месечна активна моќност и:  
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i) 100 часови кај едносменско работење;  
ii) 200 часови кај двосменско работење; и  
iii) 300 часови кај тросменско работење.  

 
Член 140 

Надоместок за потрошувачи приклучени на низок 
напон кај кои не се мери врвно оптоварување 
 
1) Пресметката на надоместок за неовластено 

превземање на електрична енергија на потрошувачите 
кај кои не се мери врвна моќност ќе се пресметува на 
следниот начин:  

1) Ако се извршиле дејствија кои влијаат на 
нерегистрирање на целокупната превземена електрич-
на енергија, пресметковната месечна активна моќност 
се утврдува на вредност која е еднаква на: 

i) производ од бројот на фази, фазниот напон 
и пресметковната струја, каде што пресметковната 
струја е номиналната струја на главната ограничувачка 
струјна склопка или номиналната струја на главните 
осигурувачи (стандарден патрон), во колку неовласте-
ното превземање на електричната енергија се врши 
пред мерните уреди, но преку главната ограничувачка 
струјна склопка, односно преку главни осигурувачи,  

ii) производ од бројот на фази, фазниот напон 
и пресметковната струја, каде што пресметковната 
струја е дозволеното струјно оптоварување на секун-
дарниот проводник (во зависност од видот и пресекот) 
преку кој се поврзува внатрешниот приклучок, во кол-
ку неовластеното превземање на електричната енергија 
се врши пред главната ограничувачка струјна склопка, 
односно пред главните осигурувачи, или 

2) За потрошувачите кај кои не се мери врвна моќ-
ност, превземената месечна електрична енергија се 
пресметува на тој начин што пресметковната месечна 
активна моќност се множи со 150 часови. 
 

Член 141 
Манипулација на фаза 

 
1) Во случаите на неовластеното превземање на 

електричната енергија кога корисникот извршил мани-
пулација на одредена/одредени фази, надоместокот за 
неовластено превземена електрична енергија и/или 
моќност се однесува само за манипулираната/манипу-
лираните фази.  

 
8.1 ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕОВЛАС-

ТЕНО ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 142 
Собирање на податоци за откривање на неовласте-

но превземање на електрична енергија 
 
1) Собирање на податоци за откривање на неовлас-

тено превземање на електрична енергија се врши при: 
1) Редовно отчитување на мерните уреди 
2) Анализа на потрошувачка на електрична 

енергија 
3) Анализа на загуби на определени подрачја 
4) Оптоварување на елементите од дистрибу-

тивната мрежа во однос на испорачана електрична 
енергија 

5) Одржување на мерно место и на приклучо-
кот 

6) Редовна или вонредна верификација на мер-
на опрема 

7) Пријава од страна на вработен во ОДС или 
од трето лице 

2) Врз основа на податоците од став 1 на овој член, 
за мерното место и/или на мерната опрема за кои по-
стои сомневање дека неовластено се превзема елек-
трична енергија, ОДС изготвува работен налог за кон-
трола на мерно место и/или мерна опрема. 

3) Во случај кога ќе се открие неовластено превзе-
мање на електрична енергија, при извршување на било 
кои други редовни активности (замена на мерен уред, 
исклучување, одржување, постапување по барање на 
потрошувач, отстранување на дефекти, итн)  од страна 
на стручните лица на ОДС, се изготвува Записник за 
утврдување на неовластено превземање на електрична 
енергија, без претходно издаден работен налог. 
 

Член 143 
Контрола на мерно место и мерна опрема 

 
1) Контрола на мерното место и/или на мерната оп-

рема вршат стручни лица на ОДС. Неовластено превзе-
мање на електрична енергија можат да утврдат најмал-
ку две стручни лица на ОДС. 

2) Стручните лица задолжително треба да поседува-
ат легитимација издадена од страна на ОДС, која на ба-
рање на потрошувачот се должни да ја покажат. Потро-
шувачот или негов претставник има право да присус-
твува на контрола на мерното место. 

3) Доколку при контрола на мерното место и/или на 
мерната опрема се утврди неовластено превземање на 
електрична енергија, стручните лица на ОДС задолжи-
телно треба да изготват Записник за утврдување на не-
овластено превземање на електрична енергија и да 
обезбедат доказ (мерна опрема, оштетени пломби, фо-
тографии и т.н.). 
 

Член 144 
Работен налог за контрола на мерно место 

 
1) За вршење на контрола на мерно место, ОДС из-

дава работен налог за контрола на мерно место и/или 
на мерна опрема. По  извршената  контрола на мерното 
место и/или мерната опрема се врши контрола на нало-
зите и на повратните информации добиени во врска со 
контролата на мерното место и/или мерната опрема. 

2) Доколку при извршување на работниот налог за 
контрола на мерно место се утврди дека постои неов-
ластено превземање на електрична енергија, ОДС се 
грижи за соодветно зачувување на документацијата 
(записник за утврдување на неовластено превземање на 
електрична енергија, работен налог за контрола на мер-
но место, фотографии и т.н.). 

3) Работниот налог особено содржи: 
1) Податоци за пресметковното мерно место; 
2) Податоци за контролно мерно место (докол-

ку постои); 
3) Податоци за стручните лица на ОДС. 

 
Член 145 

Контрола на мерни уреди 
 
1) Контрола на мерните уреди може да се прави во 

соодветна надлежна институција за утврдување на точ-
носта на мерењето (баждарење). Контролата се прави 
на тој начин што мерните уреди инсталирани кај пот-
рошувачот се заменуваат со нови, а постоечките се но-
сат во соодветна надлежна институција за утврдување 
на точноста на мерењето (баждарење). 

2) Доколку при контролата се утврди манипулација 
во мерниот уред соодветна надлежна институција за 
утврдување на точноста на мерењето (баждарење) дос-
тавува документ за фактичка состојба.    

 
Член 146 

Записник за утврдување на неовластено превзема-
ње на електрична енергија 

 
1) Записникот за утврдување на неовластено 

превземање на електрична енергија особено содржи: 
1) Податоци за пресметковното мерно место; 
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2) Податоци за контролно мерно место (докол-
ку постои); 

3) Датум на утврдување на неовластено 
превземање на електрична енергија; 

4) Податоци за лицата кои ја извршиле кон-
тролата на мерното место и/или мерната опрема ; 

5) Начинот на кој е извршено неовластено 
превземање на електрична енергија; 

6) Номинална струја на главните осигурувачи; 
7) Вид и пресек на кабелот преку кој се пов-

рзува внатрешниот приклучок; 
8) Номинална моќност на трансформаторот за 

потрошувачи на среден напон; 
9) Број на смени (во случај на сменско рабо-

тење). 
2) Записникот за утврдување на неовластено 

превземање на електрична енергија мора да го потпи-
шат најмалку две стручни лица на ОДС и потрошува-
чот, односно негов претставник, доколку е согласен со 
записникот. Доколку потрошувачот или неговиот прет-
ставник не е согласен со записникот, тогаш треба да се 
потпише на место “Не сум согласен со записникот“. 
Доколку потрошувачот одбива да се потпише на запис-
никот, стручно лице на ОДС задолжително го потпи-
шува текстот “Потрошувачот одбива да го потпише за-
писникот“. Доколку потрошувач не е присутен при из-
вршувањето на контролата на мерното место и/или ме-
рен уред во записникот се пишува “Потрошувачот не е 
присутен“.  

3) Кога кај потрошувачот е утврдено неовластено 
превземање на електрична енергија, на потрошувачот 
му се остава еден примерок од Записникот за утврдува-
ње на неовластено превземање на електрична енергија. 
Доколку потрошувачот одбие да го потпише Записни-
кот, или доколку не бил присутен при изготвување на 
записникот, ОДС ќе му го достави по пошта. 

4) По составувањето на Записникот за утврдување 
на неовластено превземање на електрична енергија, 
ОДС прави контрола дали записникот е изготвен во 
согласност со овие Мрежни правила. Ако при контро-
лата на Записникот се утврди грешка, нецeлосно или 
погрешно утврдени факти се прави доработка или из-
мена на Записникот на сите примероци. Во случај кога 
не може да се доработи примерокот кој е доставен на 
потрошувачот, се изработува нов записник во кој ќе се 
евиденираат сите податоци потребни за изработка на 
пресметката. Новиот записник се доставува на потро-
шувачот. 
 

Член 147 
Пресметка за неовластено превземање на електрич-

на енергија 
 
1) Врз основа на податоците добиени од надлежна 

институција Записникот се изготвува пресметка за не-
овластено превземање на електрична енергија, соглас-
но овие Мрежни правила. 

2) Пресметката и Записникот за утврдување на не-
овластено превземање на електрична енергија заедно 
му се доставуваат на потрошувачот во рок од 15 дена, 
сметано од денот на изготвување на пресметката. 
 

Член 148 
Исклучување на потрошувач при неовластено 

превземање на електрична енергија 
 
1) Во случаите на неовластеното превземање на 

електричната енергија од член 136 став 1), 2), 4), 5) и 6) 
од овие Мрежни правила, ОДС ќе го исклучи потрошу-
вачот од дистрибутивната мрежа  без предупредување. 

2) Во случаите на неовластеното превземање на 
електричната енергија од член 136 став 3), и 7) од овие 
Мрежни правила, ОДС е должен да го извести потро-

шувачот во писмена форма и да достави пресметка на 
надоместокот за неовластено превземање на електрич-
на енергија од член 139 од овие Мрежни правила, со 
цел да го плати надоместокот за неовластено превзема-
ње на електрична енергија.  

3) Потрошувачот е должен да го плати надоместо-
кот за неовластено превземање на електрична енергија 
на ОДС во рок од 8 (осум) дена од денот на доставува-
њето на пресметката.  

4) Доколку потрошувачот не постапи согласно став 
(3) од овој член, ОДС има право да го исклучи потро-
шувачот од дистрибутивната мрежа. 

5) ОДС не е одговорен за настанување на евентуал-
на материјална или нематеријална штета на потрошу-
вачот поради исклучувањето од ставовите (1) и (4) на 
овој член. 
 

Член 149 
Приклучување на потрошувач кој е исклучен пора-

ди неовластено превземање 
 
1) Во случај кога потрошувачот е исклучен соглас-

но став (1) од член 148 од овие Мрежни правила потро-
шувачот има право да поднесе барање за согласност за 
приклучување на дистрибутивниот систем до ОДС сог-
ласно член 23 од овие Мрежни правила, откако ќе го 
плати надоместокот за неовластено превземање на 
електрична енергија на ОДС. 

2) Потрошувачот е должен да плати надоместок за 
приклучување согласно член 137 и член 138 од овие 
Мрежни правила. 

3) По исклучок на став (2) на овој член, потрошува-
чот кој поседува решение за согласност за приклучува-
ње има право повторно да се приклучи на дистрибутив-
ната мрежа, откако ќе го плати надоместокот за неов-
ластено превземање на електрична енергија на ОДС и 
надоместокот за повторно приклучување утврден со 
ценовникот на ОДС, претходно одобрен од РКЕ. 
 

Член 150 
Покренување на судска постапка 

 
1) По утврдување на неовластено превземање на 

електрична енергија ОДС има право да покрене судска 
постапка согласно закон. 

2) При покренување на судска постапка ОДС до 
надлежниот суд ќе ја достави комплетната документа-
ција и доказите со кои располага. 
 

9. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 151 
Издавање на решение за согласност во случај на  

постоечки корисник кој не поседува решение  
за согласност 

 
1) Доколку ОДС и корисникот на дистрибутивниот 

систем на кој му се фактурира електрична енергија во 
својата документација не поседуваат Решение за сог-
ласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, 
ниту податоци за одобрената максимална едновремена 
моќност за приклучокот до денот на влегување во сила 
на овие Мрежни правила на корисникот му се одобрува 
максималната едновремена моќност на приклучокот 
утврдена на следниот начин: 

1) за корисниците приклучени на низок напон 
според номиналната струја на главните инсталациони 
осигурувачи; 

2) за корисниците приклучени на среден на-
пон според номиналната моќност на трансформаторот. 

2) ОДС е должен да издаде Решение за согласност 
за приклучување на дистрибутивната мрежа на корис-
ниците од став 1 на овој член, најдоцна до 01 април  
2015 година. 
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Член 152 
Рокови за одобрување на единечни трошоци за соз-

давање на технички услови во дистрибутивниот 
систем 

 
1) Единечните трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем за соодветна група 
на приклучоци утврдени во согласност со Методологи-
јата за начинот на одредување на трошоците за приклу-
чување на дистрибутивниот систем на електрична 
енергија, дадена во Прилог 1 на овие Мрежни правила, 
ОДС е должен да ги изготви и да ги достави до РКЕ на 
одобрување во рок од 90 дена од денот на влегување во 
сила на овие Мрежни правила и во рок од три дена по 
нивното одобрувањето од страна на РКЕ, да ги објави 
на својата интернет страница. 
 

Член 153 
Рокови поврзани со квалитет  

на електрична енергија 
 
1) Техничките правила за проценка на повратни 

влијанија во дистрибутивната мрежа од Член 56 став 
(2)  ОДС е должен да ги изготви и да ги достави до 
РКЕ на одобрување во рок од 1 (една) година од денот 
на влегување во сила на овие Мрежни правила и во рок 
од три дена по нивното одобрувањето од страна на 
РКЕ, да ги објави на својата интернет страница. 

2) Целните нивоа за квалитетот на напонот од Член 
57, став (4) и планот за постигнување на истите ОДС е 
должен да ги дефинира во рок од 2 (две) години од вле-
гувањето во сила на овие Мрежни правила. 

3) Базата на податоци за прекини од Член 67, став 
(2) ОДС е должен да ја формира во рок од 1 (една) го-
дина од влегувањето во сила на овие Мрежни правила. 

4) Целните нивоа за индексите за континуитет во 
снабдувањето од Член 67, став (6) и планот за пости-
гнување на истите ОДС е должен да ги дефинира во 
рок од 1 (една) година од влегувањето во сила на овие 
Мрежни правила. 

5) Базата на податоци потребна за пресметување на 
индикаторите за квалитетот на услугите од Член 70, 
став (3), ОДС е должен да ги дефинира во рок од 1 
(една) година од влегувањето во сила на овие Мрежни 
правила. 

6) ОДС е должен да ги замени со нови постојните 
броила во сопственост на корисниците на дистрибутив-
ната мрежа најдоцна до 01 јули 2015 година. 
 

Член 154 
Рокови поврзани со диспечерски центар и  SCADA 

 
1) Заради остварување надзор и управување со дис-

трибутивниот систем, ОДС е должен да обезбеди кому-
никација меѓу дистрибутивниот диспечерски центар и 
постројките од дистрибутивниот систем, односно да 
имплементира SCADA систем во рок од 5 години од 
денот на влегувањето во сила на овие мрежни правила 
согласно на членот  80.  
 

Член 155 
Влегување во сила 

 
1) Со денот на влегување во сила на овие Мрежни 

правила, престануваат да важат Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
23/10)  

2) Овие Мрежни правила влегуваат во сила на ос-
миот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 

 Управен одбор 
20 јануари 2015 година Претседател, 

Скопје м-р Дејан Бошковски, с.р. 

ПРИЛОГ 1: МЕТОДОЛОГИЈА ЗА НАЧИНОТ НА 
ОДРЕДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРИК-

ЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК НА ДИСТРИБУ-
ТИВНАТА МРЕЖА 

 
10 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 

КОРИСНИК НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 
 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивната мрежа се состои од: 
- Надоместок за изградба на приклучокот; и 
- Надоместок на трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем. 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивната мрежа се пресметува согласно следната 
формула: 

НП = ТИ + ТТК [денари] 
при што: 
НП – надоместок за приклучување на корисник на 

дистрибутивната мрежа  
ТИ – надоместок за изградба на приклучок 
ТТК – надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем 
 
10.1 НАДОМЕСТОК ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИК-

ЛУЧОКОТ 
  
Надоместокот за изградба на приклучокот опфаќа: 
1. Трошоци за изработка на анализа, проектна доку-

ментација, прибавување на потребна документација и 
создавање на други услови за изградба 

2. Трошоци за набавка на опрема, уреди и матери-
јали 

3. Трошоци за изведба на работите 
Надоместокот за изградба на приклучокот се 

пресметува со примена на следнава формула: 
ТИ = ТД + ТО + ТР [денари]  
при што:  
ТИ – надоместок за изградба на приклучокот 
ТД – трошоци за изработка на проектна документа-

ција, прибавување на потребна документација и созда-
вање на други услови за изградба, 

ТО – трошоци за опрема, уреди, материјали и испи-
тувања 

ТР – трошоци за изведба на работите 
4. Кога приклучокот се гради исклучиво за потре-

бите на корисникот, трошоците за изградба на приклу-
чокот се утврдуваат врз основа на трошоците кои се 
неопходни за вградување на опрема и уреди чија 
инсталирана активна моќност е еднаква на првата пого-
лема стандардизирана активна моќност од одобрената 
едновремена максимална моќност на корисникот. 

 
10.1.1 Трошоци за изработка на анализа, проек-

тна документација, прибавување на потребна доку-
ментација и создавање на  други услови за изградба 

 
Во овие трошоци спаѓаат: 
- Трошоци за изработка на анализи за оптимално 

решение за приклучување, 
- Трошоци за изработка на проектна документација 

за приклучокот, 
- Трошоци за прибавување на потребни соглас-

ности, одобренија и друга потребна документација. 
Овие трошоци се утврдуваат во зависност од типот 

на приклучок и ги сочинуваат: 
- Трошоците за работна рака пресметани како про-

извод од нормираните трошоци за работна рака за ан-
гажирање за изработка на проектна документација, на-
бавување на потребна документација и создавање на 
други услови за изградба, пресметани по работен час, 
според степенот и видот на стручна опрема и нормира-
ниот број на работни часови за извршување на тие ра-
боти. 
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- Трошоците на име на пропишани такси и други 
надоместоци за изработка на проектот за приклучок и 
набавување на пропишани согласности и одобренија. 

 
10.1.2 Трошоци за набавка на опрема, уреди, ма-

теријали и испитувања 
 
Трошоците за набавка на опрема, уреди, материјали 

и испитувања ги опфаќаат трошоците за набавка на 
стандардизирана опрема, уреди и материјали кои се 
вградуваат во согласност со техничките прописи, пра-
вила и стандарди, како и потребните испитувања. 

 
10.1.3 Трошоци за изведба на работите 
 
Трошоците за изведба на работите ги опфаќаат: 
- трошоци за работна рака 
- трошоци за употреба на машини, и 
- трошоци за употреба на возила. 
Трошоците за работна рака за извршување на неоп-

ходните работи за изработка на приклучокот се 
пресметуваат како производ од нормираните трошоци 
за работна рака за изведување на работите на приклу-
чокот, пресметани по работен час, според степенот и 
видот на стручна опрема и нормираниот број на работ-
ни часови за извршување на тие работи. 

Трошоците за употреба на машина која не е во соп-
ственост на ОДС, а се користи за приклучување на 
приклучокот, се пресметуваат како производ на норми-
раниот број на работни часови на одредена машина 
потребна за приклучување и утврдената пазарна цена 
на ангажирање на таа машина по работен час. 

Трошоци за употреба на машина која е во сопстве-
ност на ОДС, а се користи за приклучување на приклу-
чокот, се пресметуваат како збир на нормирани трошо-
ци за видот на машината, односно типот на машината, 
која е потребно да се ангажира и трошоците за гориво 
на машината. 

Трошоците за возила кои се користат за приклучу-
вање на конкретен тип на приклучок, пресметани како 
збир на нормирани трошоци за видот на возилото, од-
носно типот на возило кое е потребно да се ангажира и 
трошоците за гориво на возилата. 

 
10.2 НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА СОЗ-

ДАВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ВО ДИСТРИ-
БУТИВЕН СИСТЕМ 

 
10.2.1 Трошоци за создавање на технички услови 

во дистрибутивниот систем 
 
Трошоци за создавање на технички услови во дис-

трибутивниот систем опфаќаат трошоци за: 
- изградба на објекти, како и вградување на опрема, 

уреди и материјали во согласност со техничките про-
писи, за изградба на типска постројка на трансформа-
торска станица и водови за соодветно напонско ниво, 

- ангажирање на работна рака, машини и транспорт 
при изградба на електроенергетските објекти, и 

- проектирање, прибавување на пропишани одобре-
нија, согласности и дозволи, решавање на имотно – 
правни односи, како и трошоци за извршување на дру-
ги стручни, оперативни и административни работи при 
изградба на електроенергетските објекти. 

Зависно од напонското ниво и точката на приклучу-
вање на дистрибутивната мрежа на која се приклучува 
објектот, трошоците за создавање на технички услови 
во дистрибутивниот систем се одредуваат по групи и 
опфаќаат: 

1) За приклучоци на среден напон трошоците за: 
1) Реконструкција на постоечка ТС 110/ xx 

kV/kV со соодветна моќност;  

2) Изградба на нови среднонапонски водови,  
т.е. изводи приклучени на една ТС 110/ xx kV/kV. За 
бројот на изводите се зема просечен број на изводи во 
постоечките ТС од овој тип, кои се во сопственост на 
ОДС. За просечна должина на изводите се зема 
пресметковна должина од 1 километар. Учеството на 
кабелските и надземните изводи е 100% кабелски из-
води. 

2) За приклучоци на низок напон 0,4 kV трошоците 
за изградба на: 

1) две монтажно – бетонски ТС 6/0,4 kV/kV; 
со моќност од 630 kVA, 

2) две монтажно – бетонски ТС 6/0,4 kV/kV; 
со моќност од 400 kVA, 

3) нови НН изводи приклучени на секоја ТС 
6/0,4 kV/kV; од точка 2, при што за просечна должина 
на НН извод се зема 300m и просечен број на изводи 6 
по ТС 6/0,4 kV/kV; од кои 90% е кабелска 10% надзем-
на мрежа.     

 
10.2.2 Пресметка на надоместок на трошоците за 

создавање на технички услови во дистрибутивен 
систем 

 
Надоместокот на трошоците за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем се одредува-
ат врз основа на следната формула: 

ТТКi = ЕТi * ОМi [денари]  
при што: 
i  - група на приклучоци.  
ТТКi – надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем за приклучок 
од групата i, кои ги надоместува корисникот кој се 
приклучува на дистрибутивниот систем 

ЕТi – единичен трошок за приклучоци од група на 
приклучоци i, ( денари / kW ) 

ОМ – одобрена максимална едновремена моќност 
на приклучокот (kW) 

Единичниот трошок за приклучок од групата i се 
одредува врз основа на следната формула: 
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при што: 
ТТi  – трошоци за создавање на технички услови во 

дистрибутивниот систем за приклучок од група на 
приклучоци i, утврдени во точка 10.2.1 

ВИМi  - вкупна привидна инсталирана моќност на 
трансформаторските станици од кои се обезбедува на-
појување на приклучоците од група на приклучоци i, 
при што се зема дека вкупната инсталирана привидна 
моќност е еднаква на вкупната активна моќност, 

ФЕi – фактор на едновременост за приклучок од 
група на приклучоци i. 

 
Единичен трошок за создавање на технички услови 

во дистрибутивниот систем за корисниците приклуче-
ни на среден напон, се одредува врз основа на следната 
формула: 
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Единичен трошок за создавање на технички услови во 
дистрибутивниот систем за потрошувачи приклучени на 
низок напон, со одобрена едновремена максимална моќ-
ност помала или еднаква на 80kW се одредува врз основа 
на следната формула: 







kW
денариФЕ

ВИМ

ТT
ФЕ

ВИМ

ТT
ЕТ СН2

СН

СН
НН2

НН

НН
НН1

)φcos(*)φcos(*

 



 Стр. 128 - Бр. 12                                                                                    27 јануари 2015 
 

Единичен трошок за создавање на технички услови 
во дистрибутивниот систем за потрошувачи приклуче-
ни на низок напон, со одобрена едновремена максимал-
на моќност поголема од 80kW се одредува врз основа 
на следната формула: 
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ТТСН  – трошоци за создавање на технички услови 

во дистрибутивниот систем за приклучок на среден на-
пон, утврдени во согласност со делот 10.2.1. 

ТТНН  – трошоци за создавање на технички услови 
во дистрибутивниот систем за приклучок на низок на-
пон, утврдени во согласност со делот 10.2.1. 

ВИМ  - вкупна привидна инсталирана моќност на 
трансформаторските станици согласно делот 10.2.1. 

cos φ – фактор на моќност и истиот изнесува 0,95 
Единечните трошоци за создавање на технички ус-

лови во дистрибутивен систем за соодветна група на 
приклучоци ги определува ОДС, а ги одобрува Регула-
торната комисија за енергетика, и истите се изразуваат 
во денари / kW.  

Факторите на едновременост за одредена група на 
приклучоци во зависност од напонското ниво и од 
одобрената максимална едновремена моќност се даде-
ни во следната табела: 

 
Табела 1: Фактори на едновременост: 
 

i 
Група 
приклу-
чоци 

Фактори на ед-
новременост на 
низок напон  

Фактори на еднов-
ременост на сре-
ден напон 

1 
Среден 
напон 

0,00 0,30 

2 
0,4 kV (P 
> 80 kW) 

0,40 0,10 

3 
0,4 kV (P 
< 80 kW) 

0,25 0,08 

 
11 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 

КОРИСНИК НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 
ПРЕКУ СТАНДАРДЕН ПРИКЛУЧОК 

 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивна мрежа преку стандарден приклучок на сре-
ден напон се пресметува по следнава формула: 

 денариOMЕТНПС СНСН   

Надоместокот за приклучување на корисник на дис-
трибутивна мрежа на низок напон со одобрена еднов-
ремена максимална моќност помала или еднаква на 80 
kW се одредува врз основа на следната формула: 

 денариOMЕТНПС 1НН1НН   

Надоместокот за приклучување на корисник на дис-
трибутивна мрежа на низок напон со одобрена еднов-
ремена максимална моќност поголема од 80 kW се од-
редува врз основа на следната формула: 

 денариOMЕТНПС 2НН2НН   

при што:  
НПС – надоместок за приклучување на дистрибу-

тивната мрежа преку стандарден приклучок, кои ги на-
доместува корисникот кој се приклучува на дистрибу-
тивната мрежа 

ОМ – одобрена максимална едновремена моќност 
(kW)  

Единечните трошоци за создавање на технички ус-
лови во дистрибутивен систем за соодветна група на 
приклучоци ги определува ОДС, а ги одобрува регула-
торната комисија за енергетика, и истите се изразуваат 
во денари / kW.  

12 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 
КОРИСНИК НА ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА 
ПРЕКУ  НЕСТАНДАРДЕН ПРИКЛУЧОК 

 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивна мрежа преку стандарден приклучок на сре-
ден напон се пресметува по следнава формула: 

 денариТТКТИНПН   

при што: 
НПН – надоместок за приклучување на дистрибу-

тивната мрежа преку нестандарден приклучок,  
ТИ – надоместок за изградба на приклучок 
ТТК – надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем  
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивна мрежа преку нестандарден приклучок во 
зависност од: 

- напонското ниво на приклучување, 
- одобрена едновремена максимална моќност, и 
- дали приклучокот ќе се користи за еден корисник 

или за повеќе корисници, се пресметува согласно При-
лог 2.  

 
13 НАДОМЕСТОК ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА  ВО ПОСЕБНИ                 
СЛУЧАИ 

 
Како посебни случаи за одредување на надоместо-

кот за приклучување на дистрибутивната мрежа се сме-
таат: 

1. одвојување/спојување на мерењето во објектот на 
корисникот кој е веќе приклучен на дистрибутивната 
мрежа;  

2. повторно приклучување на објектот на дистрибу-
тивната мрежа, кога барањето за издавање на соглас-
ност за приклучување се поднесува поради претходно 
исклучување од дистрибутивната мрежа; 

3. зголемување на одобрената едновремена макси-
мална моќност на корисникот.  

 
Надоместокот за приклучување на дистрибутивната 

мрежа во наведените посебни случаи се утврдува спо-
ред реалните трошоци, при што: 

1. во случај на одвојување/спојување на мерење ко-
га одобрената едновремена максимална моќност не се 
променува, односно спојување на инсталациите во об-
јектот кој е веќе приклучен на дистрибутивната мрежа, 
надоместокот за приклучување се утврдува според ре-
алните трошоци, при што надоместокот за создавање 
на технички услови во дистрибутивниот систем не се 
пресметува; 

2. во случај на приклучување на објектот на корис-
никот на дистрибутивната мрежа кога барањето за из-
давање на согласност за приклучување се поднесува 
поради претходно исклучување на корисникот од дис-
трибутивната мрежа, надоместокот за приклучување се 
утврдува според реалните трошоци за повторно прик-
лучување на корисникот, при тоа надоместокот за соз-
давање на технички услови во дистрибутивниот систем 
не се пресметува; 

3. во случај на зголемување на одобрената едновре-
мена максимална моќност на корисникот, надоместо-
кот за приклучување се утврдува: 

- за нестандардни приклучоци, според реалните 
трошоци кои се неопходни за реконструкција на прик-
лучокот, додека надоместокот за создавање на технич-
ки услови во дистрибутивниот систем се пресметува 
само за делот за зголемената максимална едновремена 
моќност;  

- за стандардни приклучоци кои со зголемување на 
моќноста ќе останат стандардни, надоместокот се ут-
врдува согласно Глава 11 од овој прилог, само за делот 
за зголемената максимална едновремена моќност;  
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- за стандардни приклучоци кои со зголемувањето 
на моќноста ќе поминат во нестандардни, според реал-
ните трошоци кои се неопходни за изградба на приклу-
чокот, додека надоместокот за создавање на технички 
услови во дистрибутивниот систем се пресметува само 
за делот за зголемената максимална едновремена моќ-
ност.  

 
ПРИЛОГ 2: ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОК ЗА 

ПРИКЛУЧУВАЊЕ ПРЕКУ НЕСТАНДАРДЕН 
ПРИКЛУЧОК 

 
13.1 ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК НА 

ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, СО НЕСТАНДАР-
ДЕН ПРИКЛУЧОК, ВО СЛУЧАЈ КОГА Е ПОТ-
РЕБНО ДА СЕ ИЗГРАДИ: СН ПРИКЛУЧЕН ВОД, 
ТС СН/НН И НН ПРИКЛУЧЕН ВОД 

 
Кога е потребно да се изгради нов СН 6(35) kV вод, 

нова трансформаторска станица (во понатамошниот 
текст: ТС)  6(35)/0,4 kV и нов НН извод. На НН собир-
ница на новата ТС 6(35)/0,4 kV се очекува да се изгра-
дат нови НН изводи за идни НН корисници.  

 
13.1.1 Надоместок за приклучување на корисник 

на дистрибутивната мрежа 
 
Надоместокот за приклучување на корисник на дис-

трибутивната мрежа се пресметува согласно следната 
формула: 

 денариТТКТИНП iii    

при што: 
i – група на приклучок, 
НПi – надоместок за приклучување на корисник на 

дистрибутивната мрежа преку приклучок од групата i, 
ТИi – надоместок за изградба на приклучок од гру-

пата i, 
 ТТКi – надоместок за создавање на технички усло-

ви во дистрибутивната мрежа за приклучок од групата 
i, кој го надоместува корисникот кој се приклучува на 
дистрибутивната мрежа.  

 
13.1.1.1 Надоместок за изградба на приклучок 

кога нестандардниот  приклучок го изведува ОДС  
 
Надоместокот за изградба на приклучокот се 

пресметува на следниот начин:  
 

 денари,''3ТИОМ
3Р

'3TИ

2Р

2TИ

1Р

1TИ
ТИ 








  

 
каде: 
ТИ – надоместок за изградба на приклучок, пресме-

тан врз основа на одобрената едновремена активна 
максимална моќност на корисникот; 

Р1 – расположива активна моќност на СН извод; 
Р2 – расположива активна моќност на ТС; 
Р3 – расположива активна моќност на НН извод; 
ТИ1 – трошоци за изградба на СН вод; 
ТИ2 – трошоци за изградба на ТС; 
ТИ3’ – трошоци за изградба на НН вод кој ќе се ко-

ристи и за идни корисници, 
ТИ3’’ – трошоци за изградба на НН вод кој ќе се 

користи само од корисникот. 
Расположивата активна моќност на СН извод се 

пресметува на следниот начин: 
Р1 = cosφ•S1[kW]; 

nn IU3S1  - за трифазен приклучок; 

каде: 
- номинален меѓуфазен напон; 

- најголема дозволена струја при нормален режим 
на работа на СН вод; 

Расположивата активна моќност на ТС, се пресме-
тува на следниот начин: 

]kW[φcos2SP2   ; 

каде: 
cosφ – фактор на моќност и истиот изнесува 0,95. 
Расположивата активна моќност на НН извод се 

пресметува на следниот начин: 

];kW[φcos3SP3  ; 

;IU3Ѕ3 nn    за трифазен приклучок; 

каде: 
Un – номинален меѓуфазен напон; 
In – најголема дозволена струја при нормален ре-

жим на работа на НН вод.  
 
13.1.1.2 Надоместок за создавање на технички ус-

лови во дистрибутивниот систем  
 
За приклучување на корисник преку нестандарден 

приклучок, кога тој учествува во трошоците за изград-
ба на нисконапонскиот извод, ТС и среднонапонски из-
вод, надоместокот за создавање на технички услови во 
дистрибутивниот систем се пресметува на следниот на-
чин: 

 денариОМЕТТТК СНСН   

каде што: 
ТТКСН – надоместок за создавање на технички ус-

лови во дистрибутивниот систем за приклучок на сре-
ден напон, кој го надоместува корисникот кој се прик-
лучува на дистрибутивната мрежа,  

ЕТСН – единичен трошок за приклучок на среден 
напон,  

ОМ – одобрена максимална едновремена активна 
моќност на корисникот (kW).  

Единечниот трошок за приклучоци на среден напон 
се прсметува на следниот начин: 







kW
денариФЕ

ВИМ

ТТ
ЕТ СН1

СН

СН
СН  

каде: 
ЕТСН – единичен трошок за приклучоци на среден 

напон, 
ТТСН  - вкупни трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем за приклучок на 
среден напон, утврдени во согласност со дел 10.2.1 од 
Прилог 1 на овие Мрежни правила,  

ВИМСН – вкупна инсталирана привидна моќност на 
трансформаторските станици утврдена согласно дел 
10.2.1 од Прилог 1 на овие Мрежни правила, од кои се 
обезбедува напојување на приклучоците на среден на-
пон. Вкупната инсталирана привидна моќност е еднак-
ва на вкупната активна моќност,  

ФЕСН – фактор на едновременост за приклучок од 
групата на среден напон.  

 
13.2 ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК НА 

ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, СО НЕСТАНДАР-
ДЕН ПРИКЛУЧОК, ВО СЛУЧАЈ КОГА Е ПОТ-
РЕБНО ДА СЕ ИЗГРАДИ НН ВОД КОЈ ЌЕ СЕ КО-
РИСТИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ДРУГИ КОРИС-
НИЦИ 

 
13.2.1 Надоместок за приклучување на дистрибу-

тивната мрежа 
 
Надоместок за приклучување на дистрибутивната 

мрежа се пресметува согласно следната формула: 
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 денариТТКТИНП iii   

  
13.2.1.1 Надоместок за изградба на приклучок 

кога нестандардниот приклучок го изведува ОДС  
 
Надоместокот за изградба на приклучокот се 

пресметува на следниот начин: 

[ ]денари''3ТИ+ОМ=
Р3

ТИ3'
ТИ  

каде: 
ТИ – надоместок за изградба на приклучок пресме-

тан врз основа на одобрената едновремена активна 
максимална моќност на корисникот; 

 
Р3 – расположива активна моќност на НН вод; 
(ОМ – одобрена максимална едновремена активна 

моќност на корисникот (kW);) 
 

'3ТР'3ТОТД3'ТИ3'   - трошоци за изградба 

на НН извод кој ќе се користи за идни корисници,  
(сегашниот корисник во трошоците за изградба 

учествува пропорционално на одобрената максимална 
едновремена активна моќност на корисникот); 

''3ТР''3ТО'ТД3''ТИ3'  - трошоци за из-

градба на НН вод кој ќе се користи само од корисни-
кот,  

(на НН-иот вод не се очекува приклучување на но-
ви корисници); 

Расположивата активна моќност на приклучокот се 
пресметува на следниот начин: 

Р3 = cosφ • S3 [kW]; 

S3 =  •Un•In – за трифазен приклучок, 
каде:  
cosφ – фактор на моќност и истиот изнесува 0,95.  
Un – номинален меѓуфазен напон;  
In – најголема дозволена струја при нормален ре-

жим на работа на НН вод.  
 
13.2.1.2 Надоместок за создавање на технички ус-

лови во дистрибутивниот систем 
 
За приклучување на корисник преку нестандарден 

приклучок, кога тој учествува во трошоците за изград-
ба на среднонапонскиот извод до ТС, надоместокот за 
создавање на технички услови во дистрибутивниот 
систем се пресметува на следниот начин:  

 денари,ОМТЕТТК НННН   

 каде што:  
ТТКНН – надоместок за создавање на технички ус-

лови, во дистрибутивниот систем за приклучок на ни-
зок напон, 

ЕТнн – единечен трошок за приклучок на низок на-
пон,  

ОМ – одобрена максимална едновремена активна 
моќност на корисникот (kW). 

Единичниот трошок се пресметува на следниот на-
чин: 







kW
денариФЕ

)φcos(*ВИМ

ТT
ФЕ

)φcos(*ВИМ

ТT
ЕТ СН

СН

СН
НН
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НН
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каде: 
ТТНН – вкупни трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем за приклучок на ни-
зок напон, утврдени во согласност со дел 10.2.1 од 
Прилог 1 на овие Мрежни правила,  

ТТСН – трошоци за создавање на технички услови 
во дистрибутивниот систем за приклучок на среден на-
пон, утврдени во согласност со делот 10.2.1 од Прилог 
1 на овие мрежни правила,  

ВИМНН – вкупна инсталирана привидна моќност на 
трансформаторските станици утврдена согласно дел 
10.2.1 од Прилог 1 на овие Мрежни правила, од кои се 
обезбедува напојување на приклучоците на среден на-
пон. Вкупната инсталирана привидна моќност е еднак-
ва на вкупната активна моќност,  

ФЕНН – фактор на едновременост за приклучок од 
групата на низок напон, зависно од групата на приклу-
чоци и   

ФЕСН – фактор на едновременост за приклучок од 
групата на среден напон. 

 
13.3 ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА КОРИСНИК НА 

ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, СО НЕСТАНДАР-
ДЕН ПРИКЛУЧОК, ВО СЛУЧАЈ КОГА Е ПОТ-
РЕБНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС И ИЗГРАДБА 
НА НОВ НН ВОД КОЈ ЌЕ СЕ КОРИСТИ ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ 

 
Се разгледува случај кога има потреба од рекон-

струкција на ТС СН/НН и изградба на нов НН извод 
кој ќе се користи за приклучување на повеќе корис-
ници. Во овој случај НН извод кој се гради е наменет, 
освен за сегашниот корисник, и за нови корисници. На 
НН собирница на новата ТС 6(35)/0,4 kV се очекува да 
се изградат нови НН изводи за нови НН корисници. 

 
13.3.1 Надоместок за приклучување на дистрибу-

тивната мрежа 
 
Надоместокот за приклучување на дистрибутивната 

мрежа се пресметува согласно следната формула: 
 

 денариТТКТИНП iii   

 
13.3.1.1  Надоместок за изградба на приклучок 

кога нестандардниот приклучок го изведува ОДС  
 
Надоместокот за изградба на приклучокот се 

пресметува по следната формула: 
 

[ ]денари''3ТИ+ОМ*+ОМ*=
Р3

ТИ3'

Р2'

ТИ2
ТИ  

  
каде: 
ТИ – надоместок за изградба на приклучок пресме-

тан врз основа на одобрената едновремена активна 
максимална моќност на корисникот; 

(ОМ – одобрена максимална едновремена активна 
моќност на корисникот (kW);) 

 
Р2’ – нова расположива активна моќност на ТС 

(kW);  
P3 – расположива активна моќност на НН вод (kW);  
 

2ТР2ТОТД2ТИ2  - трошоци за рекон-

струкција на ТС;  

'3ТР'3ТОТД3'ТИ3'  - трошоци за изградба 

на НН извод кој ќе се користи и за идни корисници,  

'3ТР''3ТО'ТД3''ТИ3' ' - трошоци за из-

градба на НН извод кој ќе го користи само еден корис-
ник,  
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Новата расположива активна моќност на ТС се 
пресметува на следниот начин: 

  
Р2’ = cosφ • S2’ [kW]; 
 
каде: 
S2’ – нова инсталирана моќност во трансформатор-

ската станица – привидна моќност на новиот дистрибу-
тивен трансформатор (kVA).  

 
Расположивата активна моќност на НН вод се 

пресметува на следниот начин: 

S3 =  •Un•In [kVA]; 
Р3 = cosφ • S3 [kW]; 
каде:  
cosφ – фактор на моќност и истиот изнесува 0,95.  
Un – номинален меѓуфазен напон;  
In – најголема дозволена струја при нормален ре-

жим на работа на НН вод.  
 
13.3.1.2 Надоместок за создавање на технички ус-

лови во дистрибутивнaта мрежа 
 
За приклучување на корисник преку нестандарден 

приклучок, кога тој учествува во трошоците за изград-

ба на нисконапонскиот извод и реконструкција на ТС, 
надоместокот за создавање на технички услови во дис-
трибутивниот систем се пресметува на следниот начин:  
 

 денари,ОМТЕТТК СНСН   

  
каде што:  

ТТКСН – надоместок за создавање на технички ус-
лови, во дистрибутивниот систем за приклучок на сре-
ден напон, кој го надоместува корисникот кој се прик-
лучува на дистрибутивната мрежа, 

ЕТсн – единечен трошок за приклучок на среден 
напон,  

ОМ – одобрена максимална едновремена активна 

моќност на корисникот (kW). 
Единичниот трошок се пресметува на следниот на-

чин: 
 







kW
денариФЕ

ВИМ

ТT
ЕТ СН

СН

СН
СН  

  
каде: 
ЕТСН – единечен трошок за приклучоци на среден 

напон,   
ТТСН – вкупни трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем за приклучок на 
среден напон, утврдени во согласност со делот 10.2.1 
од Прилог 1 на овие мрежни правила,  

ВИМСН – вкупна инсталирана привидна моќност на 
трансформаторските станици утврдена согласно дел 
10.2.1 од Прилог 1 на овие Мрежни правила, од кои се 
обезбедува напојување на приклучоците на среден на-

пон. Вкупната инсталирана привидна моќност е еднак-
ва на вкупната активна моќност,  

ФЕСН – фактор на едновременост за приклучок од 
групата на среден напон. 

13.4 НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА НЕСТАНДАРДЕН ПРИКЛУЧОК НА 
СРЕДНОНАПОНСКИ ИЗВОД, КОЈ Е НАМЕНЕТ 
ЗА ЕДЕН КОРИСНИК ВО СЛУЧАЈ КОГА ПРИК-
ЛУЧОКОТ ГО ИЗВЕДУВА ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
13.4.1 Надоместок за приклучување на дистрибу-

тивната мрежа за новиот корисник 
 
Надоместокот за приклучување на дистрибутивната 

мрежа се пресметува согласно следната формула: 
 

 денариТТКТИНП   

  
при што: 
 
НП – надоместок за приклучување на корисник на 

дистрибутивната мрежа  
ТИ – надоместок за изградба на приклучок 
ТТК – надоместок на трошоци за создавање на тех-

нички услови во дистрибутивниот систем 
 
13.4.1.1 Надоместок за изградба на приклучок  
 
За приклучување на корисник преку нестандарден 

приклучок на среден напон, кога приклучокот го изве-
дува правно лице од листата на член 37 од овие Мреж-
ни правила, надоместокот за создавање на технички ус-
лови во дистрибутивниот систем се пресметува на 
следниот начин:  

За приклучување на корисник преку нестандарден 
приклучок на среден напон, кога приклучокот го изве-
дува правно лице од листата на член 37 од овие Мреж-
ни правила, надоместокот за создавање на технички ус-
лови во дистрибутивниот систем се пресметува на 
следниот начин:  

 

 денари,ОМТЕТТК СНСН   

 
каде што: 
ТТКСН – надоместок за создавање на технички ус-

лови, во дистрибутивниот систем за приклучок на сре-
ден напон, кој го надоместува корисникот кој се прик-
лучува на дистрибутивната мрежа, 

ЕТсн – единечен трошок за приклучок на среден 
напон,  

ОМ – одобрена максимална едновремена активна 
моќност на корисникот (kW). 

Единичниот трошок се пресметува на следниот на-
чин: 

 







kW
денариФЕ

ВИМ

ТT
ЕТ СН

СН

СН
СН  

  
каде: 
ЕТСН – единечен трошок за приклучоци на среден 

напон,   
ТТСН – вкупни трошоци за создавање на технички 

услови во дистрибутивниот систем за приклучок на 
среден напон, утврдени во согласност со делот 10.2.1 
од Прилог 1 на овие Мрежни правила,  

ВИМСН – вкупна инсталирана привидна моќност на 
трансформаторските станици утврдена согласно дел 
10.2.1 од Прилог 1 на овие Мрежни правила, од кои се 
обезбедува напојување на приклучоците на среден на-
пон. Вкупната инсталирана привидна моќност е еднак-
ва на вкупната активна моќност,  

ФЕСН – фактор на едновременост за приклучок од 
групата на среден напон. 
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