Прилог./4 Списак особа за контакт
ЕМС:
Оперативна питања
Марко Јанковић
Тел: +381 11 39 57 028
Мобилни: +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
Мобилни: +381 64 80 29 562
Факс: +381 11 39 70 695
E-mail : nikola.tosic@ems.rs
Јадранка Јањанин
Тел: +381 11 39 70 299
Мобилни: +381 64 84 08 661
Факс: +381 11 39 70 217
E-mail : jadranka.janjanin@ems.rs
Душко Аничић
Тел: +381 11 39 70 299
Мобилни: +381 64 84 08 675
Факс: +381 11 39 70 217
E-mail : dusko.anicic@ems.rs
Давор Харамбашић
Тел: +381 11 39 71 964
Мобилни: +381 64 84 08 493
Факс: +381 11 39 71 965
E-mail : davor.harambasic@ems.rs
Потврда капацитета
Марија Ђорђевић
Тел.: +381 11 39 57 103
Мобилни: +381 64 8408 669
Факс: +381 11 3970 217
E-mail: marija.djordjevic@ems.rs
Станко Вујновић
Тел.: +381 11 39 57 033
Мобилни: +381 64 8408 280
Факс: +381 11 3970 217
E-mail : stanko.vujnovic@ems.rs
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Финансијска питања
Славица Алагић
Тел : +381 11 32 41 209
Мобилни: +381 64 84 08 981
Факс : +381 11 32 40 508
E-mail : slavica.alagic@ems.rs
Јелена Пејовић
Тел : +381 11 39 57 112
Мобилни: +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
Мобиле: +381 64 80 29 479
Факс : +381 11 39 70 695
E-mail : jasmin.licina@ems.rs
НОСБиХ :
Оперативна питања

Дневне аукције:
Марио Шеремет
Хусмин Турајлић
Предраг Носовић
Бојан Зечевић
Тел: +387 33 720 464
Факс: +387 33 720 494
E-mail : schedules_bh@nosbih.ba

Унутардневне алокације:
Алдин Мешановић
Тел.: +387 33 720 431
Факс : +387 33 720 495
E-mail: a.mesanovic@nosbih.ba
Бојан Ребић
Тел.: +387 33 720 458
Факс : +387 33 720 495
E-mail: b.rebic@nosbih.ba
Потврда капацитета

Дневне аукције:
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Марио Шеремет
Хусмин Турајлић
Предраг Носовић
Бојан Зечевић
Тел: +387 33 720 464
Факс: +387 33 720 494
E-mail : schedules_bh@nosbih.ba

Унутардневне алокације:
Алдин Мешановић
Тел.: +387 33 720 431
Факс : +387 33 720 495
E-mail: a.mesanovic@nosbih.ba
Бојан Ребић
Тел.: +387 33 720 458
Факс : +387 33 720 495
E-mail: b.rebic@nosbih.ba
Финансијска питања
Нада Ђуровић
Тел: +387 33 720 455
Факс: +387 33 720 494
E-mail : n.djurović@nosbih.ba
Санела Зилић
Тел: +387 33 720 453
Факс: +387 33 720 494
E-mail : s.zilic@nosbih.ba
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Прилог./5: Обавештење о годишњем/месечном поравнању

Број:
Пошиљалац:
Факс број:
Телефон број:
Страна:

Прималац:
Функција:
Пословно име:
Факс број:

Датум:
Предмет: Обавештење о поравнању за годишњу/месечну аукцију на српско
– босанскохерцеговачкој граници за месец …………...
Поштовани госп. XY,
У складу са Уговором бр. хххх, обавештавамо вас да су ниже наведени преносни
капацитети додељени од стране ЕМС у име НОСБиХ и ЕМС и да ће се користити
за годину/месец ……...
Смер: Србија – Босна и Херцеговина (RS-BA)
Врста доделе

Објављени
капацитет
МW
базна снага

Додељени
капацитет
МW
базна снага

Број сати
h

Аукцијска
цена
€/МWh

Месечна/Годишња
Износ за смер RS-BA:

…….. €

Смер: Босна и Херцеговина – Србија (BA-RS)
Врста доделе

Објављени
капацитет
МW
базна снага

Додељени
капацитет
МW
базна снага

Број сати
h

Аукцијска
цена
€/МWh

Месечна/Годишња
Износ за смер BA-RS:

……..€

Укупан износ:

…….. €

50% део укупног износа:

…….. €

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

Број:
Пошиљалац:
Факс број:
Телефон број:
Страна:

Прималац:
Функција:
Пословно име:
Факс број:

Датум:
Предмет: Обавештење о поравнању за дневне аукције на граници БиХ –
Србија за месец …………..године.
Поштовани госп. XY,
У складу са Уговором бр. ххх, обавештавамо вас да су финансијски резултати за
дневне аукције на граници БиХ-Србија за период месеца од ……. до ……..
следећи:
ЕМС >
НОСБиХ
износ [€]

Дан
01.MM.ГГГГ
02.MM.ГГГГ
03.MM.ГГГГ
04.MM.ГГГГ
05.MM.ГГГГ
06.MM.ГГГГ
07.MM.ГГГГ
08.MM.ГГГГ
09.MM.ГГГГ
10.MM.ГГГГ
11.MM.ГГГГ
12.MM.ГГГГ
13.MM.ГГГГ
14.MM.ГГГГ
15.MM.ГГГГ

НОСБиХ >
ЕМС
износ [€]
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Дан
17.MM.ГГГГ
18.MM.ГГГГ
19.MM.ГГГГ
20.MM.ГГГГ
21.MM.ГГГГ
22.MM.ГГГГ
23.MM.ГГГГ
24.MM.ГГГГ
25.MM.ГГГГ
26.MM.ГГГГ
27.MM.ГГГГ
28.MM.ГГГГ
29.MM.ГГГГ
30.MM.ГГГГ
31.MM.ГГГГ
укупно

ЕМС >
НОСБиХ
износ [€]

…. €

НОСБиХ >
ЕМС
износ [€]

…….. €

Укупан износ је …. € у смеру Србија – БиХ и …… € у смеру БиХ - Србија.
50% укупног износа је … € у смеру Србија - БиХ и……. € у смеру БиХ - Србија.
Укупан износ: …. €
50% од укупног износа: … €
С поштовањем,
Име и презиме
Функција
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Прилог ./7: Обавештење о неизмиреном потраживању

Број:
Пошиљалац:
Факс број:
Телефон број:
Страна:

Прималац:
Функција:
Пословно име:
Факс број:

Датум:
Предмет: Обавештење о неизмиреним потраживањима за аукције на
српско-босанскохерцеговачкој граници
Поштовани Госп. XY,
У складу са Уговором између наших предузећа, обавештавамо вас да су
ненаплаћена потраживања за годишње/месечне/дневне аукције за месец
…………..године. следећа:

Назив Учесника у аукцијама

Укупно:

Вредност ненаплаћеног
потраживања у €

…….

Чим један или више од горе наведених износа буду наплаћени, ЕМС/НОСБиХ ће
о томе обавестити НОСБиХ /ЕМС слањем Ванредног обавештења.
С поштовањем,
Име и презиме
Функција
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Прилог ./8: Рачуни и задужења
Задужење за дневно поравнање
ЕМС АД Београд
Кнеза Милоша11, 11000 Београд, Република Србија, тел: +381 (0)11 3241 001
Рег. бр.: 20054182, ПИБ:103921661, http://www.ems.rs/
НОСБИХ
Хамдије Чемерлића 271000 СарајевоБиХ
КЊИЖНО ЗАДУЖЕЊЕ- Бр. ______
На основу Уговора бр.______ , члан X, тачка 6, и на основу Обавештења о
дневном поравнању и Обавештења о неизмиреним потраживањима, задужујемо
вас за 50% прихода од дневних аукција, за месец__________ године у износу од:
EUR ……………
У складу са чланом 3 став 1 Закона о порезу на додату вредност, ПДВ није
обрачунат.
Рок за плаћање: _____________
Камата за кашњење у плаћању: једномесечна EURIBOR каматна стопа у 11.00h
(CЕВ) један дан након датума доспећа +1% годишње.
Плаћање је потребно извршити по следећим банкарским инструкцијама:
56А: банка:

________

57А: Рачун код институције:

________

59: корисник:
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: Документ о правима на капацитет
Формати докумената који се користе у размени информација о
додељеном прекограничном капацитету
Документ Rights Document (у даљем тексту: RD) обезбеђује комплетне
информације о додељеном праву на капацитете (резултате годишњих, месечних,
дневних и унутардневних аукција/ алокација) за све Учеснике на
аукцијама/алокацијама на граници Србија-БиХ по дану.
Стране су сагласне да се користе годишњи, месечни, дневни и унутардневни
типови додељеног капацитета у складу са „ENTSO-E Capacity Allocation and
Nomination System Implementation Guide“ (ECAN).
Стране су сагласне да користе следеће параметре и кодове унутар RD:
 Document Type – параметар који одређује о ком протоку информација је
реч, обавезно се користи код A23;
 Sender Role – одређује улогу пошиљаоца, обавезно се користи код A07;
 Receiver Role – одређује улогу примаоца, обавезно се користи код A31;
 Domain – одређује област која је обухваћена RD. Код који се користи је EIC
код границе регулационих области Србије и БиХ, 10YDOM-1001A0303;
 Document Status – одређује статус документа, обавезно се користи код A02
за финално;
 Business Type – одређује сврху информације садржану унутар time series,
обавезно се користи код A33;
 Rights Holder – одређује имаоца капацитета;
 Contract Identification – јединствена идентификација додељеног
капацитета;
 Contract Type – одређује тип алокације на којој је додељен капацитет, нпр.
Годишњи, месечни, дневни и унутардневни. Обавезно је коришћење
кодова A01 за дневни, A03 за месечни, A04 за годишњи и A07 за
унутардневни.
Примери RD:
1. За годишњи и месечни тип преносног капацитета
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RightsDocument DtdRelease="0" DtdVersion="4">
<DocumentIdentification v="BA_20120419_A01_10XBA-JPCCZEKC-K"/>
<DocumentVersion v="2"/>
<DocumentType v="A23"/>
<SenderIdentification v="10XBA-JPCCZEKC-K" codingScheme="A01"/>
<SenderRole v="A07"/>
<ReceiverIdentification v="10XCS-SERBIATSO8"
codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A31"/>
<CreationDateTime v="2014-04-18T13:00:06Z"/>
<ApplicableTimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Domain v="10YDOM-1001A0303" codingScheme="A01"/>
<DocumentStatus v="A02"/>
<RightsTimeSeries>
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<TimeSeriesIdentification v="10356658"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="34XGENI-BEOGRADH" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="xxxx"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60М"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="40"/>
</Interval>
…..
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="40"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
<RightsTimeSeries>
<TimeSeriesIdentification v="10356659"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="34X-0000000008-D" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="yyyy"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60М"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
…..
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
<RightsTimeSeries>
<TimeSeriesIdentification v="10356660"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="36XEFTTREBINJE-Q" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="zzzz"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2012-04-18T22:00Z/2012-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
…..
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<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
</RightsDocument>

2. За дневни тип преносног капацитета
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RightsDocument DtdRelease="0" DtdVersion="4">
<DocumentIdentification v="BA_20120419_A01_10XBA-JPCCZEKC-K"/>
<DocumentVersion v="2"/>
<DocumentType v="A23"/>
<SenderIdentification v="10XBA-JPCCZEKC-K" codingScheme="A01"/>
<SenderRole v="A07"/>
<ReceiverIdentification v="10XCS-SERBIATSO8"
codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A31"/>
<CreationDateTime v="2014-04-18T13:00:06Z"/>
<ApplicableTimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Domain v="10YDOM-1001A0303" codingScheme="A01"/>
<DocumentStatus v="A02"/>
<RightsTimeSeries>
<TimeSeriesIdentification v="10356658"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="34XGENI-BEOGRADH" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="xxxx"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60М"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="40"/>
</Interval>
…..
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="40"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
<RightsTimeSeries>
<TimeSeriesIdentification v="10356659"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="34X-0000000008-D" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="yyyy"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60М"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
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…..
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
<RightsTimeSeries>
<TimeSeriesIdentification v="10356660"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="36XEFTTREBINJE-Q" codingScheme="A01"/>
<ContractIdentification v="zzzz"/>
<ContractType v="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2012-04-18T22:00Z/2012-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
…..
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="90"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
</RightsDocument>

2. За унутардневни тип преносног капацитета
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RightsDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="rights-document.xsd" DtdVersion="4"
DtdRelease="0">
<DocumentIdentification v="BA_A07_20140419_10XCS-SERBIATSO8"/>
<DocumentVersion v="5"/>
<DocumentType v="A23"/>
<SenderIdentification v="10XBA-JPCCZEKC-K" codingScheme="A01"/>
<SenderRole v="A07"/>
<ReceiverIdentification v="10XCS-SERBIATSO8" codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A31"/>
<CreationDateTime v="2014-04-18T21:32:02Z"/>
<ApplicableTimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Domain v="10YDOM-1001A0303" codingScheme="A01" />
<DocumentStatus v="A02"/>
</RightsDocument>
<TimeSeriesIdentification v="137551"/>
<BusinessType v="A33"/>
<InArea v="10YCS-SERBIATSOV" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YBA-JPCC-----D" codingScheme="A01"/>
<RightsHolder v="36X-DANSKECO-BH2" codingScheme="A01" />
<ContractIdentification v="X1x2Y1y2"/>
<ContractType v="A07" />
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<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Period>
<TimeInterval v="2014-04-18T22:00Z/2014-04-19T22:00Z"/>
<Resolution v="PT60M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="3"/>
</Interval>
...
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="5"/>
</Interval>
</Period>
</RightsTimeSeries>
</RightsDocument>
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