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Прилог ./4  Списак особа за контакт  
 
Оперативна питања: 
 
ЕМС: 
 
Марко Јанковић 
Тел.: +381 11 39 57 028 
Моб.тел.: +381 64 80 29 418 
Факс: +381 11 39 70 695 
E-mail: marko.jankovic@ems.rs 
 
Никола Тошић 
Тел.: +381 11 39 57 177 
Моб.тел.: +381 64 80 29 562 
Факс: +381 11 39 70 695 
E-mail: nikola.tosic@ems.rs 
 
 
Владица Николић 
Тел.: +381 11 39 57 174  
Моб.тел.: +381 64 84 08 491 
Факс: +381 11 39 70 695 
E-mail: vladica.nikolic@ems.rs  
 
Контакт за потврду капацитета: 
 
Марија Ђорђевић 
Тел: +381 11 39 57 103 
Моб.тел.: +381 64 84 08 669 
Факс: +381 11 3970 217 
E-mail: marija.djordjevic@ems.rs 
 
 
Контакт за финансијска питања: 
 
Јелена Пејовић 
Тел : +381 11 39 57 112 

Моб.тел.: +381 64 84 08 663 
Факс : +381 11 39 70 695 
E-mail: jelena.pejovic@ems.rs 
 
Јасмин Личина 
Тел: +381 11 39 57 112 
Моб.тел.: +381 64 80 29 479 
Факс : +381 11 39 70 695 
E-mail: jasmin.licina@ems.rs 
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Анка Стефановић 
Тел : +381 11 3091 807 

Моб.тел.: +381 64 8181 328 
E-mail: anka.stefanovic@ems.rs 
 
 
МЕПСО: 
 
Контакт за оперативна питања: 
 
Борко Алексоски 
Тел.: +389 23149 820 
Моб.тел.: +389 75 226 769 
E-mail: borko@mepso.mk 
 
Спасе Павловски  
Тел.: +389 23149 076 
Моб.тел.: + 389 75 226 783 
E-mail: spaski@mepso.mk 
 
Изабела Неткова 
Тел.: +389 23149 069 
Моб.тел.: +389 70 298 403 
E-mail: izabelan@mepso.mk 
 
Контакт за потврду капацитета: 
 
Георги Јармов 
Teл.: +389 23149 039 
E-mail: gjorgji.jarmov@mepso.mk 
 
Scheduling Dpt: 
Tel: +389 75 258 246 
E-mail: schedule@mepso.com.mk  
 
  
Контакт за финансијска питања: 
 
Љиљана Пецељ 
Тел.: +389 2 3149 090 
E-mail: liljanap@mepso.mk  
 
Фросина Голабовска 
Тел.: +389 2 3149 016 
Моб.тел.: +389 71 377 743 
E-mail: frosinap@mepso.mk  



 

 3

Прилог ./5:  Обавештење о годишњем и месечном pоравнању 
 

 

 

Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 
 
 

Предмет: Обавештење о поравнању за годишњу/месечну аукцију на српско - 
македонској граници за месец …………...2021. 
 
 
Поштовани Госп. XY, 
 
Oбавештавамо Вас да су доле наведени међузонски капацитети додељени од 
стране МЕПСО-а у име ЕМС-а и МЕПСО-а и да ће се користити за месец 
……..........2021. 

 

Смер: Србија-Северна Македонија (RS-МK) 
 
Врста аукције        Објављени 

капацитет 
Додељени 
капацитет 

Број сати   Аукцијска 
цена 

 МW  
базна снага 

МW  
базна снага 

h €/МWh 

Годишња/ 
Месечна 

    

     
 
Аукцијска RS-МK вредност:  …….. € 
 

Смер: Северна Македонија-Србија (МK-RS) 
 

Врста аукције        Објављени 
капацитет 

Додељени 
капацитет 

Број сати   Аукцијска 
цена 

 МW  
базна снага 

МW  
базна снага 

h €/МWh 

Годишња/ 
Месечна 

    

     
 

Аукцијска МK-RS вредност:   ……..€ 
 
Укупна аукцијска вредност:   …….. € 
 
50% укупне аукцијске вредности                                                      …….. € 
 

С поштовањем, 
Име и презиме 
Функција 
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Прилог ./6:  Обавештење о дневном поравнању 

 

 
     

Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 
 
 

Предмет: Обавештење о поравнању за дневне аукције на српско-македонској 
граници за месец …………...2021. године. 
 
Поштовани Госп. XY, 
 
Обавештавамо вас да су резултати за дневне аукције капацитета на српско – 
македонској граници следећи: 
 

  
ЕМС > 
МЕПСО 

МЕПСО > 
ЕМС  

ЕМС > 
МЕПСО 

МЕПСО > 
ЕМС 

Дан износ [€] износ [€] Дан износ [€] износ [€] 

01.MM.2021   17.MM.2021   

02.MM.2021   18.MM.2021   

03.MM.2021   19.MM.2021   

04.MM.2021   20.MM.2021   

05.MM.2021   21.MM.2021   

06.MM.2021   22.MM.2021   

07.MM.2021   23.MM.2021   

08.MM.2021   24.MM.2021   

09.MM.2021   25.MM.2021   

10.MM.2021   26.MM.2021   

11.MM.2021   27.MM.2021   

12.MM.2021   28.MM.2021   

13.MM.2021   29.MM.2021   

14.MM.2021   30.MM.2021   

15.MM.2021   31.MM.2021   

16.ММ.2021   укупно …. €     …….. € 
 
Укупна аукцијска вредност: …........ € 
 
Аукцијска вредност која припада МЕПСО-у (50% део од укупне аукцијске вредности) 
је …......... €  
 
 
С поштовањем, 
Име и презиме 
Функција 
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Прилог ./7: Обавештење о неизмиреним потраживањима 
 
 
Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 
 
 

Предмет: Обавештење о неизмиреним потрживањима за 
годишње/месечне/дневне аукције на српско - македонској граници 
 
Поштовани Госп. XY, 
 
Обавештавамо вас да су ненаплаћена потраживања за 
годишње/месечне/дневне аукције за месец  ………….. 2021. године следећа: 
 
 

Назив Регистрованог 
учесника 

Вредност ненаплаћеног 
потраживања у € 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно: ……. 

 
Чим један или више од горе наведених износа буде наплаћен, ЕМС/МЕПСО ће 
послати Ванредно обавештење о томе. 
 
 
С поштовањем, 
Име и презиме 
Функција 
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Прилог ./8: Фактуре 
 
Фактура за дневно поравнање - пример 
 
 
Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 

 
 
Рачун бр. ______                                        Датум, место: _______________ 
ПДВ:_____________                                   Датум доспећа:  _____________ 
 
У складу са Уговором бр.______, дана _________ о Управљању загушењем на 
граници Северна Македонија - Србија, склопљен између АД МЕПСО Скопје и 
ЕМС АД Београд, Правилима дневних аукција и Обавештењем о поравнању 
дневних аукција на граници МК-РС за месец __________ 2021., овим путем вам 
шаљемо фактуру за 50% приход од дневних аукција за месец _____. 
 

                         Словима                                                 EUR 

 

За месец ________,2021.                                              ……………. 

 

Укупан износ:                                                                          ……………. 

Молимо вас извршите уплату на име налога АД МЕПСО, у банци, 
SWIFT:__________IBAN:__________________ 
 
Рачун треба да буде плаћен без додатних трошкова и без одбитка (71A:Детаљи 
плаћања:OUR)  
У складу са македонским законом о ПДВ-у, ПДВ неће бити укључен. 
 
 
Име и презиме 

Функција 
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Рачун за годишње/месечно поравнање - пример 
 
 
Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 

 
 
Рачун - Бр. ______ 
Налог – Бр.________ 
Место и датум издавањаатум 
Период пружања услуге 
 
 
На основу Уговора бр.______ , члан IX, тачка 6 за годишње и месечне аукције, и 
на основу Обавештења о годишњем/месечном поравнању и Обавештења о 
неизмиреним потраживањима, наплаћујемо вам за 50% прихода од 
годишњих/месечних аукција, за месец__________2021. године у износу од:   
................EUR 

 
 

У складу са чланом 12 став 4 Закона о порезу на додату вредност, ПДВ није 
обрачунат. 
 
Рок за плаћање: 
 
Камата за плаћања: једномесечна EURIBOR каматна стопа у 11:00ч (Централно 
Европско Време), један дан након датума доспећа +1% годишње. 
 
Име корисника: 
 
Банка корисника: 
 
Дописна банка у ЕУР: 
 
Напомињемо да сте одговорни за све таксе и накнаде испостављене од стране 
ваше банке или њених посредника. 
 
 
Име и презиме 

Функција 
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Прилог ./9:   Формат ECAN докумената 
 
 

1. Документ о правима на капацитет 

 

Документи који се користе у размени информација у вези права на капацитет 
 
Документ о правима на капацитет (RD) се користи у циљу обезбеђивања 
комплетног портфолија права на пренос капацитета (резултати годишњих, 
месечних, дневних и унутардневних алокација, трансфера и ограничавања) за 
Регистроване учеснике на северно-македонско/српској граници, за сваки Радни 
дан. 
 
1.1. Стране су сагласне да за права на преносни капацитет у годишњим, 

месечним, дневним алокацијама користе ENTSO-E Смернице за примену 
система за доделу капацитета и пријаве планова рада /ЕNTSO-Е Capacity 
Allocation and Nomination System Implementation Guide (ЕCAN)/. 

 
Стране ће у документу о правима на капацитет RD користити следеће 
параметре и кодове: 

 

• Document Type (Тип документа) – Овај документ препознаје 
карактеристике тока информација. МЕПСО користи код А23, а ЕМС А27;  

• Sender Role (Улога пошиљаоца) – Идентификовање улоге која припада 
пошиљаоцу. Користи се код A07 од стране МЕПСО-а и од стране ЕМС-а;  

• Reciever Role (Улога примаоца) – Идентификовање улоге која припрада 
примаоцу. Користи се код A31 од стране МЕПСО-а и од стране ЕМС-а; 

• Domain (Домен) – Идентификовање домена који је покривен са RD. Код 
који се користи је EIC код граничног подручја Македонија - Србија, 
10YDOM-1001A0311; 

• Document Status (Статус документа) – Почетни код који се користи је А02: 
Final; 

• Business Type (Врста посла) – Идентификовање природе временске серије 
која се односи на права. Почетни код који користи МЕПСО је А33, а ЕМС 
А34 ; 

• Rights Holder (Носилац права) – Идентификовање стране која је власник 
или има право да користи предметна права на капацитет; 

• Contract Identification (Идентификација Уговора) – идентификација која на 
јединствени начин означава доделу; 

• Contract Type (Врста Уговора) – Врста уговора дефинише врсту доделе. 
нпр. годишња, месечна, дневна и унутардневна. Почетни кодови који се 
користе су: А01: Дневни, А03: Месечни, А04: Годишњи. 

 
 
ПРИМЕРИ ЗА RD: 
 

- за годишња и месечна права на капацитет 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<RightsDocument DtdVersion="4" DtdRelease="0"> 
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    <DocumentIdentification v="DI20161015110103_820"/> 

    <DocumentVersion v="1"/> 

    <DocumentType v="A23"/> 

    <SenderIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01"/> 

    <SenderRole v="A07"/> 

    <ReceiverIdentification v="10XCS-SERBIATSO8" codingScheme="A01"/> 

    <ReceiverRole v="A31"/> 

    <CreationDateTime v="2016-10-15T11:01:03.554Z"/> 

    <ApplicableTimeInterval v="2016-10-16T22:00Z/2016-10-17T22:00Z"/> 

    <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01"/> 

    <DocumentStatus v="A02"/> 

    <RightsTimeSeries> 

        <TimeSeriesIdentification v="DI20161015110103_820"/> 

        <BusinessType v="A33"/> 

        <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

        <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

        <RightsHolder v="23X--0000000AE-8" codingScheme="A01"/> 

        <ContractIdentification v="UniqueCAI¬-max35signs"/> 

        <ContractType v="A03"/> 

        <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

        <Currency v="EUR"/> 

        <Period> 

            <TimeInterval v="2016-10-16T22:00Z/2016-10-17T22:00Z"/> 

            <Resolution v="PT60M"/> 

            <Interval> 

                <Pos v="1"/> 

                <Qty v="30"/> 

            </Interval> 

..... 

 

             <Interval> 

                <Pos v="24"/> 

                <Qty v="12"/> 

             </Interval> 

        </Period> 

    </RightsTimeSeries> 

<RightsTimeSeries> 

        <TimeSeriesIdentification v="DI20161015110103_820"/> 

        <BusinessType v="A33"/> 

        <InArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

        <OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

        <RightsHolder v="14X----0000009-1" codingScheme="A01"/> 

        <ContractIdentification v="UniqueCAI¬-max35signs"/> 

        <ContractType v="A04"/> 

        <MeasureUnitQuantity v="MAW"/>   

        <Period> 

            <TimeInterval v="2016-10-16T22:00Z/2016-10-17T22:00Z"/> 

            <Resolution v="PT60M"/> 

            <Interval> 

                <Pos v="1"/> 

                <Qty v="25"/> 

            </Interval> 

            <Interval> 

                <Pos v="2"/> 

                <Qty v="25"/> 

... 

            <Interval> 

                <Pos v="24"/> 

                <Qty v="25"/> 

            </Interval> 

        </Period> 

    </RightsTimeSeries> 

</RightsDocument> 
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- за дневна права на капацитет 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<RightsDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

xsi:noNamespaceSchemaLocation="RightsDocument.xsd"  DtdVersion="4" 

DtdRelease="0"> 

 <DocumentIdentification v="MK_20170419_A03_10XCS-SERBIATSO8"/> 

 <DocumentVersion v="1"/> 

 <DocumentType v="A27"/> 

 <SenderIdentification v="10XCS-SERBIATSO8"  codingScheme="A01"/> 

 <SenderRole v="A07"/> 

 <ReceiverIdentification v="10XMK-MEPSO----M"  codingScheme="A01"/> 

 <ReceiverRole v="A07"/> 

 <CreationDateTime v="2016-10-15T07:40:12Z"/> 

 <ApplicableTimeInterval v="2016-10-15T22:00Z/2016-10-16T22:00Z"/> 

 <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01"/> 

 <DocumentStatus v="A02"/> 

 <RightsTimeSeries> 

  <TimeSeriesIdentification v="RS_MKRS_A01_34X-0000000000-X_190417"/> 

  <BusinessType v="A34"/> 

  <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

  <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

  <RightsHolder v="34X-0000000000-X" codingScheme="A01"/> 

  <ContractIdentification v="UniqueCAI¬-max35signs"/> 

  <ContractType v="A01"/>  

  <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

  <Currency v="EUR"/> 

  <MeasureUnitPrice v="MWH"/> 

  <Period> 

   <TimeInterval v="2017-04-18T22:00Z/2017-04-19T22:00Z"/> 

   <Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="150"/> 

    <Price v="0"/> 

   </Interval>  

...... 

...... 

...... 

<Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="150"/> 

    <Price v="0"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </RightsTimeSeries> 

</RightsDocument> 

 
 

 
1.2. Стране су сагласне да за права на преносни капацитет у унутардневним 

алокацијама користе ENTSO-E Смернице за примену система за доделу 
капацитета и пријаве планова рада /ЕNTSO-Е Capacity Allocation and 
Nomination System Implementation Guide (ЕCAN)/. 

 
Стране ће у RD документу користити следеће параметре и кодове: 
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• Document Type (Тип документа) – Овај документ препознаје 
карактеристике тока информација. Користи се код A27 од стране ЕМС-а;  

• Sender Role (Улога пошиљаоца) – Идентификовање улоге која припада 
пошиљаоцу. Користи се код A07 од стране ЕМС-а;  

• Receiver Role (Улога примаоца) – Идентификовање улоге која припрада 
примаоцу. Користи се код A07 од стране МЕПСО-а; 

• Domain (Домен) – Идентификовање домена који је покривен са RD. Код 
који се користи је EIC код граничног подручја Северна Македонија - Србија, 
10YDOM-1001A0311; 

• Document Status (Статус Документа) – Почетни код који се користи је А02: 
Final; 

• Business Type (Врста посла) – Идентификовање природе временске серије 
која се односи на права. Почетни код који користи ЕМС је А33; 

• Rights Holder (Носилац права) – Идентификовање стране која је власник 
или има право да користи предметна права капацитет; 

• Contract Identification (Идентификација Уговора) – идентификација која на 
јединствени начин означава доделу; 

• Contract Type (Врста Уговора) – Врста уговора дефинише врсту доделе. 
нпр. годишња, месечна, дневна и унутардневна. Почетни код који се 
користи је А07: Унутардневни. 

 
ПРИМЕРИ ЗА RD: 

 
- за унутардневно право на капацитет 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

-<RightsDocument DtdRelease="0" DtdVersion="4" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="RightsDocument.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<DocumentIdentification v="A07MKRS_20161102_144514"/> 

<DocumentVersion v="1"/> 

<DocumentType v="A27"/> 

<SenderIdentification v="10XCS-SERBIATSO8" codingScheme="A01"/> 

<SenderRole v="A07"/> 

<ReceiverIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01"/> 

<ReceiverRole v="A07"/> 

<CreationDateTime v="2016-10-19T12:45:14Z"/> 

<ApplicableTimeInterval v="2016-11-01T23:00Z/2016-11-02T23:00Z"/> 

<Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01"/> 

<DocumentStatus v="A02"/> 

-<RightsTimeSeries> 

<TimeSeriesIdentification v="A07MKRS20161102_34X-0000000008-D_1"/> 

<BusinessType v="A334"/> 

<InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

<OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

<RightsHolder v="34X-0000000008-D" codingScheme="A01"/> 

<ContractIdentification v="A07MKRS20161102_34X-0000000008-D_1"/> 

<ContractType v="A07"/> 

<MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

<Currency v="EUR"/> 

-<Period> 

<TimeInterval v="2016-11-01T23:00Z/2016-11-02T23:00Z"/> 

<Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="0"/> 
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   </Interval> 

   . . . 

   <Interval> 

    <Pos v="3"/> 

    <Qty v="0"/> 

   </Interval> 

   . . .  

   <Interval> 

    <Pos v="13"/> 

    <Qty v="20"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="14"/> 

    <Qty v="0"/> 

   </Interval> 

   . . . 

   <Interval> 

    <Pos v="23"/> 

    <Qty v="18"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="0"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </RightsTimeSeries> 

</RightsDocument> 

 

 

 
 

 
2. TARD документ (Total allocation results document) 

 
  TARD документ (Total allocation results document) се користи у циљу 
обезбеђивања и приказа резултата расподеле капацитета за све Регистроване 
учеснике на граници Македонија – Србија, у оба смера, за сваку доделу 
капацитета.  

 
За све типове расподеле, стране су сагласне да користе ENTSO-E Смернице за 
примену система за доделу капацитета и пријаве планова рада /ЕNTSO-Е 
Capacity Allocation and Nomination System Implementation Guide (ЕCAN)/. 

 
TARD документ садржи све валидне аукцијске понуде које су процесуиране у 
процесу спровођења аукција, у последње пристиглој верзији. Такође, у документу 
су садржане и понуде које нису прихваћене тј. задовољиле критеријум 
маргиналне цене. У овом случају, количина и цена понуде ће бити једнака нули.    
 

Стране су сагласне да ће у TARD документу користити следеће параметре и 
кодове: 
 

• Document Type (Тип документа) – Овај документ препознаје 
карактеристике тока информација. Користи се код А25;  

• Sender Role (Улога пошиљаоца) – Идентификовање улоге која припада 
пошиљаоцу. Користи се код А07;  
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• Reciever Role (Улога примаоца) – Идентификовање улоге која припрада 
примаоцу. Користи се код А04;  

• Domain (Домен) – Идентификовање домена који је покривен са TARD 
фајлом. Користи се код 10YDOM-1001A0311. 
 
 

Примери TARD фајлова: 

 

Годишње аукције  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<TotalAllocationResultDocument DtdVersion="5" DtdRelease="0"> 

  <DocumentIdentification v="A25_TARD_MKRS_20190101-24208" /> 

  <DocumentVersion v="1" /> 

  <DocumentType v="A25" /> 

  <SenderIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01" /> 

  <SenderRole v="A07" /> 

  <ReceiverIdentification v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01" /> 

  <ReceiverRole v="A04" /> 

  <CreationDateTime v="2018-12-05T13:47:13Z" /> 

  <BidTimeInterval v="2018-12-31T23:00Z/2019-12-31T23:00Z" /> 

  <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01" /> 

  <AllocationTimeSeries> 

    <TimeSeriesIdentification v="RS_MKRS_A04_33XGEN-I-ENERGYT_2019" /> 

    <BidDocumentIdentification v="A24_33XGEN-I-ENERGYT" /> 

    <BidDocumentVersion v="2" /> 

    <BidIdentification v="RS_MKRS_A04_33XGEN-I-ENERGYT_2019" /> 

    <BiddingParty v="33XGEN-I-ENERGYT" codingScheme="A01" /> 

    <AuctionIdentification v="MKRS_20190101_24208" /> 

    <BusinessType v="A34" /> 

    <InArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01" /> 

    <OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01" /> 

    <ContractType v="A04" /> 

    <ContractIdentification v="RS_MKRS_A04_33XGEN-I-ENERGYT_2019" /> 

    <MeasureUnitQuantity v="MAW" /> 

    <Currency v="EUR" /> 

    <MeasureUnitPrice v="MWH" /> 

    <CurveType v="A03" /> 

    <ClassificationCategory v="A01" /> 

    <Period> 

      <TimeInterval v="2018-12-31T23:00Z/2019-12-31T23:00Z" /> 

      <Resolution v="PT60M" /> 

      <Interval> 

        <Pos v="1" /> 

        <Qty v="3" /> 

        <PriceAmount v="0,80" /> 

        <BidQty v="3" /> 

        <BidPriceAmount v="2,10" /> 

      </Interval> 

    </Period> 

  </AllocationTimeSeries> 

  <AllocationTimeSeries> 

    <TimeSeriesIdentification v="RS_MKRS_A04_33XGEN-I-ENERGYT_2019" /> 

    <BidDocumentIdentification v="A24_33XGEN-I-ENERGYT" /> 

    <BidDocumentVersion v="2" /> 

    <BidIdentification v="RS_MKRS_A04_33XGEN-I-ENERGYT_2019" /> 

    <BiddingParty v="33XGEN-I-ENERGYT" codingScheme="A01" /> 

    <AuctionIdentification v="MKRS_20190101_24208" /> 

. . . 

. . . 
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. . . 

 

 

 

Месечне аукције  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<TotalAllocationResultDocument DtdVersion="5" DtdRelease="0"> 

  <DocumentIdentification v="A25_TARD_MKRS_01_2019-53486" /> 

  <DocumentVersion v="1" /> 

  <DocumentType v="A25" /> 

  <SenderIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01" /> 

  <SenderRole v="A07" /> 

  <ReceiverIdentification v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01" /> 

  <ReceiverRole v="A04" /> 

  <CreationDateTime v="2019-01-15T12:54:58Z" /> 

  <BidTimeInterval v="2018-12-31T23:00Z/2019-01-31T23:00Z" /> 

  <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01" /> 

  <AllocationTimeSeries> 

    <TimeSeriesIdentification v="RS_MKRS_A03_33XGEN-I-ENERGYT_0119" /> 

    <BidDocumentIdentification v="A24_33XGEN-I-ENERGYT" /> 

    <BidDocumentVersion v="2" /> 

    <BidIdentification v="RS_MKRS_A03_33XGEN-I-ENERGYT_0119" /> 

    <BiddingParty v="33XGEN-I-ENERGYT" codingScheme="A01" /> 

    <AuctionIdentification v="MKRS_01_2019_53486" /> 

    <BusinessType v="A34" /> 

    <InArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01" /> 

    <OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01" /> 

    <ContractType v="A04" /> 

    <ContractIdentification v="RS_MKRS_A03_33XGEN-I-ENERGYT_0119" /> 

    <MeasureUnitQuantity v="MAW" /> 

    <Currency v="EUR" /> 

    <MeasureUnitPrice v="MWH" /> 

    <CurveType v="A03" /> 

    <ClassificationCategory v="A01" /> 

    <Period> 

      <TimeInterval v="2018-12-31T23:00Z/2019-01-31T23:00Z" /> 

      <Resolution v="PT60M" /> 

      <Interval> 

        <Pos v="1" /> 

        <Qty v="10" /> 

        <PriceAmount v="0,90" /> 

        <BidQty v="10" /> 

        <BidPriceAmount v="3,50" /> 

      </Interval> 

    </Period> 

  </AllocationTimeSeries> 

  <AllocationTimeSeries> 

    <TimeSeriesIdentification v="RS_MKRS_A03_33XGEN-I-ENERGYT_0119" /> 

    <BidDocumentIdentification v="A24_33XGEN-I-ENERGYT" /> 

    <BidDocumentVersion v="2" /> 

    <BidIdentification v="RS_MKRS_A03_33XGEN-I-ENERGYT_0119" /> 

    <BiddingParty v="33XGEN-I-ENERGYT" codingScheme="A01" /> 

. . . 

. . . 

. . . 

 
 
Дневне аукције: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<TotalAllocationResultDocument xmlns:ecc="etso-core-cmpts.xsd" 

DtdVersion="4" DtdRelease="0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="total-allocation-result-

document.xsd"> 

 <DocumentIdentification v="TARD_MKRS-D-01112016-46875"/> 

 <DocumentVersion v="1"/> 

 <DocumentType v="A25"/> 

 <SenderIdentification v="10XCS-SERBIATSO8" codingScheme="A01"/> 

 <SenderRole v="A07"/> 

 <ReceiverIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01"/> 

 <ReceiverRole v="A04"/> 

 <CreationDateTime v="2016-10-20T06:07:04Z"/> 

 <BidTimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

 <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01"/> 

 <AllocationTimeSeries> 

  <TimeSeriesIdentification v="10044679"/> 

  <BidDocumentIdentification v="A24_34X-0000000008-D_46875"/> 

  <BidDocumentVersion v="1"/> 

  <BidIdentification v="10044679"/> 

  <BiddingParty v="34X-0000000008-D" codingScheme="A01"/> 

  <AuctionIdentification v="MKRS-D-01112016-46875"/> 

  <BusinessType v="A34"/> 

  <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

  <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

  <ContractType v="A01"/> 

  <ContractIdentification v="34X-0000000008-D_46875"/> 

  <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

  <Currency v="EUR"/> 

  <MeasureUnitPrice v="MWH"/> 

  <Period> 

   <TimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

   <Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="2"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="3"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

. . . 

. . . 

. . . 

   <Interval> 

    <Pos v="23"/> 

    <Qty v="59"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 



 

 16

   <Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="64"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </AllocationTimeSeries> 

 <AllocationTimeSeries> 

  <TimeSeriesIdentification v="10044680"/> 

  <BidDocumentIdentification v="A24_34X-0000000008-D_46875"/> 

  <BidDocumentVersion v="2"/> 

  <BidIdentification v="10044680"/> 

  <BiddingParty v="34X-0000000008-D" codingScheme="A01"/> 

  <AuctionIdentification v="MKRS-D-01112016-46875"/> 

  <BusinessType v="A34"/> 

  <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

  <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

  <ContractType v="A01"/> 

  <ContractIdentification v="34X-0000000008-D_46875"/> 

  <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

  <Currency v="EUR"/> 

  <MeasureUnitPrice v="MWH"/> 

  <Period> 

   <TimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

   <Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="2"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="3"/> 

    <Qty v="65"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

. . . 

. . . 

. . . 

   <Interval> 

    <Pos v="21"/> 

    <Qty v="58"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="22"/> 

    <Qty v="64"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 
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    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="23"/> 

    <Qty v="59"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="64"/> 

    <PriceAmount v="10.00"/> 

    <BidQty v="70"/> 

    <BidPriceAmount v="10.00"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </AllocationTimeSeries> 

................................ 

</TotalAllocationResultDocument> 

 
 
Унутардневне алокације: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<TotalAllocationResultDocument xmlns:ecc="etso-core-cmpts.xsd" 

DtdVersion="4" DtdRelease="0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="total-allocation-result-

document.xsd"> 

 <DocumentIdentification v="TARD_MKRS-I-01112016-47475"/> 

 <DocumentVersion v="1"/> 

 <DocumentType v="A25"/> 

 <SenderIdentification v="10XCS-SERBIATSO8" codingScheme="A01"/> 

 <SenderRole v="A07"/> 

 <ReceiverIdentification v="10XMK-MEPSO----M" codingScheme="A01"/> 

 <ReceiverRole v="A04"/> 

 <CreationDateTime v="2016-10-20T06:51:05Z"/> 

 <BidTimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

 <Domain v="10YDOM-1001A0311" codingScheme="A01"/> 

 <AllocationTimeSeries> 

  <TimeSeriesIdentification v="10044703"/> 

  <BidDocumentIdentification v="A24_34XEGL-DOO-----6"/> 

  <BidDocumentVersion v="1"/> 

  <BidIdentification v="10044703"/> 

  <BiddingParty v="34XEGL-DOO-----6" codingScheme="A01"/> 

  <AuctionIdentification v="MKRS-I-01112016-47475"/> 

  <BusinessType v="A34"/> 

  <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

  <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

  <ContractType v="A07"/> 

  <ContractIdentification v="34XEGL-DOO-----6_47475"/> 

  <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

  <Currency v="EUR"/> 

  <MeasureUnitPrice v="MWH"/> 

  <Period> 

   <TimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

   <Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 
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    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="2"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="3"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

. . . 

. . . 

. . . 

   <Interval> 

    <Pos v="20"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="21"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="22"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="23"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="20"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="20"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </AllocationTimeSeries> 

 <AllocationTimeSeries> 

  <TimeSeriesIdentification v="10044705"/> 

  <BidDocumentIdentification v="A24_34XGENI-BEOGRADH"/> 

  <BidDocumentVersion v="1"/> 

  <BidIdentification v="10044705"/> 

  <BiddingParty v="34XGENI-BEOGRADH" codingScheme="A01"/> 

  <AuctionIdentification v="MKRS-I-01112016-47475"/> 
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  <BusinessType v="A34"/> 

  <InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/> 

  <OutArea v="10YMK-MEPSO----8" codingScheme="A01"/> 

  <ContractType v="A07"/> 

  <ContractIdentification v="34XGENI-BEOGRADH_47475"/> 

  <MeasureUnitQuantity v="MAW"/> 

  <Currency v="EUR"/> 

  <MeasureUnitPrice v="MWH"/> 

  <Period> 

   <TimeInterval v="2016-10-31T23:00Z/2016-11-01T23:00Z"/> 

   <Resolution v="PT60M"/> 

   <Interval> 

    <Pos v="1"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="2"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="3"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

. . . 

. . . 

. . . 

   <Interval> 

    <Pos v="20"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="21"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="22"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

   <Interval> 

    <Pos v="23"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 
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   <Interval> 

    <Pos v="24"/> 

    <Qty v="30"/> 

    <PriceAmount v="0.00"/> 

    <BidQty v="30"/> 

    <BidPriceAmount v="0.00"/> 

   </Interval> 

  </Period> 

 </AllocationTimeSeries> 

............................. 

</TotalAllocationResultDocument>  
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Прилог./10: Ванредно обавештење  
 
 
Пошиљалац:                                                          Прималац: 
Место, датум:                                                        Позиција: 
Реф.бр.:                                                                 Факс број: 
 
 

Предмет: Ванредно обавештење за годишње/месечне/дневне аукције на српско 
- македонској граници 
 
Поштовани Госп. XY, 
 
Обавештавамо Вас да су прикупљени износи, односно прикупљене камате према 
Обавештењу о неизмиреним потраживањима број .................. следећи: 
 
 

Назив Регистрованог 
учесника 

Вредност прикупљеног 
износа у € 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно: ……. 

 
 
50% укупног прикупљеног износа: ...............EUR 
 
 
 
 
 
 
С поштовањем, 
Име и презиме 
Функција 
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Прилог ./11:  Извештај о месечном поравнању у случају ограничавања 
капацитета  

 
 

Извештај о трошковима накнаде за ограничавање капацитета  
 
На основу Уговора између МЕПСО и ЕМС 

 
Следећа годишња и месечна права преноса су ограничена у месецу ......... 2021: 
 

 

Смер Укупни 
ограничени 
капацитет (MWh)  

Период трајања 
ограничавања 
капацитета (h)  

Износ накнаде 
(EUR) 

Србија – Северна 
Македонија 

…….. …….. …….. 

Северна 
Македонија - 
Србија 

…….. …….. …….. 

Укупно : …….. 
 

 

 

Трошкови Оператора преносног система који произилазе из ограничавања 
права на капацитет за месец ........... 2021 су: 

 

 

Оператор 
преносног 
система  

Укупан износ 
накнаде  
[EUR]  

EМС …….. 
МЕПСО …….. 

 

 

 

 

 

С поштовањем, 
Име и презиме 
Функција 
 

 
 
 
 
 


