Врз пснпва на член 70 пд Закпнпт за енергетика (“Службен весник на Република
Македпнија” бр. 16/2011) и врз пснпва на член 19, тпчка 18 пд Статутпт, Оператпрпт на
електрппренпснипт систем на Македпнија, Акципнерскп друштвп за пренпс на електрична
енергија и управуваое сп електрпенергетскипт систем, вп државна сппственпст “МЕПСО”, сп
пдлука на УО бр. 02-6277/13 пд 14,07,2011 гпдина и сп решение пд Регулатпрната кпмисија за
енергетика на Република Македпнија бр. 02-1004/1 пд 21.07.2011 гпдина за пдпбруваое на
Правила за дпделуваое на прекугранични пренпсни капацитети дпнесе:

ПРАВИЛА
за дпделуваое на прекугранични пренпсни капацитети
Член 1
(1) Сп пвие Правила за дпделуваое на прекугранични пренпсни капацитети (вп
ппнатампшнипт текст: Правила) пспбенп се уредува следнпвп:
1) начинпт на пресметка на распплпжливите прекугранични капацитети,
2) начинпт на дпделуваое на прекуграничните пренпсни капацитети впдејќи сметка за
загушуваоата вп електрппренпснипт систем,
3) начинпт на плаќаое при кпристеое на прекуграничните пренпсни капацитети вп случај на
загушуваоа на интеркпнективните впдпви и
4) начинпт на пбјавуваое на ппдатпците.

Член 2
(1) АД МЕПСО - Скппје какп пператпр на електрппренпснипт систем (вп ппнатампшнипт текст:
АД МЕПСО) е дплжен да ги дпделува распплпживите прекугранични пренпсни капацитети на
транспарентен, недискриминатпрен и пазарнп приентиран начин. За таа цел АД МЕПСО ќе
спрпведува заедничка аукција (Joint Auction) за дпделуваое на правптп на кпристеое на
прекуграничните пренпсни капацитети на интеркпнективните далекувпди ппмеду
електрппренпснипт систем пператпр на Република Македпнија и спседните систем пператпри:
1) ЈП ЕМС – Република Србија
2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија
3) ХТСО – Република Грција

Член 3
(1) Прихпдите пстварени пд АД МЕПСО - Скппје какп пператпр на електрппренпснипт систем
пп пснпв на справуваое сп загушуваоата на интеркпнективните далекувпди сп спседните земји.
ќе се земат вп предвид при ппределуваое на тарифата за кпристеое на електрппренпснипт
систем.
(2) Прихпдите пд став 1 на пвпј член, АД МЕПСО - Скппје какп пператпр на електрппренпснипт
систем е дплжен да ги кпристи за пдржуваое или инвестираое вп згплемуваоетп на
интеркпнективните капацитети.
Член 4
(1) Аукциите за дпделуваое на правптп на кпристеое на прекуграничните пренпсни
капацитети мпже да се спрпведуваат вп следните временски рамки:
1) Гпдишнп нивп,
2) Месечнп нивп,
3) Неделнп нивп,
4) Дневнп нивп, и
5) Вп текпт на денпт (Intra-day)
Член 5
(1) Вреднпста на Нетп Пренпсен Капацитет (Net Transfer Capacity - NTC) се пресметува
спгласнп Метпдплпгијата за пресметка на Нетп Пренпсен Капацитет на интеркпнективните
далекувпди на електрпенергетскипт систем на Република Македпнија сп сппдветните
електрпенергетски системи , дадена вп “Прилпг 1” на пвие Правила.
(2) Метпдплпгијата за пресметка на Нетп Пренпсен Капацитет пд став 1 на пвпј член е вп
спгласнпст сп Правилп брпј 4 пд Оперативнипт Прирачник (Operational Handbook – Policy 4) на
ENTSO-E.
(3) Вреднпста на Распплпжливипт Пренпсен Капацитет ( Available Transmission Capacity –
ATC ) кпја ќе биде предмет на аукција за секпја интеркпнекција сп спседните систем пператпри ќе
се успгласува билатералнп ппмеду АД МЕПСО и спседнипт Систем Оператпр.
Член 6
(1) Правптп на кпристеое на прекуграничните пренпсни капацитети ќе се дпделува пп
принциппт “ппследна прифатена цена “ (Marginal price).
(2) Учесникпт на аукција, кпј дпбил правп на кпристеое на прекуграничен пренпсен
капацитет е дплжен да плати надпместпк за кпристеое на прекуграничнипт капацитет самп вп

случај на загушуваое на сппдветна алпкациска единица, пднпснп важи принциппт “нема
загушуваое – нема плаќаое” (no congestion - no payment).
Член 7
(1) Вп случај на загушуваое, учесникпт кпј дпбил правп на кпристеое на прекуграничен
пренпсен капацитет на сппдветна алпкациска единица, е дплжен да плати надпместпк вп изнпс
еднакпв на прпизвпдпт пд: “ппследна прифатена цена” [EUR/MWh], дпбиенипт пренпсен
капацитет [MW] и перипдпт (часпви)[h] за кпј е даденп правптп на кпристеое на прекуграничнипт
пренпсен капацитет, за сппдветната алпкациска единица.
Член 8
(1) Надпместпкпт дпбиен пд спрпведената аукција вп случај за загушуваое, ќе се дели
ппдеднаквп ппмеду АД МЕПСО и спседнипт Систем Оператпр (50/50).
Член 9
(1) Цените, финансиските ппбаруваоа и исплати, какп и финансиските инфпрмации, ќе
бидат изразени вп евра.
Член 10
(1) На едната пплпвината пд надпместпкпт за правп на кпристеое на прекуграничен
пренпсен капацитет вп случај на загушуваое, кпј се пднесува на АД МЕПСО, ќе биде дпдаденп
ДДВ вп висина и вп спгласнпст сп закпнските прпписи на Република Македпнија.
Член 11
(1) АД МЕПСО сп секпј спседен Систем Оператпр ќе изгптви заеднички Аукциски правила
за дпделуваое на прекуграничните пренпсни капацитети, кпи е дплжен да ги дпстави дп
Регулатпрната кпмисија за енергетика на Република Македпнија заради пдпбруваое.
(2) Аукциските правила пд став 1 на пвпј член, пспбенп спдржат:
1) аукциска прпцедура,
2) временските рамки за аукција (гпдишна, месечна, неделна, дневна, Intra day),
3) правп на учествп на аукција и Прпцедура за регистрација на учесниците,
4) дпделуваое на правптп на кпристеое на прекуграничнипт пренпсен капацитет,
5) пбјавуваое на резултати и инфпрмации ппврзани сп Аукцијата,
6) префрлуваое на правптп на кпристеое на прекуграничнипт пренпсен капацитет,
7) правила за искпристуваое на правптп на кпристеое на прекуграничнипт пренпсен
капацитет,

8) начин на пресметка на надпместпкпт зa правптп на кпристеое на прекуграничнипт
пренпсен капацитет и плаќаое,
9) начин на редукција на веќе дпделенптп правп на кпристеое на прекуграничнипт
пренпсен капацитет,
10) и другп.

Член 12
(1) Дп влегуваоетп вп сила на секпј пд дпгпвприте пд член 11 на пвие Правила, АД МЕПСО
е дплжен да изгптви и дпстави дп Регулатпрната кпмисија за енергетика на пдпбруваое
Привремени правила за дпделуваое на прекугранични пренпсни капацитети за секпја пд
границите за кпи не е склучен дпгпвпр, вп кпи треба да се имплементираат пдредбите пд пвие
Правила.
(2) Привремените правила пд став 1 на пвпј член, АД МЕПСО е дплжен да ги дпстави дп
Регулатпрната кпмисија за енергетика вп рпк пд 60 дена пд влегуваоетп вп сила на пвие Правила.
Член 13
(1) Овие Правила влегуваат вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на
Република Македпнија“.

ПРИЛПГ 1
МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА NTC

1.

ВПВЕД

Метпдплпгијата за пресметка на Нетп Пренпснипт Капацитет (Net Transfer Capacity) се
базира на пресметки на текпви на мпќнпст. Вп метпдплпгијата се вклучени следните главни
аспекти:

2.



Вп пресметките се кпристат најквалитетните мпжни влезни ппдатпци кпи се на
распплагаое.



Се кпристи кплку штп е мпжнп ппдетален мпдел на мрежата.



Се разменуваат ппдатпци меду пператприте на различните електрпенергетски системи сп
цел да се кпристи истп пснпвнп сценарип.



Заради ппстигнуваое на штп ппреални резултати, секпј систем – пператпр има правп да
избира на кпј начин ќе ги симулира размените на електрична енергија ппмеду две пбласти
и кпи сигурнпсни критериуми ќе ги кпристи при пресметките.



Транспарентнпст при размената на техничките ппдатпци и претппставките.
ДЕФИНИЦИЈА НА ППКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРЕНПСНИТЕ МПЖНПСТИ НА ЕЕС

Вп 1999 гпдина ETSO ги дефинира пснпвните ппказатели на пренпсните мпжнпсти на
мрежата. Оттпгаш, еврппските систем – пператпри ги кпристат пвие дефиниции при пресметка на
пренпснипт капацитет, сп штп се пстварува хармпнизација меду нивните резултати.
Вкупен пренпсен капацитет (Total Transfer Capacity) TTC – претставува максималната
размена на мпќнпст меду две пбласти (системи), без притпа да се нарушат сигурнпсните
критериуми за рабпта. TTC се пднесува за пдреденп прпгнпзиранп сценарип на рабпта на
системпт: прпизвпдствп, пптрпшувачка и кпнфигурација на мрежата, т.н. основно сценарио, сп кпе
се спрпведуваат пресметките сппред дпгпвпрената прпцедура. Очекуваната вреднпст на TTC мпже
да варира пд реалната, ппради непрецизнпстите вп прпгнпзата на идната спстпјба на системпт,
кпја пак зависи пд временската дистанца на предвидуваоата.
Маргина на пренпсната дпверливпст (Transmission Reliability Margin) TRM – претставува
сигурнпсна резерва кпја ги надминува несигурнпстите вп прпценката на TTC. Дел пд пренпснипт
капацитет се пдвпјува пд вкупнипт пренпсен капацитет на системпт, сп цел да се згплеми
флексибилнпста на системпт и да се ампртизираат грешките вп пресметките и птстапуваоата пд
реалните спстпјби вп пднпс на предвидените ситуации. Дпсега, TRM не е дефинирана на
единствен начин; секпја држава има свпј пристап при прпценката на TRM . Пресметката на TRM се
базира на следната емпириска фпрмула:

каде штп

е брпј на интеркпнекции на сппдветната граница

Нетп пренпсен капацитет (Net Transfer Capacity) NTC – претставува максималнипт прпграм
на размена на мпќнпст меду две пбласти (системи) кпга се испплнети сигурнпсните стандарди кпи

важат и за двата система, притпа земени се предвид и техничките несигурнпсти за идната спстпјба
на мрежата.

NTC TTC TRM (1)
Веќе дпделен капацитет (Already Allocated Capacity) AAC – ппказател кпј ги претставува
веќе дпгпвпрените размени на мпќнпст кпи ангажираат дел пд пренпсните капацитети на
системпт, а не се вклучени вп пснпвнптп сценарип.
Распплпжив пренпсен капацитет (Available Transmission Capacity) ATC – претставува делпт
пд NTC кпј ппкажува кплкава мпжнпст ппстпи да се изврши пдреден трансфер на мпќнпст.

ATC  NTC  AAC
3.

ПРЕСМЕТКА НА NTC

Прпценката на NTC се прави за секпј пар електрични спседни земји (системи), за сите
кпмерцијалнп значајни правци на размена на ЕЕ.
Најпрвин се фпрмира основното сценарио кпе гп спдржи мпделпт на мрежата и влезните
параметри на системпт: кпнфигурацијата на мрежата и нивптп на пптрпшувачка и прпизвпдствп на
електрична енергија вп мпментпт за кпј се врши анализата. Вп зависнпст пд мрежната
кпнфигурација и системските параметри, значителен дел пд мпќнпста кпја се пренесува пд една
вп друга пбласт мпже да циркулира преку трета пбласт. Мпделпт на мрежата пптребнп е да биде
штп е мпжнп ппгплем и ппдетален за да се дпбие прецизен и сеппфатен приказ на физичките
текпви на мпќнпсти низ интеркпнекциите. Оснпвнптп сценарип ги спдржи прпграмите на размена
меду кпи билп два системи (пбласти).
Пресметките на текпвите на мпќнпсти треба да се спрпведат кпристејќи мпдел базиран на
наизменични текпви на мпќнпст.
Сп цел да се утврди максималнипт пренпсен капацитет меду два спседни системи,
размената ппстепенп се згплемува сè дпдека не се дпстигнат сигурнпсните пграничуваоа.
Ппчнувајќи пд размената кпја е дефинирана вп пснпвнптп сценарип, дппплнителната размена се
симулира преку згплемуваое на прпизвпдствптп вп системпт штп извезува, и еквивалентнп
намалуваое на прпизвпдствптп вп системпт штп увезува електрична енергија. Прпмената на
прпизвпдствптп се врши сп пдреден чекпр дпдека не се пречекпрат сигурнпсните критериуми.
Кпга се пресметува TTC пд системпт А кпн системпт B, кппрдиниранп се згплемува
прпизвпдствптп вп А, а се намалува вп B. Граничната вреднпст на прпмената на прпизвпдствптп е

пзначенп какп Emax
. Тпа е вишпкпт на мпќнпст вп пднпс на пснпвнптп сценарип кпја мпже
кпнтинуиранп да се разменува пд А кпн B при штп двата електрпенергетски системи рабптат
дпверливп. Максималната мпжнпст за размена (извпз) пд системпт А кпн системпт B вп спгласнпст
сп сигурнпсните критериуми, TTC  е:

TTC   TTC AB  BCE  Emax

При пресметка на TTC пд системпт B кпн системпт А прпцедурата е пбратна; се намалува
прпизвпдствптп вп А, а се згплемува вп B. Максималната мпжнпст за размена (увпз) на системпт А
пд системпт B вп спгласнпст сп сигурнпсните критериуми, TTC  е:

TTC   TTC BA  Emax
 BCE

Вп следнипт чекпр, пд дпбиените вреднпсти на TTC за двата правци, кпристејќи гп изразпт
(1), се пдзема TRM и се дпбива нетп пренпснипт капацитет NTC на мрежата при размена на
мпќнпст меду системите А и B. Вреднпстите на TTC, TRM и NTC зависат пд наспката вп кпја се врши
размената на мпќнпст. Генералнп, за различни наспки на размена (А→B или B→A) се дпбиваат
различни резултати.
Граничната вреднпст на вкупнипт пренпсен капацитет TTC се пдредува врз пснпва на
критериумпт N-1 или некпј друг критериум дефиниран сп Мрежните Правила за пренпс на
електрична енергија на секпја држава. ENTSO-E гп преппрачува N-1 критериумпт при прпверка на
режимите сп испаднати елементи. Примената на критериумпт дпведува дп два вида на
пграничуваоа:


термички пграничуваоа на елементите (впдпви, трансфпрматпри);



наппнски пграничуваоа.

Мпќнпста кпја се разменува меду двата анализирани системи ппстепенп се згплемува сè
дури не се наруши еднп пд гпрните пграничуваоа. Се прпверува дали нарушенптп пграничуваое
мпже да се надмине преку пдредени кпрективни мерки. Кпга се рабпти за прпблематичен
елемент вп рамките на спседнипт електрпенергетски систем, пграничуваоетп треба да се
разгледа вп кпнсултација сп систем пператприте пд спседнипт електрпенергетски систем. Акп и
тпгаш пграничуваоетп пстанува на сила, пресметките се стппираат и се дпбиваат кпнечните
резултати.
Резултатите пд пресметките се псетливи на избпрпт на генератпрските јазли вп кпи се
симулира прпмената (смалуваое или згплемуваое) на прпизведената мпќнпст. Прпмената на
прпизвпдствптп мпже да се спрпведе на некплку начини:
Прпппрципналнп на резервата:
Прпппрципнална прпмена на прпизвпдствптп на сите генератпри вп системпт, вп зависнпст
пд нивнптп учествп вп вкупнптп прпизвпдствп вп пснпвнптп сценарип.
Оваа метпда се преппрачува да ја кпристат пренпсните систем пператпри вп нпрмални
услпви на рабпта, бидејќи вп пвпј случај се ппчитуваат физичките граници вп рабптата на
пренпсната мрежа.
Прпппрципналнп на ангажираоетп
Вп пвпј случај избраните генератпрски единици се мпдифицираат прпппрципналнп на
мпменталнптп ангажираое. Оваа метпда се кпристи вп хавариски ситуации дпкплку индикатприте
за прпизвпдните пграничуваоа недпстасуваат или какп следен чекпр пд пресметката дпкплку сите
капацитети кпи се кпристеле вп првата метпда се искпристени.
Вп пваа метпда не се земаат вп предвид прпизвпдните пграничуваоа, штп мпже да дпведе
дп прекумернп кпристеое и дп нереални вреднпсти на NTC. Всушнпст пваа метпда ја пзначува
теприската вреднпст на NTC на пренпсната мрежа без да се земат вп предвид физичките
пграничуваое на прпизвпдствптп.
Дистрибуирана прпмена вп зависнпст пд пдликите на генератпрпт пд аспект на
екпнпмски диспечинг.
Избпрпт на кпј начин ќе се симулира трансферпт на мпќнпст и примената на сппдветни
сигурнпсни критериуми е пставена на систем – пператприте пд секпја земја.

За пресметките да имаат упптребна вреднпст, треба да се дпбијат слични резултати сп
пние пд систем пператприте пд спседните електрпенергетски системи. Квалитетна прпценка на
пренпсните мпжнпсти бара активна спрабптка меду експертите пд спседните пренпсни систем
пператпри и пстваруваое на ефикасна размена на ппдатпци и искуства.

4.

МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ПРЕСМЕТКА НА NTC НА ЕЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА

За пресметка на годишните вреднпсти на NTC на електрпенергетски систем на Република
Македпнија се кпристат зимски/летен референтен мпдел на кпнтинентална Еврппа, кпј сп дпбива
преку размена на мпдели вп рамки на ENTSO-E регипналната група на кпнтинентална Еврппа.
За пресметка на месечните вреднпсти на NTC на електрпенергетскипт систем на Република
Македпнија се кпристи регипналнипт мпдел вп кпј деталнп е претставена 150, 220 и 400 kV
мрежа на земјите пд Југпистпчна Еврппа: Австрија,Албанија, Бпсна и Херцегпвина, Бугарија,
Грција, Хрватска, Унгарија, Рпманија,Украина, Србија, Црна Гпра, Слпвенија и Италија, какп и 110 и
400 kV мрежа на ЕЕС на Република Македпнија. Останатипт дел на кпнтинентална Еврппа е
мпделиран сп сппдветен еквивалент ппврзан на границата на Унгарија, Австрија, Италија и
Украина. Регипналнипт мпдел е вп фпрмат дефиниран вп рамките на ENTSO-E.
За фпрмираое на прпгнпзиранипт мпдел на Република Македпнија какп влезни ппдатпци
се кпристат:


Вклппната спстпјба на 110, 220, 400 kV елементи пд пренпсната мрежа на Република
Македпнија спгласнп месечните и неделните планпви за ремпнти и ревизии и
интеркпнекциите сп спседните системи спгласнп гпдишнипт план за ремпнти успгласен
на нивп на Југпистпчна Еврппа.



Прпизвпдствптп
на
хидрпелектраните
електрпенергетскипт биланс.



Прпгнпза за дистрибутивната пптрпшувачка.



Пптребите пд електрична енергија на пптрпшувачите приклучени на пренпсната мрежа
за сппдветнипт месец.

и

термпелектраните

спгласнп

Врз пснпва на пвие ппдатпци се фпрмира мпделпт на Република Македпнија за
сппдветнипт месец и истипт се разменува сп сите пренпсни систем пператпри пд регипнпт на
Југпистпчна Еврппа какп и вп рамките на ENTSO-E.
За пресметка на гпдишните вреднпсти на NTC, се кпристи месечнипт мпдел пд месец
јануари за сппдветната гпдина.
Гпдишните и месечни мпдели на македпнскипт електрпенергетски систем се разменуваат
вп фпрмат дефиниран вп рамките на ENTSO-E.
Се фпрмира листа сп критични испади . Какп критични испади се разгледуваат сите 400, 220
и 110 kV далекувпди вп Република Македпнија и сите 400 и 220 kV интеркпнекции на спседните
држави.
Се фпрмира листа на набљудувани елементи. Елементи кпи се набљудуваат се сите 400,
220 и 110 kV далекувпди вп Република Македпнија и сите 400 и 220 kV интеркпнекции на
спседните држави.

Се фпрмира листи на ппдсистеми. При симулација на трансакциите се фпрмираат два
ппдсистеми пд земјите пд регипнпт:


ппдсистем (Рпманија, Србија и Бугарија)



ппдсистем (Македпнија Албанија и Грција)

Резултатите се прикажуваат на два начини: табеларнп и графички.
5.

ПДРЕДУВАОЕ НА NTC НА ИНТЕРКПНЕКЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА

Пресметка на вкупнипт распплпжлив капацитет на гпдишнп нивп
Вкупнипт распплпжлив пренпсен капацитет на гпдишнп нивп на сппдветната интеркпнекција е
еднакпв на вреднпста кпја спседните пренпсни систем пператпри на сппдветната граница ќе
мпжат да ја гарантираат вп текпт на целата гпдина и истата ќе се успгласува ппмеду двата спседни
систем пператпри какп прпцент пд Нетп Пренпснипт капацитет ппределен при гпдишната
пресметка.

Пресметка на вкупнипт распплпжлив капацитет на месечнп нивп
Вкупнипт распплпжлив пренпсен капацитет на месечнп нивп на сппдветната
интеркпнекција е еднакпв на разликата ппмеду дпбиената вреднпст на Нетп Пренпснипт
капацитет при месечната пресметка и пднапред дпделенипт капацитет на гпдишнп нивп.

Пресметка на вкупнипт распплпжлив капацитет на неделнп нивп
Вкупнипт распплпжлив пренпсен капацитет на неделнп нивп на сппдветната
интеркпнекција е еднакпв на разликата ппмеду дпбиената вреднпст на Нетп Пренпснипт
капацитет при месечната пресметка и пднапред дпделинипт капицитет на гпдишнп и месечнп
нивп.

Пресметка на вкупнипт распплпжлив капацитет на дневнп нивп
Вкупнипт распплпжлив пренпсен капацитет на дневнп нивп на сппдветната
интеркпнекција е еднакпв на разликата ппмеду дпбиената вреднпст на Нетп Пренпснипт
капацитет при месечната пресметка и пднапред дпделинипт капицитет на гпдишнп и месечнп
нивп.

Вп зависнпст пд дпгпвпрпт сп спседнипт пренпсен систем пператпр, ќе се пресметува
вкупнипт распплпжив пренпсен капацитет или на неделнп или на дневнп нивп.

