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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБ УЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕ РГИЈЕ
'''ЈУГОИСТОК'', Д.О.О. НИШ
Број: Ч ~ eK:::I:'}
НИш, ') ~~.::2l.20 14. ГОД ин е

На основу члана 77. став 1. тачка 2. Закона. о енергети ци ("Службен и гласи ик
pc,r бр. бр. 57/11, .80/11 - исправна, 9$/12 и 1241'12) ) и члана 32. става 1. тачке
8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању при вредног друштва за
дистриб.УЦИју електричне енергије "Југоисток' Д.а.О. Ниш (ЈП ЕПС број 546122-
12 сд 31.11..2012_ године), заменик директора Привредног друштеа .за
дi'lстрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Нищ донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПР д.вилд О РДДУ ДИСТРИ БУТИ;ВНОГ СИСТЕМА

1. У Правилима о раду дистрибутивног систем а (.,Службени гласник РС"! бр. 4/2010 и
~j14), У Поглављу З. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ пгикљ УЧЕЊА, У одељку 3.5.
Прикгьучак објекта проиавођача, тач . .3.5,1. АО З.5<.6. У цеnи и, мењају 'с,е и гпасе:

';3.5.1. На дс може да се при кључ иепектра ка:

- која испуњава техничке УСЈ10векоји су у врђени у Т8!ЧКОМ3.5.4., ових Правила;

- I<qja је опремљена заштитним и ДРУГИМ у-ређајима којима се штите ДС,
генератори и друга опрема електране ОД ошгећења и хаварија због кварова у
ДС и

- која испуњава услове дате у одобрењу за приюъучењ€!'.

у односу на ДС, нач н рада МЕ може бити:

1. иэоповен рад генератора за напајање СОПСТ8ених потрошача:

2. паралелан рад са. дс без npeAaf,e .енергије у ДС! произведена епектрична
енергија се користи искгьу ИВО' за апејање сопствене по рошње:

. .'

3. паралелан рад са ДС са предаја"" енергије у ДС У целости (изузев
сопствене потрошње електране);

4. паралелан рад са ДС где се део енергије предаје у ДС а део користи за
напајање сопствених потрошача и

5. комбиновани рад (ИЗОЛО8ан - аралепни рад), односи се на електране
опремљене за. обе врсте рада.

3.5.1. Није дозвољено острвско напзјање дела дс ИЗ електране. УГР<:ЩЊОМ
одговарајућих уређа]а 'у" објекту електране, требасбезбедиги да се двповањем
ур-еђаја м. релејну заштиту изврши аутоматекоодвејање електране са ДС. ако
јеса стране дс прекинуто напвјање.

3.5.2. За случај електране. са синхооним генераторским јединицама генератори морају
имати имплементиран~у регулацију ма о а на својим крајевима. Номинални
фактор снаге генератора мора бити 0;8 док се регулациЈа напона мора
обављати у чигавом опсегу који је АефИН~1Са.н фактором снаге генератора П9Д
условом д а се I-ie угроэ и нор 1ала н и стебилан рад генерагора Изуз ет но од с
може од рециги да re нератор; м.ај у фантор снаге вёћ и џД О> 8 ил и
имплеыентирану регулацију фактора снаге уместо регулације напона ако
системске анализе по-кажу да је то бегъерешењеза ДС.



З. 5.3. За п ри кљ учење и Ве эбеда н па ра 'ел ан рад електран е св ДС, ел е ктра на мора да
задовољи спедеће кри еријуме:

- критеријум макси Ii1·ЭЛНQ дозвољен е снаге генератора у електрани

- критеријум дозвогьених вред ОС-ТИ напс а у етаџионарном режиму,

- критеријум трајно ДО380Љ~НИХ вреднос и струј,а елемената ДС
- критеријум снаге кратког спо]а,

- кригер ијум фл Ике ра и

крит,ерИју.м ДОЗ80:гъених. струја.. ВИШИХ хврмоника и иитерхармоника.

3.5.4.1, Критеријум максимално дозвољене снаге генератора у електрани.

3.5.4.2. Критеријумом максиь ·МНО> дозвољене снаге генератора у 'електрани са
енергетским претварачима ИЛИ асинхроним генераторима проверава се да при
укључењу генератора промена на о а: f-fЭ fi.' есту ринљузења H~ дС (L~ulП)не·
прекорвчи вредност ОД 2%'; на средњем напону. односно 3% на ниском напону.
Максимално дозвољена привидна снага генератора у електрани (SI1~r'П) у [MVAI
изрвчунава се, према следећим фор ~1ј!лама:

э
Sfi<J~' := ~ за прикгъучвњв електране ка средњем напону;,~." 50-k

S·зS l('~ => к ~ ЗЭ, прикључење електране на ниском напону;
Г~>" ЗЗ:З -k .

где је:

S~3 -снага трофазног кра ког споја (стварна вредност) у тачки прикључења
на дс без утицаја раематране електране, 'у [MVA] ,

k - количник попавне (струје укгьучења) и назначене струје генератора.

Уколико, за раэметрвни генератор, није' да .~ вредност полазне СТРУЈе, за
вредност параметра k YCE3~jaсе:

k= 1 за једносмерне генераторе са и вертором;

k =4 за всинхронэ генера аре, за прикгьучење у границама ± 5% синхроне
брзине, без налона;

'Овај услов (k == 1) се примењује и у случају ревере услова прикључења
си нх ро них ге не рато ре КОЈ и се на Д С ри кључ ују пре ко енвргетск их
првтв арача.
Усnучају ветрогенератора, овзј кригерију , се гровервва иза k == н; где је I,џ
коефицијент промене напона Њега даје- ПРОИЗ80ђач ветрогенервюра за
фазне углове импедансе мреже ОД 30~; bђQ, 70" и' 85~- Уколико је с-твэрни
фазни ,угао импедансе дистр бутявне мреже различит ОД ове четири
вредности потребно Је Lt;З'Вршити интерпола ију или екстраполацију
(одговаРЭ.јућег типа) добијених података како би се побила вредност 080Г
фактора за стварни фазни угао импедансе дистрибутивне мреже.

3.5.4.3. Критеријум максимално дозвогьене снаге эаси х оне генервгоее се проверава
на ОСНО8У критеријума највећег дозвогъе ОГ одсту эња (промене) нвпона (Au ,)
на месту прикгьучења електра е, са синхроним гвнераторским јединицама на
ДС, у односу на вредност назив их напона из тачке 2.4.2.2, у врелаэном
режиму, при Уl<Ључ~њу на дс генвра ора:



Максимаnнс одступње Максимална учесганост појаве
(промена) на она једном у

Ниски 5% 5 мин,напон

Средњи 5% з мин.напон

Табела 5.1. Дозвољене варијэцијеапона ..

Дозвољено одступањв (про .пена) напона (д т) на месту прикључења
генераторске јединице СЭ Ц шинидричним РОТОРОМ (турбогенератори) у тренутку
синхронизације ое изрвчу авв реко спедеће формуле:

где је:
ZT - Тевененова импвданса с сте tia у субтранэијеитном режиму на

генвраторским оабирни ама блок тра: сформагорв:
Ис; - Номинални. напон генератора:

X_~ - Субтранаијентиа реактанса ге врагора:

<'Рт- Угао Тевененове и u1педаНС6_

За генераторске јединице са истакну им половима (хидрогенератори) у
претходној формули се уместо х;: се орисп субтранзијентна ревктанса

генератора у уздужној оси Х;ј.

у случају да се не доставе вредности засубтранаијенгну реактансу генератора,
оде ће усвојити вреднос О· 170/0 и захтевати уградњу генератора чија
субтранзијентна реактанса није мања ОД ове вредности,

3S4.4. Избор привидне снаге генерато а која се оре и са S!'-g"l'Il

За привидну снагу генератора tSщr) која се ореди св Sr.:gm најпре се усваја дата
н.аЭl-!эчена привидна снага гв ератора, Уколико за тако YC8QjeHY вредност
критеријум максимално дозвољене снаге гв ератора у електрани није
заДО80Љ.ен за Sп[[ може се усвојити;

за блок генератор-претварач-трансфсрь атар _. инимална ОД три привидне
снаге: привидне снаге генератора, РИ6И не снаге претварача или
тра сфооматора.

за синхрони генератор вредност која. се 'обије копичником максималне
активне снаге која се доводи гез ера о.ру (макси тална улазна снага) и
минималне вредности фактора снаге са којом генератор може да ради эа
дату вредност активне снаге. 'v1инимална вред сет фактора снаге се очитава



са погонске карте генератора; уколико погонска карта генератсра НИЈе
ДОС1)'пнэ, за вредност фактора снаге усеэјэ се О, в.

3.5.4.5. Генератори у електрани -се МОјУ c~ муптано прикључиват» на мрежу уколико је
сума привидних снага генератора (ZS.ng) мања од s.ngro. у супротно iJ1, генератори се
морају прикључивати оједи ачно у временски. интервалима ОД по 5 min за
прикључење на . иско напону, о НОСНО 3 тЕ. за рикључење на оредњем напону.
Ови временски интервапи могу бити и краћи, од условом да оде то дозволи.

3..5.4.6. Критеријум дозвољенмх вредностинапона у с ац онарном режиму

Критеријумом дозвогъених вредности напона у стационарном рвжиму проверава
се да, у оквиру норма ног погона ДС,величина. напона у било којој тачки дс
остане у границама према тачки 2.4.2.2. у односу на назнвчени напон. За
проверу овог критеријума је отрвбно извршиги прорачуне ТОкова снага за
критичне режиме рада са спедећим стањы :

- Минимално и максимално оптврег ење ДС, односно припадајућег извода;
посебно КОД електрана које за роиэводњу електричне енергије користе
енерrију сунца (солврне е ектране) за м низ· но и максимално оптерећење
ДС усваја се u1инимално максимап о оптерећење у периоду у којем је
могућа про из6 одња ове вр сте еле ктран а. (.При присуству СУН чеве св етло С1и) -
преnору ује се усвајвње м нималног максималног о терећења у периоду
gaO~17°o часова ..

у случају да није могуће· v эвршиги проса уне тонова снага постоји могућност
провере критеријума доэвољених вред ости напона електране, којим се
проверава да напон убипо којојтачки ДС не е пре РПЕ;;ТИ промену већу од 5%
за случај нагле промене проиэводње епектрана или испада епектрана, При
прорачуну t::e уважаввју све електране кО'је могу симултано променити
производњу (ветровпектра 'е или соларне е ектране на блиским локацијама) и
електране које Morlj симулта о ис асти из погона, усле деповањв рвлејне
заштите или погонског юкгьучења (електране на истом изsоду). Промена
напона (fllJm) ~KOjy једна електрана изазива у еко; тачни дс може се приближно
израчунати према следе -им формулама:

S", . R.. COSf~91! - Xk ,Siпlф)nu -:;;:'" . . 1 • ,

и2
11

за режим у којем електрана троши реакги ВНУ С агу ИЗ мреже (подпобуђенИ
реЩИМ)1

за режим у којем епентрана инјектира реактивну снагу оу мрежу (надпобуђени
Р$ЖИМ).
где Ј'6:

S - М81<симална привид а снага електране, у [MVA] , која се добиЈэ као
копич ик максималне актиы е снаге електране и фактора снаге 095,



Rk ~ еквивалентна отпорност мреже у кареитериотично] тэчки ДС (видети
примере), у [О],

.x~- еквивалентна реактаиса мреже у карактерисгично] тачки ДС (видети
примере) i у [О],

rp - фазии угао напона и струје електоане. у [ј,

ип - назначени напон мреже у разматрано] тачки ДС. у [kV],

Овај критеријум се провер э8;(3 зэсоs<р= 0,95 .за режи м у КОЈем ел ектрвна
инјеl<тира реактивну снагу у Mpe)f;Y (наДГ10буђени режим).

3.5.4.7, Критеријум трајнодозвогъених вреднос и сrрујэ; елеменатаДС

Критермјумо.м трајно дозвогьених вредности с.труја елемената ДС "Се проверава
да за време рада епектрана струј8 уелементима ДС не пређу вредности трајно
дозвољених струја тих елемената.

3,.5.4.8, Критеријум снаге.кратког спаја

3,5.5.1- Критеријумом снаге кратког слоја се проверава укупна вредност струје
(снаге) трофазног крак-ог спојэ нв мес,ту прикгъучењв 'електране у погону,
Вредност струје (снаге) не сме прећи максималне дозвољене вредности струја
(снага) кратко!" .споја на којв је димензионњсана опрема у ДС:

мрежа ОА kV: 26 kA (18 I\I1УА);

мрежа 1О kV: 14,5 ·kA (2SQMVA);

мрежа .20 kV: 14,5"kA (5fЮМVА) и

мрежа 35 kV: 12 kA750 v1VA).

Ако вредно ст струје (енаге) ,прел аз и наведе е ма ксим ал не Доэ вољен е
вредн ости, нво пходно је огра ич ити струју краткогс по]а 1<0ј У Даје €Л вктрана тако
да овај критерију м буде задовољен,

:з,.5S2, Ако се због прикључења епектрене повећа с ,~ra (струја) трофазног кратког
споја изнад вредности за коју је ДИ у~ензиониt:аНl~опрема у ДС, треба да се
примени једн а ил и више следе ћ ИХ мера:

ограни чење струја кратког с 0la у епектра не;
ааменар ас кл ОП них ~парата и/v.пи друге о реме 1<0ја не исп уњ а ва захтеве с
обзиром на снаге (струје) кратког споја и .

проме на места пpwкључења на ДС, роме на па рам ега рг прикгь уч Ног вод а.
итд.

3.5-,4,9, Критеријум фликера

Кр~теријум фликерэ се провервва псмоћУ дуготрајног фактора сметњи (A1t)

електране, изазваних фликером Ayгor трајања (преко два сата) и првенствено
има значај К{ЈД електрана на ветар и солврних електране.
Електрана са п генерагора уt::уп .е' с аге SE може даеео прикључи на ДС.':эко је
испуњен услов:



где је:

cfE - коефицијент фпикерз еле.ктраН8,

Crg - коефици] е фn ике РЭi (ен ератора ~
Sk~E ~ Снага трофазног кратког споја са прикгьученом разматраном електраном.

Коефицијент фл икера 03начава особ~ уел ектран е да производи фл икере:
Вредност коефицијента фпикера даје произвођач, ОДНОСНО овпашћена
неаевмсна институција, посебно за сваkИ генератор и апектрану као ц~лину, на
основу иавештаја о ТИГ1Сксм ис итиеењу од стране .сепашћене лэ.бораrоРиiе
(атест) за електрану која има исте или спи н·екарактеристине као електране која
се гради. Измерене вредности коефи ијената фпинвра C/g и CfE не смеју
прелазити вредности које су гасенгсеене И36ештаје~ о типоком ИСП~ТИ6ању-
Мерење се врши у реалним погоиским условима, тако да се не узимају у обзир
прелазне појаве ( пр_ укључење генераторв). .
Критеријум фликера је сигурно эвдоесњен ако је Cig ~ 20. Овај услов испуња.еэју
генератори ко]е покре у: ВОДе а, парна или гаена турбинв kоделекrрана на
ветар И сопарникелектрена је Cj~;;' 20, а може, а vн.Аэвредност и до 4О, па је
обавезан доказ. (атест) да елекграна эадовогъава критерију фликера, односно
ДОКЭЗ Аа пр икључ ење еле ктра не н а дс неће роиз вести штатнс дел О8е1 њ е са
аспекта критеријума фликера.
у спучају ветрегенератора, мора се иэвршати и провера критеријума дуготрајног
фактора бројности (емиоије) фликера према след:ећој формули:

8. (. ~ )051
~! =--. L>I~~"(Кз ' )Ј!I! ) •. l с:; 0;4.6

S~,1l Ј-I

7) _ sШ1!1 /,·0::; ". НН} ,. - G ~_.I • --..:, .Ј.,}а ,
11 ))'n..~ ': I

L ,,",}-

где Је:
Р,./ ~ дуготрајни фактор бројности (ем сије) фликера,

Пi20i ~ максимални број прекидни опера ија /'-те производне Јединице у
временском интерВ'.алу ОД 120 l11јп (ова] податак даје произвођач
веТРО.генерато рэ) i

kl ~ фактор бројности (еМVlсије) фликера који даје проиэвођэч ввтрогенвратора
за фвзне углове импендансе .дистрибутиs е мреже од ЗО~, 5OO.70~ и 85~,
Уt;ОЈ1ИIф је стварни ·Фазни угао мпедансе дистрибутивне мреже различит
ОД ове четир и вред о СТИ потреб но ј.е из вршиги Ингерпопа цију ':1Л и
еистраполацију (одговарајућег типа) добијених података како би се дсбипа
вредност овог фактора за стварни фазни угао импедансе дистрибутивне
мреже,

Sng - При видн ~ с ата генервтора, у fMVAJ-



З. 5.4.1 О. Критеријум доэвољених струЈа ВИШЈАХ хармоника и И· гтерхармоника

З. 5.4.1 О, 1, Критеријум дозвогьених струја виших хармо ика и интерхармоника се
проверава помоћу израза;

ј <1' =Г· ·S~iJg - 'f1,.1o" '>irs, ,р kJ;f,

где је:

(Iih!; - стварна вредност струје ви ег харь он KaiV1 терхармоника коју генератор
инјектира у ДС. сведена на место прикгъучења, у [А]

Ivh&;oT - дозвољена вре...,НОСТ струје вишег хармоника/интерхармсника Н!Э Me~TY
ПРИКЈЪучењэ, у [А],

IlIhџ.џ - дозвољена вредност струје вишег хар у оник~/интерхармоника сведена на
јединичну снагу кратког спо]а на месту прикључења на ДС, у [NMVA].

У табели 5.2. дате су дозвоље е, вре, ности струја виших хармоника и
интерхармон ка сеедене на снагу кра ког спаја на яесту прикгьучења на ДС.

3.5.4,10.2, Уколико је неколико генера ора или елекгра а прикључено и/или се прикључује
на ДС у истој тачки прикгьу ења при о1ењујесе сле'де~ а формула:

S
·3 ._'-

kJ;F
- S'~·.џ-m

rAe је:
5nу - снага разматра ог генератора а месту рикључења,

SЯ"'Т1 -сума снага свих генератора а месту рикључења.

3,5.4.10,3. Уколико су на неколико .Iеста у ен мреж припадају]' е те 110lх kV!kV
прикључене електране, дозвољена вреднос струја виших
хармоникаинтерхармонивэ у тачки 'nРИКЈЪУ-ења се иэрачунава према спедећим
формулама:

кза v::::: З 1 < [- т .) .. "''''
I .,~j...... 'Mr.:tJ - '~~'~l\'llr~p • L ,,\,/-' -.-, -

r

где Је:
IlIIt - стварна в-редност струјевишег хар он' ка/и -терхармоникв коју генератори

у тачки прикгьу е!-Ьэ нјектирају у дистрибутивну -режу, сведена на место
прикгъучења, у [А,

$,. привидна снага трансформатора у пр.ипадајућој те 1'1 О/х kVikV.
3.5.4,10.4_ Уколико нису испуњени претходно наведени критеријуми .за више хармо:нике и

интерхармонине, власи к апвктра е треба да набави други генера ор и за њега
извештај о типскоь испитивању, иm дэ редузме посебне заштитне мере, као
на пример уградња филтра за ,о,дговарэјући ред вишег
хар м о ни ка/интерхэрм о ика.



Си р. ~13a [а

Уrрадњо ~говарају за х уређаја у електрвн",.
треба обезбедитида кључе е елеране на дс буде зврше'но са .10 ако Је на
СВ,ИМ фвэ .И1М рова н Ц'Ама nРИI::УТSНнапон мреже са стране ДС.
За уt<J'Ъучењесе користе спојни прекидач 'ј раскпопном постројењу влектрвне
ил и изузетно генератореки пре lЩD,ач I<ОД впектра не са једни м re1-lepето ром снаге

з 5...

3,5.5.1



да 30 kVA, ПОД услов о ., да је те решење усаглвшено са н.адлежном ЕД при
издавању сдсбрења за ПРИКЉ~;' ење впектране на ДС.

За синхронизацију генератора на ДС, потребан Је! 'уређај који треба да задовољи
спедеће усповв синхрониэације:

Укупна Разлика Разлика Разпика
снага фреквенць ја апона фазног угпа

генератора ( f, На) (11V, ЯЈ/Q) (Л80

)

(k\/A)

0-500 0,3 5 1 10

50~1500 0,2 5 "0
>1500 ј 0011 3 I 10

Табела 6. Условись нхрониза ије.

Синхронизација се врш на генераторском прекида у_ Уколико је ПРОИЗ80ђац
жели да обезбвд бес: рекидан рад својих пого а иза ~~еста мерења који не'
припадају сопственој потрошњи електране, тада се синхро иЗЭЦLt1ја може
врши-ти на сгюјном прекидачу,

З.5.5.3. За прикгьучењв асинхроног генератора на ДС, који се по реће f1~моћу погонског
агрегата, потребан је уређај који обе-эбеђује да се прикгьучење изведе између
95% и 105% од СИНХРОНО.Г броја обртаја, без апона,

3.5_5.4_ Код самопобудних и двсстрано нэајэње асинхроних гвнератора треба да се
испуне сви услови који су предвиђег и за синхроне е ераторе, тачка 3S5.2_

3_5.5. Дозвољено инјектирањејед юсмерне компоненте струје

Код електрана које се . рикључују на ДС преко инвертора једносмерна
компонента инјектирања у цистрибутивну мрежу не сме биги већа од 0,5% од
наэначене струје инвергора. Код прикгьучења на Н Н мрежу струја инјвкгирења не
сме бити већа од А.и

у ИСТОМ одељку, у тачк 3.5-1- ПРUl<ључак МЕ, подтвчк» 3.5.7.14.6. Компензација
реактивнеенергије у rv Е, тач. З.5.7~14.'6.1, 3.5,7. ·.1.6_-3, и 3_5..7_ 4.65_ мењају се и гласе:

._3.5-7.14.6_1. факго р сн аге електра е с а .а СИ НХ О Н М генераторски м једи ница o.I1ау режи му
преда]е или Inриј,емэ' епектри нее· ерги]е треба да износи coscp~O,95. За
сдржавање захтева, е вредности фактора снаге' неопходна је уградња
кондензаторских батерија.

Код елентра а са великим колебањи<ма погонске снаге (ветроепеткране и
солврне епектра e)Koj~ су на ~~режу веза е преко. уноуnрављивог
претварача, обавезна Је пр мена напонске регулације на иэпаэу Иliвертора
осим ако оде другач је не эахтееа.

З.5I14.6_З.



3,5.7.14.6.5. Није потреб ~ никаква додатна ком ензација реактивне енергвје У
влекгранама са синхроним генераторски 'о1.јед ницама."

2. Ова одлука по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије,
објављује се у .Службено . гласнику Ре .убли,ке Србије~ ету а на снагу осмог дана
ОД дана објавгьивања.

За меник директора

~~:!~,е['_~~А.ошеВИћ, ДИПЛ.ел. инж.

,~:~". д. r~~~Ц ,t~L
t· ~
\ ·oz ~:-r

~. .)..
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