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1. УВОД 
 
1.1.1. Овим правилима уређују се поступак и начин расподеле права на коришћење прекограничних 

преносних капацитета на границама регулационе области ЈП ЕМС (у даљем тексту: права на 
капацитет)  као и врста и обим података и начин њиховог објављивања и друга питања 
везана за расподелу капацитета, у складу са законом. 

1.1.2. На основу препорука и правила ENTSO-E, Правила о раду преносног система и ових правила, 
ЈП ЕМС: 

а) одређује вредност прекограничних преносних капацитета (у даљем тексту: капацитети) и 
врши њихову хармонизацију са операторима суседних преносних система; 

б) спроводи поступак за расподелу права на капацитет (у даљем тексту: алокациона 
процедура). 

 
1.1.3. ЈП ЕМС врши расподелу права на капацитет на годишњем, месечном и седмичном 

временском хоризонту за 50% укупног расположивог преносног капацитета на свакој граници 
регулационе области ЈП ЕМС у оба смера, а другу половину расположивог преносног 
капацитета расподељује оператор суседног преносног система. 

1.1.4. У случају да ЈП ЕМС и оператор суседног преносног система на одређеној граници договоре 
организовање заједничке расподеле права на капацитет, процедура расподеле расположивог 
преносног капацитета на тој граници се уређује уговором, између ЈП ЕМС и оператора 
суседног преносног система, уз сагласност АЕРС. 

1.1.5. ЈП ЕМС на свом веб-сајту (www.ems.rs) објављује све релевантне информације о 
алокационим процедурама и временске рокове везане за поједине фазе алокационих 
процедура, на српском и енглеском језику, како би се обезбедила транспарентност и 
равноправни услови за све учеснике на тржишту електричне енергије. 

 
2. РЕЧНИК ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦА 
 

2.1. ПОЈМОВИ 
 

Алокациона процедура – Поступак расподеле права на капацитет. 

Aукција – Тржишна метода јавног надметања за расподелу расположивог преносног капацитета за 
унапред дефинисану границу, смер и временски период.  

Аукцијска понуда – Понуда учесника у аукцији са јасно дефинисаном вредношћу захтеваног 
капацитета и понуђеном ценом за тај капацитет (MW, EUR/MWh). 

Аукциони период – Период са истом вредношћу расположивог преносног капацитета за који се 
врши расподела права на капацитет путем аукција; може бити календарска година, календарски 
месец, део календарског месеца, седмица или део седмице. 

Додељени капацитет – Право на капацитет које је додељено учеснику у аукцијама.  
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Загушење – Ситуација у поступку аукције капацитета када је укупна вредност захтеваног 
капацитета на тој граници, за дати смер и за дати аукциони период већа од вредности 
расположивог преносног капацитета. 

Идентификациони број аукције – Број којим се у информационом систему ЈП ЕМС на 
једнозначан начин обележава свака аукција са аспекта границе, смера и аукционог периода. 

Информациони систем – Информациони систем ЈП ЕМС за расподелу прекограничних преносних 
капацитета;  

Јавни снабдевач електричном енергијом - Енергетски субјект који обавља енергетску делатност 
јавног снабдевања електричном енергијом. 

Маргинална цена – Цена из последње прихваћене аукцијске понуде током једне аукције.  

Носилац права на капацитет – Учесник у аукцијама коме је додељено право на капацитет или 
учесник на кога је пренето право на капацитет. 

Планирани број часова могућег коришћења додељеног капацитета – Максималан број часова у 
оквиру аукционог периода у коме је могуће користити право на капацитет. 

Последња прихваћена аукцијска понуда – Аукцијска понуда чијим прихватањем сума вредности 
капацитета из свих прихваћених аукцијских понуда постаје једнака АTC. 

Прекогранични партнер – Учесник на тржишту електричне енергије у другој регулационој 
области, кога Учесник из регулационе области ЈП ЕМС именује као партнера са којим може 
остварити прекограничну размену електричне енергије. 

Произвођач електричне енергије - Енергетски субјект који обавља енергетску делатност 
производње електричне енергије. 

Регулациона област – Саставни део повезаног ENTSO-E система (за континенталну Европу) којим 
управља један оператор преносног система. 

Снабдевач електричном енергијом - Енергетски субјект који обавља енергетску делатност 
снабдевања електричном енергијом. 

Снабдевач на велико електричном енергијом - Енергетски субјект који обавља енергетску 
делатност снабдевања на велико електричном енергијом. 

Токен (Public Key Infrastructure USB token) - Медијум на коме се чува електронски сертификат. 

Уговор - Уговор о стицању и коришћењу права на капацитет на границама регулационе области ЈП 
ЕМС. 

Учесник – Правно лице или предузетник који је са ЈП ЕМС закључио Уговор о стицању и 
коришћењу права на капацитет на границама регулационе области ЈП ЕМС 

Учесник у аукцији – Учесник који је на аукцији поднео аукцијску понуду за доделу права на 
капацитет, уз услов да је претходно са ЈП ЕМС закључио Уговор о стицању и коришћењу права на 
капацитет на границама регулационе области ЈП ЕМС  

2.2. СКРАЋЕНИЦЕ 

 

2.2.1. Ћириличне скраћенице употребљене у Правилима 
 

 

БОС – Балансно одговорна страна; 

ЈП ЕМС – Јавно предузећe за пренос електричне енергије и управљање преносним системом 
Електромрежа Србијe; 

ПИБ – Порески идентификациони број. 
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2.2.2. Латиничне скраћенице употребљене у Правилима 

 

AAC (Already Allocated Capacity) – Претходно додељени преносни капацитет - укупан капацитет 
који је додељен на коришћење Учесницима од стране оператора преносног система пре алокационе 
процедуре на одређеном временском хоризонту; 

АTC (Available Transfer Capacity) – Расположиви преносни капацитет - појам са значењем 
утврђеним правилима којима се уређује рад преносног система; 

CAX  (Control Area Exchange) - Нетована прекогранична размена по граници, прихваћена и 
потврђена у процесу планирања рада дан унапред; 

CBCRF (Cross-border Capacity Reservation Fee) - Накнада за резервацију права на капацитет; 

EIC  (Energy Identification code) – Идентификациони код за енергетске субјекте; листа валидних

кодова дата је на ENTSO-E веб-сајту: 
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm. 

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – Удружење 
европских оператора преносних система за електричну енергију; 

FCFS (First Come First Served method) – Метода расподеле права на капацитет Учесницима према 
времену пријема захтева за доделу права на капацитет и без примене било ког другог критеријума; 

IdATC (Intraday Available Transfer Capacity) - Расположиви преносни капацитет који je доступан за 
унутардневну расподелу; 

NTC (Net Transfer Capacity) – Нето преносни капацитет - појам са значењем утврђеним правилима 
којима се уређује рад преносног система; 

TRM (Transmission Reliability Margin) – Маргина поузданости преноса – појам са значењем 
утврђеним у правилима којима се уређује рад преносног система;  

TTC (Total Transfer Capacity) – Укупни преносни капацитет – максимални програм размене између 
две регулационе области који је у складу са стандардима погонске сигурности у оба система на 
основу доступних информација о будућем раду мреже, производњи и потрошњи. 

 
 

3. ДОКУМЕНТА И ОБРАСЦИ 
 

3.1.1. Следећи документи и обрасци представљају саставни део ових Правила и ЈП ЕМС је у 
обавези да их објави на свом веб-сајту:  

а) Образац пријаве за закључење Уговора - Прилог 1 
б) Образац захтева за издавање EIC кода - Прилог 2 
в) Модел Уговора - Прилог 3 
г) Образац за именовање ексклузивног прекограничног партнера - Прилог 4 
д) Оперативна процедура за приступ информационом систему ЈП ЕМС и резервни режим рада 

за спровођење аукција – Прилог 5 
ђ) Образац за измену података - Прилог 6 

 
3.1.2. ЈП ЕМС на веб-сајту објављује: 

а) Календар алокационих процедура; 
б) Списак Учесника; 
в) Табеле са вредностима преносних капацитета (TTC, TRM, NTC, AAC и ATC); 
г) Листу граница за које се спроводи унутардневна расподела права на капацитет; 
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д) Табеле са вредностима расположивих преносних капацитета за унутардневну расподелу 
(IdATC) у дану Д, најкасније до 18:00h у дану Д-1; 

ђ) Табеле са општим резултатима аукција; 
е) Листу Учесника који су стекли право на капацитет на годишњим и месечним аукцијама (за 
сваку границу појединачно); 
ж) Табелу са општим резултатима унутардневне расподеле капацитета; 
з) Графички приказ достављених аукцијских понуда са дефинисаним паром цена-капацитет; 
и) Планирани годишњи распоред ремоната интерконективних далековода; 
j)    Листу контакт особа ЈП ЕМС.  

 

4. ОДРЕЂИВАЊЕ РАСПОЛОЖИВИХ ПРЕНОСНИХ КАПАЦИТЕТА НА 
ГРАНИЦАМА РЕГУЛАЦИОНЕ ОБЛАСТИ ЈП ЕМС 

 

4.1.1. Вредности расположивог преносног капацитета (ATC) на годишњем, месечном и седмичном 
нивоу се одређују појединачно за сваку границу и сваки смер на тој граници, на начин и у 
поступку дефинисаним у Правилима радa преносног система. 

4.1.2. Вредности ATC (са којим располаже ЈП ЕМС) се одређују на годишњем, месечном и 
седмичном нивоу према формули: 

ATC = NTC/2 - AAC  

4.1.3. У случају губитка права на капацитет стеченог у претходној алокационој процедури, вредност 
АТС се увећава за вредност изгубљеног капацитета. 

4.1.4. Вредност расположивог преносног капацитета који je доступан за унутардневну расподелу 
(IdATC) се одређује на начин описан у поглављу 7.1. 

 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У АЛОКАЦИОНИМ ПРОЦЕДУРАМА  
 

5.1.1. Право учешћа у алокационим процедурама имају правна лица и предузетници који 
испуњавају следеће услове: 

а) поседују бар једну важећу лиценцу издату од стране Агенције за енергетику Републике 
Србије за обављање следећих енергетских делатности: 
- снабдевање електричном енергијом, 
- јавно снабдевање електричном енергијом, 
- снабдевање на велико електричном енергијом, 
- производња електричне енергије, 
или су се регистровали као балансно одговорна страна (у даљем тексту: БОС) у складу са 
Правилима о раду тржишта електричне енергије; 

б) поседују EIC идентификациони код издат од канцеларије за издавање EIC 
идентификационих кодова овлашћене од стране ENTSO-E; 

в) имају измирене финансијске обавезе према ЈП ЕМС у пословним односима на тржишту 
електричне енергије. 

5.1.2. Правна лица и предузетници који желе да учествују у алокационим процедурама, дужни су да 
доставе ЈП ЕМС (факсом или електронском поштом): 

а) Попуњен захтев за издавање EIC кода (важи само за домаћа правна лица и предузетнике 
којима EIC код није издат од стране ЈП ЕМС); 
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б) Попуњену пријаву за закључење Уговора (у даљем тексту: Пријава); 
в) Копију решења о добијању лиценце за обављање енергетске делатности.  

5.1.3. Уколико је подносилац пријаве имао закључен Уговор о стицању и коришћењу права на 
капацитет на границама регулационе области ЈП ЕМС за текућу календарску годину потребно 
је да достави само Пријаву.  

5.1.4. Захтев за издавање EIC кода и Пријава морају бити попуњени у потпуности, у оригиналној 
форми која је објављена на веб-сајту ЈП ЕМС на српском језику. 

5.1.5. Пријава мора бити потписана и оверена од стране лица овлашћеног за њено подношење, уз 
навођење функције, имена и презимена овлашћеног лица. 

5.1.6. Пријава која није попуњена у складу са тачкама 5.1.4. и 5.1.5 сматраће се неуредном. 

5.1.7. По пријему Пријаве, ЈП ЕМС је дужан да најкасније у року од 3 (три) радна дана од датума 
пријема Пријаве: 

а) утврди уредност Пријаве и 
б) утврди тачност садржаних података; 

5.1.8. У случају да је достављена Пријава неуредна, односно нетачна, ЈП ЕМС ће о томе писаним 
путем или електронском поштом обавестити подносиоца Пријаве. Уколико подносилац 
пријаве у накнадном року од 7 (седам) дана не достави исправљену, односно допуњену 
Пријаву, ЈП ЕМС ће сматрати да Пријава није поднета. 

5.1.9. У случају да је достављена Пријава уредна и тачна, ЈП ЕМС, подносиоцу пријаве доставља, 
електронском поштом Уговор.  

5.1.10. Подносилац Пријаве коме је достављен Уговор, дужан је да га, у року од 30 (тридесет) дана 
од пријема, потпише и овери и да достави ЈП ЕМС 5 (пет) примерака оригинала уговора. 

5.1.11. ЈП ЕМС ће у року од 5 (пет) радних дана након пријема оригинала Уговора, потписати све 
примерке и два примерка вратити подносиоцу Пријаве. 

5.1.12. Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране ЈП ЕМС, чиме подносилац 
Пријаве стиче статус Учесника и има право да: 

а) учествује у аукцијама; 
б) врши пренос стеченог права на капацитет на друге Учеснике (трансфер капацитета); 
в) учествује у унутардневној расподели права на капацитет (само ако је регистрован као БОС). 

5.1.13. Подносилац Пријаве мора да стекне статус Учесника најкасније: 

а) 20.новембра у години Г-1  да би могао да учествује у годишњим аукцијама за  годину Г;  
б) 1. календарског дана месеца М-1, да би могао да учествује у месечним аукцијама за месец 

М, односно у седмичним аукцијама за седмице у месецу М; 
в) 15. у месецу М-1 да би могао да учествује у унутардневној расподели капацитета у месецу 

М. 

5.1.14. Уколико након ступања на снагу Уговора дође до промена које се тичу података 
достављених у Пријави, Учесник је дужан да одмах по настанку промене о томе обавести ЈП 
ЕМС достављањем попуњеног обрасца за измену података (датог у Прилогу 6). 
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6. ОПИС АЛОКАЦИОНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАСПОДЕЛУ ПРАВА НА 
КАПАЦИТЕТ ПУТЕМ АУКЦИЈА НА ГОДИШЊЕМ, МЕСЕЧНОМ И 
СЕДМИЧНОМ НИВОУ 

 

6.1. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 

 

6.1.1. ЈП EMС спроводи алокационе процедуре на годишњем, месечном и седмичном нивоу путем 
аукција.  

6.1.2. ЈП ЕМС спроводи аукције појединачно за сваку границу, смер и аукциони период. 

6.1.3. ЈП EMС, за свој део преносног капацитета (АTC којим располаже ЈП ЕМС), примењује 
тржишну методу експлицитних аукција преносних капацитета са наплатом према 
маргиналној цени. 

6.1.4. Годишње вредности АТС за годину Г, за све границе и смерове регулационе области ЈП ЕМС, 
објављују се најкасније до 1. децембра године Г-1, а годишња аукција организује се 
истовремено за све границе и смерове најкасније до 10. децембра године Г-1. Тачни датуми и 
све релевантне информације које су везане за годишњу алокациону процедуру објављују се на 
веб-сајту ЈП ЕМС.  

6.1.5. Право на капацитет додељено у годишњој алокационој процедури примењује се од 00:00 
часова 01. јануара  до 24:00 часа 31. децембра године Г. 

6.1.6. Месечне вредности АТС за месец М, објављују се најкасније до 15. календарског дана месеца 
М-1, а месечне аукције за месец М организују се истовремено за све границе, смерове и 
аукционе периоде најкасније до 20. календарског дана месеца М-1. Тачне датуме и све 
релевантне информације које су везане за месечне алокационе процедуре ЈП ЕМС објављује 
на веб-сајту. 

6.1.7. Уколико на једној граници и смеру у току месеца има више временских периода са 
различитим вредностима АТС, приликом организовања месечних аукција, за сваки период са 
истом АТС вредношћу, организује се независна аукција и подноси се посебна аукцијска 
понуда. 

6.1.8. Право на капацитет додељено у месечној алокационој процедури примењује се од 00:00 
часова првог дана до 24:00 часа последњег дана аукционог периода објављеног у табели са 
вредностима преносних капацитета за односни месец. 

6.1.9. Седмичне вредности АТС за седмицу С, објављују се најкасније 5 (пет) дана пре почетка 
седмице С, а седмичне аукције за седмицу С организују се истовремено за све границе, 
смерове и аукционе периоде. Тачне датуме и све релевантне информације које су везане за 
седмичне алокационе процедуре ЈП ЕМС објављује на веб-сајту.  

6.1.10. Седмица обухвата период од понедељка 00:00 часова до недеље 24:00 часа унутар 
посматраног календарског месеца, осим у првој и последњој седмици посматраног месеца. 
Прва седмица обухвата период од првог календарског дана у месецу од 00:00 часова до прве 
недеље 24:00 часа, а последња седмица обухвата период од последњег понедељка у месецу од 
00:00 часова до последњег календарског дана у месецу 24:00 часа. 

6.1.11. Уколико на једној граници и смеру у току седмице има више временских периода са 
различитим вредностима АТС, приликом организовања седмичних аукција, за сваки период 
са истом АТС вредношћу организује се независна аукција и подноси се посебна аукцијска 
понуда. 
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6.1.12. Право на капацитет додељено у седмичној алокационој процедури примењује се од 00:00 
часова првог дана до 24:00 часа последњег дана аукционог периода објављеног у табели са 
вредностима преносних капацитета за задату седмицу. 

 

6.2. ПОДНОШЕЊЕ АУКЦИЈСКИХ ПОНУДА  

 

6.2.1. Подношење аукцијских понуда, као и преузимањe резултата након завршених аукција, за 
годишње, месечне и седмичне алокационе процедуре вршиће се искључиво преко информационог 
система ЈП ЕМС за расподелу права на капацитет (у даљем тексту: Информациони  систем), коме 
се приступа преко адресе https://damas.ems.rs. 

6.2.2. Право на приступ Информационом систему могу да остваре само Учесници. 

6.2.3. Након стицања статуса Учесника, ЈП ЕМС је у обавези да Учеснику додели кључ са 
електронским сертификатом (у даљем тексту: токен), корисничко име и лозинку за приступ 
Информационом систему. Поступак и рокови доделе токена, корисничког имена и лозинке, као и 
резервни режим рада за спровођење аукција дефинисани су у Оперативној процедури за приступ 
информационом систему ЈП ЕМС и резервни режим рада за спровођење аукција (Прилог 5). 

6.2.4. Аукцијске понуде у годишњим, месечним и седмичним аукцијама се подносе ЈП ЕМС 
искључиво у периоду од 09:00 до 13:00 часова у дану који је објављен у Календару алокационих 
процедура на веб-сајту ЈП ЕМС као ''дан за предају аукцијских понуда''. 

6.2.5. Подношењем аукцијске понуде у годишњој, месечним и седмичним аукцијама учесник у 
аукцији преузима обавезу да плати накнаду за резервацију права на капацитет (у даљем тексту: 
накнада CBCRF) у случају загушења, у складу са овим Правилима.  

6.2.6. За годишњу, месечне и седмичне алокационе процедуре, вредност капацитета у аукцијској 
понуди, као и додељени капацитет од стране ЈП ЕМС односи се на капацитет у константном износу 
у MW за сваки сат током читавог аукционог периода. 
 

 

6.3. НАЧИН ИЗВРШЕЊА АУКЦИЈА  

 

6.3.1. Учесници у годишњој, месечним и седмичним алокационим процедурама могу за сваку 
аукцију доставити максимално 5 аукцијских понуда.  

6.3.2. Минимална вредност капацитета у једној аукцијској понуди је 1 MW, а максимална 30 MW. 
Вредности капацитета у аукцијским понудама морају да буду целобројне вредности. У 
посебном случају, када је АTC мањи од 30 MW, максимална вредност капацитета у једној 
аукцијској понуди је једнака вредности АТС. 

6.3.3. Цена из аукцијске понуде је обавезујућа. Она се изражава у EUR/MWh, са два децимална 
места, при чему најнижа цена из аукцијске понуде мора да буде већа од нуле, односно мора да 
буде минимално 0,01 EUR/MWh.  

6.3.4. Учесник у аукцији се обавезује да ће право на капацитет платити по маргиналној цени 
постигнутој на аукцији, уколико његова аукцијска понуда буде прихваћена (у целости или 
редукована, у складу са овим Правилима) и ако се у аукцији јави загушење. Маргинална цена 
не укључује порез на додату вредност (ПДВ) који ће ЈП ЕМС посебно обрачунати. 
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6.3.5. ЈП ЕМС, након истека рока за подношење аукцијских понуда, групише аукцијске понуде 
према понуђеним ценама (у опадајућем редоследу) и то посебно за сваку границу, смер и 
аукциони период и на тај начин формира листе понуда ''капацитет – цена''.  

6.3.6. Уколико је сума вредности капацитета из свих аукцијских понуда на једној граници, за дати 
смер и за дати период мања или једнака вредности расположивог преносног капацитета 
(АTC), односно уколико не постоји загушење, свим учесницима у аукцији биће бесплатно 
додељено право на капацитет у вредности из аукцијске понуде. У овом случају накнада 
CBCRF се не наплаћује. 

6.3.7. Уколико је сума вредности капацитета из свих аукцијских понуда у једној аукцији већа од 
вредности расположивог преносног капацитета, односно уколико постоји загушење, ЈП ЕМС 
ће извршити доделу права на капацитет прихватајући аукцијске понуде са листе аукцијских 
понуда почевши од аукцијске понуде са највишом понуђеном ценом. Последња прихваћена 
аукцијска понуда је она чијим прихватањем сума вредности капацитета из свих прихваћених 
аукцијских понуда постаје једнака АTC. Цена из последње прихваћене аукцијске понуде је 
маргинална цена. 

6.3.8. Последња прихваћена понуда може бити редукована у случају да је преостали расположиви 
преносни капацитет (разлика између вредности АТС и суме вредности капацитета из свих 
прихваћених аукцијских понуда) мањи од вредности понуде. Понуда се редукује на вредност 
која је једнака преосталом расположивом преносном капацитету. У случају када постоји више 
најниже рангираних понуда са истом ценом, а преостали расположиви преносни капацитет је 
мањи од суме тих понуда, редукција ће се извршити пропорционално за све понуде уз 
заокруживање вредности капацитета на нижу целобројну вредност. За све редуковане понуде 
важи маргинална цена. 

6.3.9. Учесници у аукцији којима је додељено право на капацитет, дужни су да плате накнаду 
CBCRF по следећој формули:  

Накнада CBCRF (EUR) =  
Σ{Маргинална цена (EUR/MWh) x додељени капацитет (MW) x планирани број часова 
могућег коришћења капацитета у месецу или делу месеца (h)} 
за све прихваћене аукцијске понуде 

 

 

6.4. ОБЈАВЉИВАЊЕ И ПОТВРДА РЕЗУЛTАТА АУКЦИЈА 

 

6.4.1. Након завршетка годишње, месечних и седмичних алокационих процедура, сваки учесник у 
аукцијама може преко Информационог система да оствари увид у резултате аукције истог 
дана најкасније од 17:00 часова. За сваку аукцију за коју је доставио аукцијску понуду, 
учесник у аукцијама има увид у следеће податке: 

а) идентификациони број аукције,  
б) ознаку границе, смера и аукциони период на који се односи, 
в) идентификациони број аукцијске понуде, 
г) расположиви преносни капацитет (MW), 
д) вредност захтеваног капацитета из аукцијске понуде (MW) и обавезујућу цену из аукцијске 

понуде (EUR/MWh), 
ђ) вредност додељеног капацитета (MW), 
е) маргиналну цену (EUR/MWh), 
ж) статус понуде (понуда је прихваћена, делимично је прихваћена или није прихваћена), 
з) укупни захтевани капацитет свих учесника у аукцији, 
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и) укупни додељени капацитет свим учесницима у аукцији, 
ј)  број учесника у аукцији који су поднели аукцијску понуду, 
к) број учесника у аукцији којима је додељено право на капацитет и  
л) укупан број аукцијских понуда. 

 

6.4.2. Учесник у аукцији може да има увид само у своје податке и опште податке из тачке 6.4.1. 

6.4.3. Учесник у аукцијама има право да упути ЈП ЕМС рекламацију на резултате аукције 
најкасније до 12:00 часова другог радног дана од дана објаве резултата аукције преко 
Информационог система. Уколико учесник у аукцијама не поднесе рекламацију у наведеном 
року, резултати аукције се сматрају коначним (потврђеним) и представљају основу за обрачун 
накнаде CBCRF и издавање рачуна. ЈП ЕМС је дужан да одговори на рекламацију најкасније 
до краја наредног радног дана. 

6.4.4. Након завршетка годишње, месечне, односно седмичне алокационе процедуре, ЈП ЕМС на 
веб-сајту најкасније у року од два радна дана, објављује табелу са општим резултатима која за 
сваку спроведену аукцију садржи следеће податке: 

а) границу и смер, 
б) аукциони период, 
в) расположиви преносни капацитет, 
г) укупни захтевани капацитет, 
д) укупни додељени капацитет, 
ђ)  маргиналну цену, 
е) број учесника у аукцијама који су поднели аукцијску понуду за ту аукцију, 
ж) број учесника у аукцијама којима је додељено право на капацитет на тој аукцији, 
з) укупан број аукцијских понуда, 
и) информацију о постојању, односно непостојању загушења. 
 

6.4.5. У року од два радна дана након завршетка аукција на неком временском хоризонту, ЈП ЕМС 
ће на веб-сајту, за сваки временски хоризонт, објавити списак Учесника (за сваку границу 
појединачно) који су стекли право на капацитет на аукцијама на том временском хоризонту. 

6.4.6. У року од пет радних дана након завршетка аукција, ЈП ЕМС ће на веб-сајту, за сваку аукцију, 
објавити график са свим достављеним аукцијским понудама. 

 

6.5. ОБРАЧУН НАКНАДЕ CBCRF И ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА 

 

6.5.1. Накнада CBCRF се учеснику у аукцијама за право на капацитет додељено у годишњој и 
месечним аукцијама обрачунава на месечном нивоу према формули из тачке 6.3.9. на основу 
маргиналне цене, износа додељеног капацитета и планираног броја часова могућег 
коришћења додељеног капацитета у том месецу. Накнада CBCRF плаћа се унапред, пре 
почетка коришћења права на капацитет, на основу предрачуна издатог од стране ЈП ЕМС. ЈП 
ЕМС издаје предрачун најкасније 8 (осам) дана пре почетка месеца у коме се користи право 
на капацитет, при чему се дан издавања предрачуна објављује у Календару алокационих 
процедура.  

6.5.2. Накнада CBCRF се учеснику у аукцијама за право на капацитет додељено у седмичним 
аукцијама обрачунава на месечном нивоу према формули из тачке 6.3.9. на основу 
маргиналне цене, износа додељеног капацитета и планираног броја часова могућег 
коришћења додељеног капацитета у одговарајућим седмицама. Накнада CBCRF плаћа се на 
месечном нивоу након обављених свих седмичних аукција за тај месец (односно почетком 
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месеца М+1, за месец М) на основу рачуна издатог од стране ЈП ЕМС. Дан издавања рачуна 
објављује се у Календару седмичних алокационих процедура.  

6.5.3. У предрачунима, односно рачунима из тач. 6.5.1. и 6.5.2. се на износ накнаде CBCRF 
обрачунава порез на додату вредност (ПДВ) у складу са законом. Сваки од претходно 
наведених износа, као и укупан износ биће исказани у предрачуну, односно рачуну у еврима 
(EUR). Учесници у аукцијама дужни су да уплате укупан износ назначен у предрачуну, 
односно рачуну под ставком ''Укупно за уплату'' (у коју је укључен и порез на додату 
вредност). Плаћање укупног износа накнаде у еврима у који је укључен ПДВ, се врши на 
рачун ЈП ЕМС у динарској противвредности, применом званичног средњег курса Народне 
банке Србије на дан уплате а према инструкцијама за плаћање које су наведене у предрачуну, 
односно рачуну. 

6.5.4. Предрачун, односно рачун се доставља електронском поштом и поштом и садржи следеће 
податке: 

а) укупан износ накнаде CBCRF по свим аукцијама (CBCRF_сума (EUR)); 
б) износ пореза на додату вредност (ПДВ (EUR)); 
в) укупну вредност у (EUR) коју плаћа учесник у алокационој процедури, а која се одређује 

као:  
УКУПНО ЗА УПЛАТУ (EUR) = CBCRF_сума + ПДВ. 

Уз предрачун, односно рачун доставља се прилог који садржи следеће податке: 

• техничке ознаке свих граница и смерова на којима су учеснику додељени капацитети; 
• идентификационе бројеве аукцијских понуда; 
• вредности додељених капацитета (MW); 
• маргиналну цену (EUR/MWh); 
• планиране бројеве часова могућег коришћења капацитета у аукционом периоду (h); 

 

6.5.5. Крајњи рок за плаћање предрачуна, односно рачуна издатог од стране ЈП ЕМС је 8 (осам) 
дана од датума његовог издавања. Износ на предрачуну, односно рачуну мора бити плаћен у 
целости, на рачун ЈП EMС и у предвиђеном року. Предрачун, односно рачун ће се сматрати 
плаћеним уколико је одговарајућа сума новца уплаћена на рачун ЈП EMС. У случају кашњења 
уплате, обрачунава се затезна камата у складу са законом. 

6.5.6. Уколико је крајњи рок за плаћање нерадни дан или државни празник, крајњи рок постаје први 
наредни радни дан.  

6.5.7. Уколико учесник у аукцијама не уплати укупан износ исказан у предрачуну, односно рачуну 
који се односи на право на капацитет које је учеснику у аукцијама додељено у годишњој 
аукцији најкасније до назначеног рока, трајно губи право на капацитет стечено у годишњој 
аукцији (до краја године) и нема право учешћа у наредним месечним и наредним седмичним 
аукцијама, као ни у унутардневним расподелама права на капацитет, док не измири обавезе 
по издатом предрачуну/рачуну. Тако одузет капацитет ЈП ЕМС расподељује на наредним 
месечним, односно седмичним алокационим процедурама. 

6.5.8. Уколико учесник у аукцијама не уплати укупан износ исказан у предрачуну, односно рачуну 
који се односи на право на капацитет које је учеснику у аукцијама додељено у месечној 
аукцији најкасније до назначеног рока, губи право на капацитет стечено у тој месечној 
аукцији и нема право учешћа у наредним месечним и наредним седмичним аукцијама, као ни 
у унутардневним расподелама права на капацитет,  док не измири обавезе по издатом 
предрачуну, односно рачуну. Тако одузет капацитет ЈП ЕМС расподељује на наредним 
седмичним алокационим процедурама. 
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6.5.9. Уколико учесник у аукцијама не уплати укупан износ исказан у рачуну који се односи на 
право на капацитет које је учеснику у аукцијама додељено у седмичној аукцији најкасније до 
назначеног рока, учеснику у аукцијама се суспендује право на трансфер капацитета, 
коришћење права на капацитет додељен на свим претходним аукцијама и право на учешће у 
аукцијама до измирења доспеле обавезе.  

 

7. ОПИС АЛОКАЦИОНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА УНУТАРДНЕВНУ РАСПОДЕЛУ 
ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ  

 

7.1. ОДРЕЂИВАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ ПРЕНОСНОГ КАПАЦИТЕТА ДОСТУПНОГ ЗА 
УНУТАРДНЕВНУ РАСПОДЕЛУ 

 

7.1.1. На основу техничких споразума са суседним операторима преносних система, процедура 
унутардневне расподеле права на капацитет се врши појединачно за сваки смер, применом 
методе FCFS. Листа граница на којима се спроводи унутардневна расподела се објављује на 
веб-сајту ЈП ЕМС. 

7.1.2. JП ЕМС у договору са свим операторима суседних преносних система из листе наведене у 
тачки 7.1.1. врши одређивање расположивих преносних капацитета који су доступни за 
унутардневну расподелу (IdATC). IdATC се за сваки период (сат), границу и смер, одређује 
према формули:  

IdATC= NTC – CAX , 

где NTC представља месечну вредност нето преносног капацитета по граници и смеру.  

7.1.3. У случају додатних ограничења у преносним системима (која се нису могла сагледати 
приликом прорачуна NTC), JП ЕМС може у договору са операторима суседног преносног 
система променити вредности IdATC. 

7.1.4. У Информационом систему вредност IdATC за дан Д се објављују најкасније до 18:00 часова 
у дану Д-1. 

 

7.2. НАЧИН УНУТАРДНЕВНЕ РАСПОДЕЛЕ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 
 

7.2.1. На унутардневној расподели права на капацитет може да учествује само Учесник који је 
регистрован као БОС. 

7.2.2. Подношење захтева за доделу права на капацитет унутар дана (у даљем тексту: захтев), као и 
преузимањe резултата, врши се искључиво преко Информационог система.  

7.2.3. Захтев за дан Д се доставља преко Информационог система почевши најраније од 18:00 у 
дану Д-1, а најкасније 120 минута пре почетка првог периода (сата) на који се односи 
унутардневна прекогранична размена. Може се захтевати право на капацитет само за један 
смер. Минимална вредност захтеваног права на капацитет је 1 MW, а максимална је једнака 
вредности IdATC. Након потврде да је захтев одобрен, додељено право на капацитет не може 
бити поништено.  
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7.2.4. Упутство за коришћење Информационог система налази се на веб-сајту JП ЕМС 
(www.ems.rs). 

7.2.5. Информацију о добијеном праву на капацитет Учесник добија у Информационом систему. У 
року од 15 минута од достављања информације о резултатима доделе ЈП ЕМС ће 
ауторизовати Учесника да користи права на капацитет (уношењем права на капацитет у 
информациони систем за пријаву дневних планова рада и омогућавањем Учеснику да пријави 
жељену прекограничну размену /нови дневни план рада/).  

7.2.6. Опште информације о додељеним правима на капацитет за дан Д ће бити објављене на веб-
сајту JП ЕМС најкасније до 18:00 часова у дану Д+1. 

7.2.7. За право на капацитет додељено на унутардневној расподели се не плаћа накнада.  

 

8. ПРЕНОС ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ И ВРАЋАЊЕ ДОДЕЉЕНОГ ПРАВА НА 
КАПАЦИТЕТ 

 

8.1. ПРЕНОС ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ РАСПОДЕЉЕНИХ У АУКЦИЈАМА 

 

8.1.1. Учесник у аукцијама коме је на аукцијама додељено право на капацитет не може вратити ЈП 
ЕМС део или цео додељени капацитет без обзира на разлоге због којих евентуално не може да 
користи додељени капацитет. 

8.1.2. Носилац права на капацитет, коме је у алокационој процедури додељен капацитет, по 
измирењу финансијских обавеза према ЈП ЕМС, може да пренесе право на капацитет на 
другог Учесника или на више других Учесника (у даљем тексту: трансфер капацитета).  

8.1.3. Носилац права на капацитет, на кога је пренето право, може да изврши трансфер капацитета 
на другог Учесника или на више других Учесника.  

8.1.4. Трансфер капацитета је могуће извршити само за право на капацитет додељено на годишњој 
и месечним аукцијама. 

8.1.5. Учесник у аукцијама коме је у седмичним аукцијама додељено право на капацитет не може то 
право пренети на друге Учеснике, односно трансфер капацитета у овом случају није 
дозвољен. 

8.1.6. Учесник на кога је пренето право на капацитет стиче статус носиоца права на капацитет.  

8.1.7. Носилац права на капацитет може да изврши трансфер капацитета у целини (комплетан износ 
додељеног капацитета за све сате у том дану) или делимично (део додељеног капацитета за 
све сате у том дану), што значи иста вредност за све сате у дану. Ако то није случај, ЈП ЕМС 
ће поништити такав трансфер.  

8.1.8. Минимална вредност капацитета коју носилац права на капацитет може да пренесе на 
Учесника износи 1 MW. 

8.1.9. Носилац права на капацитет самостално подноси захтев за трансфер капацитета у 
Информационом систему. Учесник на кога се преноси право на капацитет је дужан да у року 
од 4 сата од подношења захтева за трансфер потврди трансфер капацитета у Информационом 
систему. У супротном трансфер капацитета се аутоматски отказује. У случају да носилац 
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права на капацитет није платио добијени капацитет ЈП ЕМС ће поништити такав трансфер. 
Ово правило важи и за све трансфере проистекле из основног трансфера капацитета.  

8.1.10. Трансфер капацитета се може извршити најраније од 12:00 часова шест дана пре првог 
календарског дана у месецу на који се односи трансфер, а најкасније до 12:00 часова три дана 
пре првог дана коришћења права на капацитет. Трансфер се врши само у роковима утврђеним 
овом тачком. 

8.1.11. Извршен трансфер у Информационом систему је обавезујући за оба учесника у трансферу 
капацитета и не може бити промењен или повучен. 

8.1.12. Информација о извршеном трансферу капацитета биће доступна у Информационом 
систему. 

8.1.13. Трансфер капацитета се може реализовати само уколико је учесник у аукцијама платио 
накнаду CBCRF за тај капацитет за месец за који се врши трансфер капацитета и ако оба 
учесника у трансферу капацитета имају измирене финансијске обавезе према ЈП ЕМС у 
пословним односима на тржишту електричне енергије. Ако накнада није плаћена ЈП ЕМС ће 
поништити трансфер капацитета и о томе обавестити електронском поштом оба учесника у 
трансферу. 

8.2. ПРЕНОС ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ РАСПОДЕЉЕНИХ У УНУТАРДНЕВНОЈ 
РАСПОДЕЛИ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 

 
8.2.1. Учесник коме је додељено право на капацитет на унутардневној расподели не може то право 

пренети на друге Учеснике, односно трансфер капацитета у овом случају није дозвољен. 

 

9. КОРИШЋЕЊЕ ДОДЕЉЕНОГ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 
 

9.1. ОПШТЕ ПРАВИЛО 

 

9.1.1. Право на капацитет додељено у алокационој процедури коју су спровели ЈП ЕМС или 
оператор суседног преносног система, користи се кроз пријаву дневних планова рада, у 
складу са Правилима о раду преносног система. 

9.1.2. У процесу пријаве прекограничних размена ЈП ЕМС примењује принцип пријаве на основу 
стеченог права на капацитет.  

9.1.3. Вредности снаге дефинисане у плановима прекограничне размене не могу бити веће од 
вредности права на капацитет. 

 

9.2. ПРАВО НА КАПАЦИТЕТ ДОДЕЉЕНО У АЛОКАЦИОНОЈ ПРОЦЕДУРИ КОЈУ ЈЕ 
СПРОВЕО ЈП ЕМС 

 

9.2.1. Право на капацитет додељено у алокационој процедури коју је спровео ЈП ЕМС, Учесник 
користи директно кроз пријаву плана прекограничних размена.  
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9.3. ПРАВО НА КАПАЦИТЕТ ДОДЕЉЕНО У АЛОКАЦИОНОЈ ПРОЦЕДУРИ 
СПРОВЕДЕНОЈ ОД СТРАНЕ ОПЕРАТОРА СУСЕДНОГ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

 

 
9.3.1. Да би Учесник могао да користи право на капацитет које је додељено његовом 

прекограничном партнеру од стране оператора суседног преносног система, он мора 
претходно о томе обавестити ЈП ЕМС. 

9.3.2. За коришћење права на капацитет прекограничног партнера, Учесник је дужан да ЈП ЕМС 
достави попуњени образац за именовање ексклузивног прекограничног партнера (у даљем 
тексту: Образац ексклузивног пара) за одговарајућу границу.  

9.3.3. Образац ексклузивног пара се мора доставити ЈП ЕМС (попуњен, потписан и оверен од 
стране Учесника и прекограничног партнера) електронском поштом на адресу 
schedule@ems.rs најкасније до 12:00 часова 24. дана у месецу М-1 за месец М за који је 
именовање ексклузивног прекограничног партнера важеће. Образац ексклузивног пара се 
може доставити ЈП ЕМС (попуњен, потписан и оверен од стране Учесника и прекограничног 
партнера) и за период од месеца М до краја те календарске године најкасније до 12:00 часова 
24. дана у месецу М-1 за који именовање ексклузивног прекограничног партнера почиње да 
важи. 

9.3.4. По пријему Обрасца ексклузивног пара, ЈП ЕМС је у обавези да најкасније у року од три 
радна дана од датума пријема верификује садржај Обрасца ексклузивног пара и утврди 
тачност информација, као и да обавести Учесника који је именовао ексклузивног 
прекограничног партнера о уоченим неправилностима, са образложењем. 

9.3.5. ЈП ЕМС врши регистрацију ексклузивног пара након усаглашавања ексклузивних парова са 
суседним оператором преносног система и обавештава Учесника који је именовао 
ексклузивног прекограничног партнера о прихватању или неприхватању именовања са 
образложењем.  

9.3.6. Учесник може пријавити само једног ексклузивног прекограничног партнера по граници и 
регистрација важи за цео календарски месец.  

9.3.7. Промена већ регистрованог ексклузивног прекограничног партнера се врши по истој 
процедури као и регистрација ексклузивног прекограничног партнера. Регистрацијом новог 
ексклузивног пара поништава се претходна регистрација. 

 

9.4. ВРЕДНОСТ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ У ПРОЦЕСУ ПРИЈАВЕ ПЛАНОВА РАДА НА 
ВРЕМЕНСКОМ ХОРИЗОНТУ ДАН УНАПРЕД  

 
 
 

9.4.1. Сваком Учеснику су преко Информационог система доступне информације о вредности права 
на капацитет у следећим временима: 

а) за права стечена у годишњој, месечним и седмичним алокацијама, путем трансфера 
капацитета или преузимањем од ексклузивног прекограничног партнера, уз уважавање 
ограничења права сагласно поглављу 10 ових Правила, а која се односе на дан Д - од 12:30 
часова у дану Д-2; 

б) за права стечена у дневним алокацијама или преузимањем од ексклузивног прекограничног 
партнера, која се односе на дан Д - од 11:00 часова у дану када се врши пријава плана 
размене за дан Д.  
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9.4.2. Пријава плана прекограничне размене за дан Д на основу вредности права на капацитет из 
тачке 9.4.1. а) може се вршити почев од 00:00 часова у дану када се врши пријава дневних 
планова рада за дан Д.  

9.4.3. Пријава плана прекограничне размене за дан Д на основу вредности права на капацитет из 
тачке 9.4.1. б) може се вршити почев од 11:30 часова у дану када се врши пријава дневних 
планова рада за дан Д.  

9.4.4. Коришћење права на капацитет се на свим границама врши по принципу „користи или изгуби 
право“ (“use it or lose it”), тј. право на капацитет се може користити до тренутка прихватања 
дневног плана рада у процесу пријаве планова рада на временском хоризонту дан унапред у 
сагласности са Правилима о раду преносног система, након чега Учесник не може да користи 
то право.  

 

9.5. ВРЕДНОСТ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ У ПРОЦЕСУ ПРИЈАВЕ ПЛАНОВА РАДА НА 
ВРЕМЕНСКОМ ХОРИЗОНТУ УНУТАР ДАНА  

 

9.5.1. Учеснику су преко Информационог система доступне информације за права стечена у 
расподели унутар дана. 

9.5.2. Пријава плана прекограничне размене унутар дана се мора извршити најкасније 60 минута 
пре почетка првог периода (сата) за који се врши пријава унутардневне размене.  

9.5.3. У процесу пријаве прекограничних размена ЈП ЕМС примењује принцип пријаве на основу 
вредности права на капацитет додељеног у унутардневној расподели.  

9.5.4. У случају када постоји већ прихваћен план размене, унутардневне прекограничне размене се 
додају у прихваћени дневни план рада и врши се пријава ажурираног дневног плана рада.  

9.5.5. У случају несагласности између унутардневних прекограничних размена пријављених са обе 
стране границе или између унутардневних интерних размена пријављених од стране 
Учесника, ЈП ЕМС има право да измени, односно постави нулте вредности на пријављене 
унутардневне размене.  

9.5.6. Најкасније 15 минута пре почетка периода (сата) за који се врши пријава унутардневне 
размене, план размене ће бити у потпуности прихваћен или одбијен. 

9.5.7. Уколико Учесник више од два пута не искористи у пуном износу стечено право на капацитет 
додељено у унутардневној расподели и тиме спречи расподелу права на капацитет другим 
Учесницима, ЈП ЕМС има право да привремено или до краја календарске године суспендује 
учешће тог Учесника у унутардневној расподели права на капацитет. 

 

10. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 
 

10.1. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ ДОДЕЉЕНИХ У АУКЦИЈИ 
 
 

10.1.1. ЈП ЕМС је дужан да учини све напоре да обезбеди реализацију права на капацитет 
додељених у годишњој, месечним и седмичним аукцијама.  
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10.1.2. Право на капацитет, које је носиоцима права на капацитет додељено у годишњој, месечним 
или седмичним аукцијама или путем трансфера капацитета, гарантовано је на начин утврђен 
овим Правилима. 

10.1.3. Носиоцима права на капацитет, који је на некој граници и смеру додељен у годишњој 
аукцији, може бити ограничено право на цео или део капацитета у одређеном временском 
периоду услед планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних 
одржавања, услед Више силе или других непланираних догађаја у електроенергетском 
систему.  

10.1.4. У случају ограничавања права на капацитет додељеног на годишњој аукцији услед 
планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних одржавања, 
носиоци права на капацитет ће благовремено бити обавештени о износу капацитета који није 
могуће користити и разлозима немогућности коришћења капацитета и то најкасније до 12. 
дана календарског месеца М-1 за капацитет који би се користио у месецу М, односно носиоци 
права на капацитет ће бити обавештени пре редовне месечне аукције за месец М. 

10.1.5. За случај делимичног ограничавања права на капацитет које је додељено на годишњој 
аукцији услед планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних 
одржавања, ЈП ЕМС ће користити принцип пропорционалног („pro-rata“) смањења капацитета 
свим носиоцима права на капацитет уз заокруживање на нижу целобројну вредност у MW . 

10.1.6. У случају ограничавања права на капацитет додељеног на годишњој аукцији услед 
планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних одржавања, 
учеснику у аукцијама ће бити обрачуната накнада CBCRF само за онај временски период у 
току месеца када може користити право на цео или део капацитета и то само за максимални 
износ капацитета који може користити. 

10.1.7. Носиоцима права на капацитет, које је на некој граници и смеру додељено у месечној, 
односно седмичној аукцији може бити ограничено право на цео или део капацитета у 
одређеном временском периоду услед Више силе или других непланираних догађаја у 
електроенергетском систему. 

10.1.8. Под Вишом силом се сматрају догађаји и околности који се нису могли предвидети, 
спречити, избећи и отклонити предузимањем мера које се примењују у циљу очувања 
сигурног и поузданог рада електроенергетског система, у складу са Правилима о раду 
преносног система, а који су наступили након спроведене алокационе процедуре, а нарочито 
елементарне непогоде, пожари, поплаве, земљотреси, ванредно стање и ратна дејства, као и 
мере и одлуке државних органа. 

10.1.9. У случају Више силе или других непланираних догађаја у електроенергетском систему ЈП 
ЕМС је у обавези да одмах обавести носиоце права на капацитет путем телефона, електронске 
поште или факса о узроку, врсти, размери и очекиваном трајању Више силе, као и о 
предузетим мерама за отклањање последица Више силе у најкраћем могућем року. 

10.1.10. У случају ограничења права на капацитет, ЈП ЕМС ће редуковање додељеног права на 
капацитет вршити на следећи начин: 

а) у случају да је нова вредност АТС већа од износа капацитета додељеног на годишњој 
аукцији, ЈП ЕМС неће редуковати право на капацитет стечено на годишњој аукцији, док ће 
право на капацитет стечено на месечној и седмичној аукцији бити редуковано по принципу 
пропорционалног („pro-rata“) смањења капацитета; 

б) у случају да је нова вредност АТС једнака износу капацитета додељеног на годишњој 
аукцији, ЈП ЕМС неће редуковати право на капацитет стечено на годишњој аукцији, док ће 
право на капацитет стечено на месечној и седмичној аукцији бити укинуто; 

в) у случају да је нова вредност АТС мања од износа капацитета додељеног на годишњој 
аукцији, ЈП ЕМС ће редуковати право на капацитет стечено на годишњој аукцији по 
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принципу пропорционалног („pro-rata“) смањења капацитета, док ће право на капацитет 
стечено на месечној и седмичној аукцији бити укинуто. 

10.1.11. У случају ограничавања права на капацитет додељеног на годишњој, месечној или 
седмичној аукцији услед непланираних догађаја у електроенергетском систему, ЈП ЕМС је 
дужан да изврши повраћај плаћене накнаде CBCRF осим у случају Више силе у року од 15 
дана од дана када су права ограничена. Повраћај плаћене накнаде се мора извршити по 
маргиналној цени, за вредност редукованог капацитета и за све сате у којима је право било 
ограничено. 

 

10.2. ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ ДОДЕЉЕНИХ У УНУТАРДНЕВНОЈ 
РАСПОДЕЛИ  

 
 

10.2.1. ЈП ЕМС је дужан да учини све напоре да обезбеди реализацију права на капацитет 
додељеног унутар дана, као и реализацију унутардневне размене.  

10.2.2. Право на капацитет, које је носиоцима права на капацитет додељено у унутардневној 
расподели, гарантовано је на начин утврђен овим Правилима. 

10.2.3. Носиоцима права на капацитет, који је на некој граници и смеру додељен у унутардневној 
расподели може бити ограничено право на цео или део капацитетa у одређеном временском 
периоду услед Више силе или других непланираних догађаја у електроенергетском систему. 

 

10.3. ДОПУШТЕНОСТ ОГРАНИЧАВАЊА ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 

 

10.3.1. Ограничавање права на капацитет додељеног у складу са овим Правилима на свим 
временским хоризонтима допуштено је само у случају да није могуће спровести ниједну 
управљачку акцију, а нарочито редиспечинг, у смислу потпуног коришћења додељеног 
преносног капацитета. 

 

11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

11.1.1. По добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, ова правила се 
објављују на интернет страници ЈП ЕМС и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, 
а примењују се на алокационе процедуре које се односе на расподелу прекограничних 
преносних капацитета почев од 2016.године. 

 
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 
      Драгомир Р. Благојевић, дипл.маш.инж. 
 
ЈП ЕМС 
НАДЗОРНИ ОДБОР 
Клас.знак:1-4-0 
Број: 13640/6.1. 
Београд, 29.10.2015.год. 
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JП „Електромрежа Србије”                                                                                                        ПРИЛОГ 1 
Војводе Степе 412 
11000 Београд, Република Србија 
Факс: +381 11 3970 695 
e-mail: alokacija@ems.rs 

 

ПРИЈАВА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА СА ЈП ЕМС 
за период 01.01.201__. - 31.12.201__. године 

 
 
Датум слања пријаве: __________________ 

 

1 

Пoсловно име привредног друштва 
односно предузетника 

 

Званична адреса (седиште привредног 
друштва, односно предузетника) 

 

Матични број привредног друштва, 
односно предузетника  

 

Порески идентификациони број (ПИБ)   
ПДВ број  - само за страна правна лица  
Подаци о пореском пуномоћнику 
(пословно име, званична адреса, ПИБ) 
– само за страна правна лица 

 

Лиценцирана енергетска делатност и 
број решења о издавању лиценце  

 

Адреса на коју се шаљу уговори  

Е-mail адресe на коју се шаљу уговори 
 
 

2 Број текућег рачуна  

3 

Име директора (или другог лица 
овлашћеног за заступање без 
ограничења и да потписује уговоре) 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адреса  

4 

Име особе одговорне за финансијске 
послове 

 
 

Број телефона  
Број факса  
Адреса на коју се шаљу 
предрачуни/рачуни 

 

Е-mail адресе на које се шаљу 
предрачуни/рачуни 

 

5 

Контакт особа/особе за учешће у 
аукцијама капацитета 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  

6 
Контакт особа/особе задужене за план 
рада и унутардневну расподелу 
капацитета; ова особа/особе морају да 
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буду расположиве 24 часа дневно, 365 
дана у години 
Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  
Званична e-mail адреса за размену 
порука у вези плана рада 
званична e-mail адреса за достављање 
Захтева за расподелу права на 
капацитет унутар дана 

 

7 

Контакт особа/особе задужене за 
достављање потврда о извршеном 
промету електричне енергије 

 

Особа/особе задужене за потписивање 
потврда о извршеном промету 
електричне енергије 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  

8 
EIC код издат од стране канцеларије за 
издавање EIC идентификационих кодова 
овлашћене од стране ENTSO-E 

 

 
 
Напомена: 
 
1. За тачност података из пријаве одговара директор привредног друштва/председник управног 

одбора/друго лице овлашћено за заступање без ограничења. 
2. Усмена и писмена комуникација за одређене послове и активности ће се одвијати само са особама 

наведеним у пријави. 
 
 
 
 

[Унесите: назив привредног друштва,односно предузетника] 
      [Унесите: име и презиме овлашћеног лица] 

[Унесите: позицију овлашћеног лица у фирми] 
[Место за: потпис овлашћеног лица] 

   [Место за: печат привредног друштва, односно предузетника] 
 
 
 
Пријава прихваћена: датум 
(попуњава ЈП ЕМС) 
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JП „Електромрежа Србије”                                                                                                        ПРИЛОГ 2 
Војводе Степе 412 
11000 Београд, Република Србија 
Факс: +381 11 3970 695 
e-mail: eic.office@ems.rs 
e-mail: schedule@ems.rs 

Захтев за издавање EIC кода 
 

Назив привредног 
друштва, односно 
предузетника 

 

Име које се приказује у 
информационом систему 
ЈП ЕМС  
(попуњава ЈП ЕМС) 

 

Адреса привредног 
друштва, односно 
предузетника  

 

Поштански број  

Место  

Земља  

Особа за контакт  

Телефон  Факс  

E-Mail адреса  

ПИБ   

Делатност привредног друштва, односно предузетника (кратак опис) 

 

Датум подношења захтева: 

 
Додељени EIC код (попуњава ЈП ЕМС) 
 
Идентификација 
Канцеларије за 
издавање кодова  

Тип (X) 
Идентификација (12 карактера) 
 

Контролни 
карактер 

34 X   

 
 
Потписивањем овог обрасца потписник је сагласан да се горе наведени подаци проследе ENTSO-E 
и да се у целости или делимично могу објавити од стране ЈП ЕМС. 
 
  

Датум: .............................. Потпис и печат: .......................................................................................... 
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ПРИЛОГ 3 : МОДЕЛ УГОВОРА  
 

1. ЈП „Електромрежа Србије“ Београд, Ул. Кнеза Милоша 11, матични број 20054182, ПИБ 
103921661, (у даљем тексту: ЈП ЕМС), које заступа генерални директор______________ и  
2. XXXXX, у __________Ул._______ , матични број ________, ПИБ ______, (у даљем 
тексту: XXXXX), које заступа ______________ (функција лица овлашћеног за заступање),  
 
у даљем тексту Уговора: „Стране“, закључују:  
 
 

У Г О В О Р 
о стицању и коришћењу права на капацитет на границама регулационе области  

ЈП ЕМС за период 01.01.201__. год. - 31.12.201__. год.  
 
 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Члан 1.  

 
Овим Уговором уређују се међусобна права и обавезе, између ЈП ЕМС и XXXXX, поводом 
његовог стицања статуса Учесника, као и стицања и коришћења права на капацитет на 
границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01.01.201__. год. - 31.12.201__. год. а 
све у складу са Законом о енергетици, Правилима о раду тржишта електричне енергије, 
Правилима за расподелу прекограничних преносних капацитета (у даљем тексту: 
Правила), која су саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

 
Потписивањем овог Уговора XXXXX се обавезује да поштује и неопозиво прихвати, без 
икаквих резерви и ограничења, одредбе важећих Правила која су објављена на веб-сајту ЈП 
ЕМС. 

 
Члан 3. 

 
Потписивањем овог Уговора од стране овлашћеног лица ЈП ЕМС, XXXXX стиче статус 
Учесника на основу кога има право да: 

1) учествује у алокационим процедурама на годишњем, месечном и седмичном нивоу 
које у складу са Правилима спроводи ЈП ЕМС, 

2) врши пренос стеченог права на капацитет на друге Учеснике, 
3) учествује у унутардневној расподели права на капацитет коју у складу са 

Правилима спроводи ЈП ЕМС под условом да је регистрован као балансно 
одговорна страна, 

4) користи додељена права на капацитет. 
 

II КОРИШЋЕЊЕ ДОДЕЉЕНОГ ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ  
 

Члан 4. 
 

XXXXX стиче право на капацитет учешћем у аукцијама на годишњем, месечном и 
седмичном нивоу које организује ЈП ЕМС, као и учешћем у унутардневној расподели 
права на капацитет, на начин регулисан Правилима.  
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XXXXX додељена права на капацитет користи кроз пријаву дневних планова рада ЈП 
ЕМС, у складу са Правилима, уговорима и споразумима закљученим између ЈП ЕМС и 
оператора преносног система суседне регулационе области, Правилима о раду преносног 
система и ENTSO-E правилима.  
 
Право на капацитет, које је додељено XXXXX је гарантовано на начин утврђен 
Правилима, Правилима о раду преносног система, Правилима о раду тржишта електричне 
енергије, као и уговорима и споразумима закљученим између ЈП ЕМС и оператора 
преносног система суседне регулационе области. 
 
XXXXX нема право на накнаду стварне штете ни на накнаду измакле добити услед 
ограничења права на капацитет услед Више силе или других непланираних догађаја у 
електроенергетском систему за које није одговоран ЈП ЕМС.  

 
 

III УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ ПРАВА НА 
КАПАЦИТЕТ  

Члан 5.  
 

XXXXX је дужан да плати накнаду за резервацију права на капацитет за сваку границу, за 
сваки смер и период (у даљем тексту: накнада CBCRF), за права додељена у годишњој, 
месечним и седмичним аукцијама, у складу са тач. 6.3.6 - 6.3.9. Правила. 
 
XXXXX је обавезан да накнаду CBCRF за годишњу аукцију и месечне аукције плаћа на 
месечном нивоу, унапред пре почетка месеца у коме користи додељено право на капацитет 
и то најкасније 8 (осам) дана од датума издавања предрачуна, односно рачуна.  
 
XXXXX је обавезан да накнаду CBCRF за седмичне аукције плаћа на месечном нивоу, 
након одржаних свих седмичних аукција за тај месец (почетком месеца М+1, за месец М) 
на основу рачуна издатог од стране ЈП ЕМС и то у року од најкасније 8 (осам) дана од 
датума издавања рачуна. 
 
Датум издавања предрачуна, односно рачуна објављује се у Календару алокационих 
процедура.  
 
У предрачуну, односно рачуну се на износ накнаде CBCRF обрачунава и исказује порез на 
додату вредност (ПДВ) у складу са Законом о порезу на додату вредност. Износ накнаде 
CBCRF и пореза, као и укупан износ исказују се у предрачуну, односно рачуну у еврима. 
XXXXX је дужан да уплати укупан износ назначен у предрачуну, односно рачуну под 
ставком “Укупно за уплату”. Плаћање укупног износа накнаде у еврима у који је укључен 
ПДВ, се врши на рачун ЈП ЕМС у динарској противвредности, применом званичног 
средњег курса Народне банке Србије на дан уплате а према инструкцијама за плаћање које 
су наведене у предрачуну, односно рачуну. 
 

Члан 6. 
 

Да би могао да користи право на капацитет додељено у годишњој аукцији и месечним 
аукцијама, XXXXX мора да изврши плаћање свих доспелих обавеза према ЈП ЕМС и то 
унапред за сваки месец у износу и на начин наведен у предрачуну, односно рачуну.  
 
ЈП ЕМС ће издавати предрачуне XXXXX за права на капацитет додељена у годишњој и 
месечним аукцијама најкасније 8 (осам) дана пре почетка месеца у коме се користи право 
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на капацитет. Предрачун се доставља XXXXX електронском поштом, а оригинал путем 
поште.  
 
Предрачун, односно рачун издат од стране ЈП ЕМС мора да буде плаћен у року од 8 (осам) 
дана од датума његовог издавања. Предрачун, односно рачун ће се сматрати плаћеним 
уколико је одговарајућа сума новца уплаћена на рачун ЈП ЕМС.  
 
XXXXX је обавезан да износ на предрачуну, односно рачуну плати у целости без икаквих 
умањења или компензација, на рачун ЈП ЕМС и у предвиђеном року.  
 
ЈП ЕМС ће XXXXX обрачунати законску затезну камату у случају кашњења у исплати 
рачуна у складу са законом.  
 
XXXXX је дужан да уплати укупан износ исказан у предрачуну, односно рачуну у 
предвиђеном року, без права на компензацију, односно поравнање у случају када ЈП ЕМС 
има неизмирене обавезе према XXXXX по било ком основу.  
 
Уколико XXXXX не измири финансијске обавезе по основу овог Уговора према ЈП ЕМС у 
предвиђеном року, ЈП ЕМС има право да XXXXX суспендује право на пријаву планова 
размене, право на пренос капацитета, коришћење додељеног права на капацитет и право на 
учешће у аукцијама капацитета и унутардневној расподели права на капацитет све до 
измирења доспеле обавезе, у складу са Правилима. 
 
 
IV ПРЕНОС ПРАВА НА КАПАЦИТЕТ 

Члан 7.  
 

XXXXX може извршити пренос додељеног права на капацитет уколико је претходно 
измирио све финансијске обавезе према ЈП ЕМС по основу права на капацитет на начин и 
под условима утврђеним Правилима. 
 
 
V РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

Члан 8.  
 

Све евентуалне спорове који проистекну из реализације овог Уговора, Стране ће настојати 
да реше споразумно.  
 
У случају да се настали спор не може решити споразумом Страна, спор ће се решавати 
пред надлежним судом у Београду.  
 
Током спора Стране неће обуставити извршавање Уговора, осим ако околности тог случаја 
налажу суспензију права утврђених чланом 3. овог Уговора сагласно Правилима.  
 
 
VI ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

Члан 9.  
 

Стране су сагласне да се обавезе дефинисане у овом Уговору и информације дате у току 
реализације овог Уговора сматрају поверљивим и неће их откривати било ком трећем 
лицу, нити ће их објављивати у току важења овог Уговора.  
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Уколико је неопходно да се таква информација достави државним органима, 
организацијама и институцијама, односно органима међународних организација, чији су 
чланови Република Србија или ЈП ЕМС, свака страна ће пре достављања било које 
информације, о томе обавестити другу Страну у писаној форми.  

 
 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 10. 

 
Уколико било која одредба овог Уговора постане неважећа услед измена и допуна 
Правила, остале одредбе Уговора на које се не односи промена остају на правној снази и 
тумачиће се у духу утврђених измена и допуна Правила.  
 
Измена, односно допуна овог Уговора неће бити важећа уколико не буде била у писаном 
облику и сачињена уз сагласност обе Стране.  
 
На сва питања која нису уређена овим Уговором примењују се непосредно одредбе 
Правила, односно Уговора о заједничким аукцијама које закључи ЈП ЕМС са оператором 
преносног система суседне регулационе области, Правила о раду преносног система и 
Правила о раду тржишта електричне енергије. 

 
Члан 11.  

 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћеног лица ЈП ЕМС, а 
након што је овлашћено лице XXXXX претходно потписало Уговор. 
 
Овај Уговор је сачињен у пет истоветних примерака од којих ЈП ЕМС задржава три, а 
XXXXX два примерка.  
 
 
 
 

ПОТПИСИ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА  
 
 

За ЈП “Електромрежа Србије“      За ХХХХХ  
 

_______________________________   ______________________________ 
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 JП „Електромрежа Србије”                                                                                                        ПРИЛОГ 4 

Војводе Степе 412 
11000 Београд, Република Србија 
Факс: +381 11 3970 217 
e-mail: schedule@ems.rs 
 
 
Рок: 12:00 часова 24. дана у месецу М-1 за месец М за који је регистрација важећа 
 

 
Именовање ексклузивног прекограничног партнера  

 
 

Техничка ознака границе 
 

_ _ -_ _ 

Период: 
 
(регистрација је важећа за цео календарски месец)  

Од: 
_ _.201 _. 
(мм1.гггг.) 

До: 
_ _.201 _ . 
(мм2.гггг.) 1) 

 

Оператор преносног система _________ ЈП ЕМС 
Име Учесника   
Адреса Учесника   
ЕIC код   
Контакт особа   
Број телефона   
Број факса   
Е-mail адреса   
Датум   
Потпис овлашћеног заступника   

Печат  
 

  

 

Потврда ЈП ЕМС 
 

Регистрација: 
(прихваћена или одбијена) 

 

Разлог одбијања 
 

Потпис овлашћеног заступника 
 

1)  У случају пријаве за више месеци наводи се последњи месец, а у случају пријаве само за један месец - мм2 остаје непопуњено; 
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ПРИЛОГ 5 

ОПЕРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЈП 
ЕМС И РЕЗЕРВНИ РЕЖИМ РАДА ЗА РАСПОДЕЛУ КАПАЦИТЕТА 

 

1. Садржај оперативне процедуре 
 
Овом оперативном процедуром прописан је начин приступа ИТ системима ЈП ЕМС 
(Информациони систем,  систем за администрацију дневних планова рада), као и резервни режим 
рада када није могуће користити Информациони систем за расподелу и трансфер капацитета. 
 
2. Услови за приступ ИТ системима ЈП ЕМС 
 
Да би Учесник приступио ИТ системима ЈП ЕМС неопходно је да од ЈП ЕМС добије: 
 

- PKI (Public Key Infrastructure) token- кључ са електронским сертификатом (у даљем тексту: 
токен) 

- Корисничко име и лозинку за системе (Информациони систем,  систем за администрацију 
дневних планова рада) 

 
2.1. Процедура за издавање токена  
 
Након потписивања Уговора од стране Учесника, ЈП ЕМС ће за администрацију дневних планова 
рада у року од највише три (3) радна дана конфигурисати токене за Учесника. 
 
Учесник може преузети токен и одговарајућу лозинку у просторијама ЈП ЕМС (Војводе Степе 412, 
Београд). Приликом преузимања токена, Учесник је у обавези да потпише ''Изјаву о преузимању 2 
медија са електронским сертификатом намењеним коришћењу ЈП ЕМС On-line сервиса'' која је 
дата у Прилогу ОП-1 оперативне процедуре. 
 
Учесник добија бесплатно прва два токена и они се могу користити за приступ Информационом 
систему и систему за администрацију дневних планова рада.  
 
Токен је јединствен и не може се копирати нити клонирати. У случају губитка токена, Учесник је 
дужан да о томе обавести ЈП ЕМС, након чега ЈП ЕМС покреће поступак блокирања уређаја. 
Трошкове издавања новог токена сноси Учесник. 
 
У случају да Учесник жели да користи више од два токена, дужан је сам да их обезбеди, а ЈП ЕМС 
ће препоручити који тип медија је у складу са инфраструктуром криптографских кључева. У 
случају да Учесник достави токен који није тестиран, односно препоручен од стране ЈП ЕМС, ЈП 
ЕМС ће морати да изврши тестирање достављеног уређаја и установи да ли је у складу са 
инфраструктуром. У случају да јесте, ЈП ЕМС ће издати нови сертификат, а у супротном, медијум 
који је достављен за тестирање, биће враћен. Трошкови набавке токена у овом случају иду на терет 
Учесника. 
 
Сваки Учесник може истовремено да користи максимално пет токена.  
 
2.2. Процедура издавања корисничког имена и иницијалне лозинке за приступ 
Информационом систему 
 
Након потписивања Уговора од стране Учесника, ЈП ЕМС електронском поштом доставља 
Учеснику корисничко име и иницијалну лозинку за приступ Информационом систему. 
 



 

 

Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета 
 

 

28

 

Упутство за коришћење Информационог система се може преузети са веб-сајта ЈП ЕМС, а адреса 
преко које се приступа Информационом систему је: https://damas.ems.rs 
 
У случају да је неопходна обука за коришћење Информационог система, корисник има могућност 
обуке који се обавља у просторијама ЈП ЕМС (Војводе Степе 412, Београд) сваке среде од 12:00 – 
14:00 по локалном времену, осим у случају када је среда државни празник. Оператори 
Информационог система пружиће све неопходне информације кориснику у вези коришћења 
система. 
 
Захтев за обуку у просторијама ЈП ЕМС мора се проследити путем телефона (+38111 3971 980) или 
електронске поште (alokacija@ems.rs). 
 
2.3. Процедура издавања корисничког имена и лозинке за приступ систему за 
администрацију дневних планова рада 
 
Након потписивања Уговора од стране Учесника, Учесник може преузети корисничко име и 
лозинку за приступ систему за администрацију дневних планова рада на адреси ЈП ЕМС, Војводе 
Степе 412, Београд. Учеснику се омогућава приступ систему за администрацију дневних планова 
рада када се региструје као БОС. 
 
Упутство за коришћење система за администрацију дневних планова рада се може преузети са веб-
сајта ЈП ЕМС, адреса приступа систему за администрацију дневних планова рада је: 
https://market.ems.rs/sched-pa-app. 
 
У случају да је неопходна обука за коришћење система за администрацију дневних планова рада, 
корисник има могућност обуке  у просторијама ЈП ЕМС (Војводе Степе 412) сваке среде од 10:00 – 
12:00 по локалном времену, осим у случају када је среда државни празник. Оператори система за 
администрацију дневних планова рада пружиће све неопходне информације кориснику у вези 
коришћења система. 
 
Захтев за обуку у просторијама ЈП ЕМС мора се проследити најкасније двадесет један  дан раније 
путем телефона (+38111 2472 077) или електронске поште (schedule@ems.rs). 
 
3. Увођење резервног режима рада услед нерасположивости информационог система за 
годишње, месечне и седмичне аукције капацитета  

Резервни режим рада се примењује у ситуацијама када, услед непланиране нерасположивости, 
Информациони систем није у могућности да коректно обавља своју функцију. 
 
Учесници добијају обавештење путем факса и електронском поштом о преласку на резервни режим 
рада. Ова информација се односи на: 
 

- промену начина подношења аукцијских понуда;           
- евентуалну промену времена подношења аукцијских понуда; 
- промену начина објаве резултата аукције. 
 

У неким ситуацијама Информациони систем може да буде привремено нерасположив због потреба 
одржавања (планирана нерасположивост). ЈП ЕМС ће предузети све потребне мере да такве 
ситуације сведе на најмању могућу меру. 
 
До преласка на резервни режим рада може доћи: 

• у данима пре одржавања аукција 
• током дана одржавања аукција 
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3.1. Достављање захтева за доделу права на капацитет у случају преласка на резервни режим 
рада 
 
У случају резервног режима рада подношење захтева за доделу права на капацитет вршиће се 
искључиво на обрасцима који су саставни део ове процедуре (Прилог ОП-2) и који ће бити 
доступни на веб-сајту ЈП ЕМС. Захтеви се морају послати путем факса на број +381 11 3970 695, 
као и преко електронске поште (скенирана копија захтева) на адресу alokacija@ems.rs. Подносилац 
захтева је дужан да свој захтев пошаље на оба наведена начина (и путем факса и електронском 
поштом) при чему је меродавно време пријема захтева само време пријема захтева преко факса. 
 
3.2. Овера захтева за доделу права на капацитет 
 
Захтеви обавезно морају да садрже име и презиме овлашћеног лица, његов потпис и печат 
Учесника. Захтеви који нису попуњени на овај начин сматраће се непотпуним и неће бити узети у 
разматрање од стране ЈП ЕМС. 
 
Захтеви се могу послати ЈП ЕМС само са регистрованих е-mail адреса или факсева (из пријаве за 
закључење Уговора). 
 
3.3. Време пријема захтева за доделу права на капацитет 
 
Време меродавно за пријем захтева је искључиво време у коме ЈП ЕМС прими захтев путем факса 
(време регистровано на ЈП ЕМС факсу на који се шаљу захтеви). 
 
3.4. Валидност захтева за доделу права на капацитет 
 
Подносилац захтева обавезан је да попуни све тражене податке са прве стране захтева и да 
правилно попуни табеле са аукцијским понудама. У супротном, ЈП ЕМС ће неправилно попуњен 
или непопуњен захтев одбацити.  
 
ЈП EMС неће имати никакву обавезу уколико се захтеви не обраде у складу са намерама 
подносиоца захтева због тога што су примљени захтеви такви да се не могу прочитати. ЈП EMС 
задржава право да одбаци захтеве који су непотпуни, нечитки или са грешкама без претходног 
упозорења током алокационе процедуре. Подносиоци захтева су обавезни да од овлашћених особа 
у ЈП ЕМС затраже потврду да је захтев стигао у предвиђеном року. 
 
3.5. Објава резултата аукције 
 
ЈП ЕМС ће сваком Учеснику доставити информацију о резултатима алокационе процедуре путем 
факса. Сваком Учеснику биће послата информација која садржи све техничке и финансијске 
елементе понуде и резултата аукционе процедуре. 
 
Општи резултати аукција ће бити објављени у складу са Правилима. 
 
4. Увођење резервног режима рада услед нерасположивости Информационог система за 

пренос права на капацитет (трансфер капацитета) 
 
Резервни режим рада се примењује у ситуацијама када је услед нерасположивости Информационог 
система  онемогућен трансфер капацитета у Информационом систему. 
 
Носилац права на капацитет који жели да пренесе право на капацитет и Учесник коме се преноси 
право обавезни су да ЈП ЕМС упуте заједнички захтев за трансфер капацитета. Захтев за трансфер 
капацитета је дат у Прилогу ОП-3 . 
 
Скенирани попуњени образац одговарајућег захтева за трансфер капацитета се шаље ЈП ЕМС 
електронском поштом на адресу alokacija@ems.rs. Образац захтева за трансфер капацитета мора 



 

 

Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета 
 

 

30

 

бити исправно попуњен, са свим траженим подацима о учесницима у трансферу капацитета и са 
потписима овлашћених особа и печатима оба учесника. Захтев за трансфер капацитета који не 
садржи све тражене податке за оба учесника биће одбачен. 
 
Образац одговарајућег захтева за трансфер капацитета се односи на право на капацитет додељено у 
једној аукцији (са одговарајућим јединственим идентификационим бројем) и на један пар учесника 
у трансферу капацитета (који чине носилац права на капацитет који жели да пренесе право на 
капацитет на другог Учесника и Учесник коме се преноси право на капацитет). Уколико један 
носилац права на капацитет жели да изврши трансфер капацитета на више Учесника, дужан је да за 
сваког Учесника коме преноси право на капацитет пошаље посебан заједнички захтев за трансфер 
капацитета са тим Учесником. 
 
Захтев за трансфер капацитета који је послат ЈП ЕМС, обавезујући је за оба учесника у трансферу 
капацитета и након његовог достављања ЈП ЕМС не може бити промењен или повучен. 
 
ЈП ЕМС ће у року од једног радног дана након пријема захтева за трансфер капацитета 
електронском поштом одговорити учесницима у трансферу капацитета на послати захтев давањем 
или ускраћивањем сагласности на трансфер.  
 
Трансфер капацитета се може извршити најкасније до 12:00 часова три дана пре првог дана 
коришћења права на капацитет. 
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ПРИЛОГ ОП-1 
 

 

ЈП Електромрежа Србије Београд 
Дирекција за тржиште електричне енергије  
Бр. ____ 
Београд,_____________ године 

 
 

Предмет: Изјава о преузимању 2 медија са електронским сертификатом намењеног 
коришћењу ЈП ЕМС On-line сервиса 
 

Подаци о Учеснику 
 

 
Подаци о медију 

Врста медија PKIUSBsmarttoken 
Серијски број медија  
Серијски број сертификата  
 

Подаци о медију 
Врста медија PKIUSBsmarttoken 
Серијски број медија  
Серијски број сертификата  
 
Потписивањем ове изјаве Учесник, под пуном одговорношћу, изјављује да је: 

− Преузео: 
− Два медија са електронским сертификатом (PKIUSBsmarttoken) 
− Припадајуће коверте са одговарајућом лозинком 

 
− У обавези да губитак медија са електронским сертификатом пријави надлежној 

особи у ЈП ЕМС 
 
Потврда је сачињена у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Учесника и 2 (два) 
за ЈП ЕМС. 
 
Напомена: Ова изјава се издаје Учеснику приликом преузимања медија са електронским 
сертификатом у сврху регулисања међусобних односа приликом коришћења медија. 
 

Учесник Представник ЈП ЕМС 
  
  
_________________________________ ___________________________________ 

(ПОТПИС) (ПОТПИС) 
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ПРИЛОГ ОП-2 
 

 
 

ЗАХТЕВ за доделу права на капацитет 
 (резервни режим рада) за месец:  

MM.201_. године 
 

 
Захтев за доделу права на капацитет се примењује у ситуацијама када Информациони систем није 
расположив. 
Овај захтев је потребно доставити ЈП ЕМС факсом и скенирану копију електронском поштом (на факс бр. 
+381 11 3970 695 и електронском поштом на адресу alokacija@ems.rs) искључиво у дану предаје захтева 
објављеном у Календару алокационих процедура на веб сајту ЈП ЕМС (дан, ДД. MM 201_. године од 09.00 до 
13.00 часова). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подносилацзахтева: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контакт особа за учешће у аукцијама  
 
 

Број телефона / број факса 
 
 

e-mail адреса 

 
 

Пословно име Учесника 
 
 

Адреса Учесника 
 
 

EIC код  

ЈП EMС нема никакву обавезу према подносиоцу захтева уколико се захтев не обради у складу са 
намерама подносиоца захтева због тога што су примљени захтеви такви да се не могу прочитати. Сви 
тражени подаци на првој страни захтева обавезно морају бити попуњени. У супротном, ЈП ЕМС ће 
неправилно попуњен или непопуњен захтев одбацити. Захтев обавезно мора да буде потписан од стране 
овлашћене особе на прописани начин. ЈП EMС задржава право да одбаци захтеве који су непотпуни или 
нечитки без претходног упозорења током алокационе процедуре. Подносиоци захтева су обавезни да од 
овлашћених особа у ЈП ЕМС (тел. бр. +381 11 3970 665) затраже потврду да је захтев стигао у 
предвиђеном року. Захтеви који стигну након предвиђеног рока биће одбачени. 
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Обавезујућа аукцијска понуда 

 

Обавезујућа аукцијска понуда за границу Србија-XXXXXX:  
 

- за смер од XXXXXX према Србији: 
 

Техничка 
ознака 

границе / 
смера 

Аукциони период 
Број 

понуде 
Ознака аукцијске 

понуде 

Захтевани 

капацитет 

Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

    MW EUR/MWh 

XXRS ДД.-ДД.ММ.201_. 

1 XXRS 1-1   

2 XXRS 1-2   

3 XXRS 1-3   

4 XXRS 1-4   

5 XXRS 1-5   

 

- за смер од Србије према XXXXXX: 
 

Техничка 
ознака 

границе / 
смера 

Аукциони период 
Број 

понуде 
Ознака аукцијске 

понуде 

Захтевани 

капацитет 

Понуђена цена 

(без ПДВ-а) 

    MW EUR/MWh 

RSXX ДД.-ДД.ММ.201_. 

1 RSXX 1-1   

2 RSXX 1-2   

3 RSXX 1-3   

4 RSXX 1-4   

5 RSXX 1-5   

 

 

_____________________________________________ 
Датум, потпис овлашћеног лица и печат Учесника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слањем овог захтева Подносилац захтева (учесник у аукцији) изјављује да неопозиво прихвата 
обавезу да поштује без икаквих резерви и ограничења «Правила за расподелу прекограничних 
преносних капацитета», која су издата од стране ЈП ЕМС и чија је актуелна верзија објављена на веб 
сајту ЈП ЕМС. 
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ПРИЛОГ ОП-3 

JП „Електромрежа Србије 
Војводе Степе 412 
11000 Београд, Република Србија 
Факс: +381 11 3970 695 
e-mail: alokacija@ems.rs 

Захтев за трансфер капацитета 
 

Датум подношења захтева:_______________________ 
 

1. Обавезујући захтев од стране оба учесника у трансферу капацитета 
 

Граница/Смер 
Јединствени 

идентификациони 
број аукције 

Период коришћења права 
на капацитет                 

Износ 
капацитета  

  дд.мм.гггг. – дд.мм.гггг. MW 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

2. Потврда о трансферу капацитета 
 

 
Учесник који жели да пренесе 

право на капацитет 
Учесник коме се преноси право 

на капацитет 

Пословно име Учесника   
EIC код Учесника   
Овлашћена особа   
Телефон овлашћене особе   
Факс овлашћене особе   
E-mail овлашћене особе   

Потпис овлашћене особе и печат    

 

3. Сагласност ЈП „Електромрежа Србије“: 
 

Овлашћена особа  
Датум давања сагласности  
НАПОМЕНА  
Потпис и печат  
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JП „Електромрежа Србије”                                                                                                        ПРИЛОГ 6 
Војводе Степе 412 
11000 Београд, Република Србија 
Факс: +381 11 3970 695 
e-mail: alokacija@ems.rs 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ИЗМЕНУ ПОДАТАКА  
 
 
 
Датум слања: __________________ 

 

1 

Пoсловно име привредног друштва 
односно предузетника 

 

Званична адреса (седиште привредног 
друштва, односно предузетника) 

 

Матични број привредног друштва, 
односно предузетника  

 

Порески идентификациони број (ПИБ)  
ПДВ број  - само за страна правна лица  
Подаци о пореском пуномоћнику 
(пословно име, званична адреса, ПИБ) – 
само за страна правна лица 

 

Лиценцирана енергетска делатност и број 
решења о издавању лиценце  

 

Адреса на коју се шаљу уговори  

Е-mail адресe на коју се шаљу уговори 
 
 

2 Број текућег рачуна  

3 

Име директора (или другог лица 
овлашћеног за заступање без ограничења и 
да потписује уговоре) 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адреса  

4 

Име особе одговорне за финансијске 
послове 

 
 

Број телефона  
Број факса  
Адреса на коју се шаљу 
предрачуни/рачуни 

 

Е-mail адресе на које се шаљу 
предрачуни/рачуни 

 

5 

Контакт особа/особе за учешће у 
аукцијама капацитета 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  

6 
Контакт особа/особе задужене за план рада 
и унутардневну расподелу капацитета; ова 
особа/особе морају да буду расположиве 
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24 часа дневно, 365 дана у години 
Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  
Званична e-mail адреса за размену порука у 
вези плана рада 
Званична e-mail адреса за достављање 
Захтева за расподелу права на капацитет 
унутар дана 

 

7 

Контакт особа/особе задужене за 
достављање потврда о извршеном промету 
електричне енергије 

 

Особа/особе задужене за потписивање 
потврда о извршеном промету електричне 
енергије 

 

Број телефона  
Број факса  
Е-mail адресе  

8 
EIC код издат од стране Канцеларије за 
издавање EIC идентификационих кодова 
овлашћене од стране ENTSO-E 

 

 
 
Напомена: 
 
1. За тачност података из пријаве одговара директор привредног друштва/председник управног 

одбора/друго лице овлашћено за заступање без ограничења. 
2. Усмена и писмена комуникација за одређене послове и активности ће се одвијати само са особама 

наведеним у пријави. 
 
 
 
 

[Унесите: назив привредног друштва,односно предузетника] 
      [Унесите: име и презиме овлашћеног лица] 

[Унесите: позицију овлашћеног лица у фирми] 
[Место за: потпис овлашћеног лица] 

   [Место за: печат привредног друштва, односно предузетника] 
 
 


