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Прилог ./10: Правила за номинацију Права на прекогранични 
преносни капацитет (PTR) између зона трговања ЕМС и MAVIR 

 
1. Национални комерцијални услови 
 

1. Општа правила приступа мрежи за коришћење додељеног капацитета 
нису обухваћена Правилима за номинацију осим уколико другачије није 
наведено у следећим одредбама. 

 
2. ЕМС и MAVIR ће извршити услугу преноса електричне енергије према 

резултатима аукције и у складу са правним оквирима приступа 
преносној мрежи у свакој од регулационих области и у складу са 
важећим тржишним правилима ЕМС-а и МАVIR-а. 

 
3. ЕМС и MAVIR се обавезују да ће обезбедити да додељени капацитет 

буде оперативно доступан Регистрованом учеснику на граници са 
изузетком Више силе и/или непланираних стања мреже. 

 
4. Оператори преносних система одређују следеће предуслове за 

коришћење додељеног капацитета и за коришћење њихових преносних 
мрежа: 

• На страни ЕМС-а – Важећи и правоснажни уговор о балансној 
одговорности са ЕМС-ом (српски ITR). Овај учесник на тржишту 
или његов прекогранични партнер на страни “MAVIR”-а је 
носилац права на капацитет. 

 
• На страни MAVIR-a – важећи и правоснажни уговор са MAVIR-

ом о балансирању, или је члан мађарске балансне групе, као и 
важећи и правоснажни уговор о коришћењу система (мађарски 
ITR). Овај учесник на тржишту или његов прекогранични партнер 
на страни “ЕМС”-а је носилац додељеног капацитета. 

 
 
2. Пријава, прихватање и потврђивање дневних планова рада 
 

 
1. Коришћење додељених капацитета мора да буде у складу са условима 

наведеним у Поглављу 1 овог Прилога. 
 

2. Достављени планови рада који садрже прекограничне размене 
електричне енергије морају да садрже податке који недвосмислено 
одређују додељени капацитет (идентификација капацитета /Capacity 
Agreement Identification/ и тип капацитета /Capacity Contract Type/). 

 
3. ITR, који је носилац алоцираног капацитета може да оствари номинације 

са неколико ITR-ова, коришћењем једнe идентификације за додељени 
капацитет (N:М). 
 

4. Поступак у случају прекорачења количине алоцираног капацитета:   
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• На страни ЕМС-а: У случају да укупни збир свих Номинација 
једног од српских ITR-ова, са истим алоцираним капацитетом, 
премашује количину алоцираног капацитета, све трансакције ће 
бити одбијене. Уколико укупан збир свих Номинација неколико 
српских ITR-ова, са истим алоцираним капацитетом, прекораче 
количину алоцираног капацитета, трансакције неће бити 
одбачене током рока за пријаву дневних планова рада.  По 
истицању рока за прихватање Номинација биће примењен Про-
рата принцип на све трансакције.  

 
• На страни MAVIR-a: У случају да укупни збир свих Номинација 

неколико ITR-ова, са истим алоцираним капацитетом, премаше 
количину алоцираног капацитета, трансакције неће бити 
одбијене током рока за пријаву дневних планова рада. По 
истицању рока за прихватање Номинација биће примењен Про-
рата принцип на све трансакције. 

 
5. Све разлике између пријављених планова рада, које су преостале након 

истека рока за прихватање дневних планова рада, биће решене у току 
процеса усаглашавања између МAVIR-a и ЕМС-а. 

 
6. МАVIR и ЕМС врше упоређивање/усаглашавање достављених 

индивидуалних фиксних планова рада на заједничкој граници. Уколико 
постоји неслагање у плановима након затварања капија за пријаву 
дугорочних капацитета и затварања капија за пријаву дневних капацитета, 
MAVIR и ЕМС ће обавестити ITR-ове код којих постоји неслагање и њима 
ће бити омогућена корекција достављених планова рада у времену 
предвиђеном за прихватање Номинација. Уколико и даље постоји 
неслагање након истека рока за прихватање дневних планова рада, 
MAVIR и ЕМС врше модификацију достављених планова рада у складу са 
следећим правилима: 
 

• када се вредности разликују, узима се нижа вредност, 
 

• када не постоји трансакција која садржи одговарајућег  
прекограничног партнера, или смерови нису исправни, узимају 
се нулте вредности. 

 
7. Након истека рока за усаглашавање фиксни планови рада ће бити у 

потпуности прихваћени, делимично прихваћени или одбијени (нпр. 
вредности постављене на нулу) у складу са резултатом процеса 
усаглашавања. 
 

8. У случају неусаглашености унутардневних Програма размене електричне 
енергије који су номиновани на обе стране границе, ЕМС и MAVIR имају 
право да промене или одбију и/или поставе ниже вредности у 
номинованим унутардневним Програмима. Ни у ком случају ЕМС и/или 
МАVIR неће бити одговорни за било какав губитак профита, губитак 
посла, или било које друге индиректне случајне, посебне или последичне 
штете било које врсте. 
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2.1 Пријава дневних планова рада по дугорочним капацитетима 
 

1. У случају пријаве планова рада по дугорочним додељеним капацитетима 
на српско-мађарској граници, ЕМС-у и MAVIR-у се морају доставити 
планови рада до истека времена за пријаву дневних планова рада по 
дугорочним капацитетима за наредни тржишни дан, у складу са 
индивидуалним националним тржишним правилима сваког од Оператора 
преносних система важећим у време испоруке. Уколико постоји 
неслагање након истека рока за пријаву дугорочних капацитета, MAVIR 
и/или ЕМС ће обавестити ITR-ове код којих постоји неслагање и њима ће 
бити омогућена корекција достављених планова рада до истека рока за 
прихватање дневних планова рада по дугорочним капацитетима. Након 
истека рока за прихватање дневних планова рада по дугорочним 
капацитетима, измене пријављених планова рада од стране српских 
ITR/мађарских ITR нису дозвољене.  

• Рок за пријаву планова рада по дугорочним капацитетима: 
D-1 08:00h (CEB) 
 

• Рок за прихватање планова рада по дугорочним 
капацитетима: D-1 08:30h (CEВ) 

 
2. Примена "Искористи или продај (UIOSI)" принципа за коришћење 

дугорочних додељених капацитета значи да неноминована PTR по 
дугорочним прекограничним преносним капацитетима аутоматски постају 
доступна на дневним аукцијама капацитета и да носиоци права на 
капацитет који није номинован добијају накнаду у складу са Правилима за 
расподелу дугорочних капацитета.  

 
2.2 Пријава дневних планова рада по дневним капацитетима 

 
1. Након завршетка процедура дневне аукције, почиње коришћење 

додељених капацитета тако што се ЕМС-у и MAVIR-у достављају фиксни 
планови рада по основу дневних додељених капацитета до рока за 
пријаву дневних планова рада по дневним  капацитетима за наредни 
тржишни дан, у складу са индивидуалним националним тржишним 
правилима сваког од Оператора преносних система важећим у време 
испоруке. Након истека рока за прихватање дневних планова рада по 
дневним капацитетима, измене пријављених планова рада од стране 
српског ITR/мађарског ITR нису дозвољене.  

• Рок за пријаву планова рада по дневним капацитетима: 
14:30h (CEВ) 
 

• Рок за прихватање планова рада по дневним капацитетима: 
15:30h (CEВ) 

 
2. Примена "Искористи или изгуби" принципа за коришћење дневних 

додељених капацитета значи да ће дневни додељени капацитет који није 
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искоришћен до истека рока за процес усаглашавања бити стављен на 
располагање свим ITR-овима на унутардневним алокацијама и неће бити 
компензован. 
 

2.3 Пријава дневних планова рада по унутардневним капацитетима 
 

2.3.1 Пријава дневних планова рада по унутардневним капацитетима 
(4 часовни модел према 3.А Правилима за унутардневне 
алокације) 

 

1. Носилац права на унутардневни капацитет је у обавези да искористи 
целокупан износ додељеног унутардневног капацитета. У овом случају је 
Номинованa вредност капацитета једнака додељеном унутардневном 
капацитету добијеном у процесу унутардневне алокације капацитета, за 
сваки сат и смер, што значи да у потпуности одговара Номинацији ITR-а. 
Ова обавеза се прати и надзире од стране одговорне за доделу преносног 
капацитета (Додељивача преносног капацитета). 

2. Уколико носилац права на унутардневни капацитет прекрши ову обавезу у 
току три (3) различита тржишна дана у току једне (1) календарске године, 
Оператори преносних система (MAVIR и/или ЕМС) имају право да изузму 
носиоца права на унутардневни капацитет из процеса унутардневне 
расподеле капацитета на период од дванаест (12) месеци. Страна 
одговорна за доделу преносног капацитета, на основу захтева за 
изузимање од стране Оператора преносног система, ће доставити 
обавештење о изузимању носиоца права на унутардневни капацитет. 
Сматра се да је ова обавеза прекршена када носилац права на 
унутардневни капацитет не користи (или делимично користи) капацитет 
најмање један (1) сат у току одговарајућег периода. Искључење ступа на 
снагу дана назначеног на обавештењу али не пре следећег дана пошто 
страна одговорна за доделу преносних капацитета прими захтев за 
изузимање од стране Оператора преносног система.  

3. Отварање капија за пријаву унутардневних капацитета зависи од 
локалних тржишних правила али не може бити након Н-2h20min (Н је први 
сат у оквиру сесије). Номинација капацитета се врши одвојено за сваку 
сесију. Иста правила и формати података се користе као и код процеса 
пријаве дневних планова рада по дугорочним и дневним капацитетима. 

4. Коришћење додељених унутардневних капацитета се врши достављањем 
фиксних планова рада по унутардневним капацитетима МАVIR-у и ЕМС-у, 
до истека рока за прихватање унутардневних планова рада за наредну 
унутардневну сесију у складу са индивидуалним националним тржишним 
правилима сваког од Оператора преносних система важећим у време 
испоруке. Након истека рока за прихватање планова рада по 
унутардневним капацитетима, измене пријављених планова рада од 
стране српског ITR/мађарског ITR нису дозвољене.  

• Рок за прихватање унутардневних планова рада: H – 90 min  
  

• Потврда планова рада ће бити извршена најкасније у H – 
0h45min 
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5. Унутардневно усаглашавање се врши након сваке расподеле 
унутардневног капацитета и сваке номинације, узимајући у обзир  време 
отварања капија за пријаву номинација по унутардневним капацитетима и 
рок за прихватање унутардневних планова рада. 

6. Усаглашавање се врши на бази појединачних временских серија, односно 
не врши се агрегирање временских серија. Одвојене временске серије са 
унутардневним Номинацијама постоје за сваку успешну резервацију 
унутардневног капацитета. 

7. Ако резултат усаглашавања није расположив до Н-0h45min, сви 
неусаглашени пријављени Програми размене се своде на нулу независно 
од стране оба Оператора преносних система и сходно томе, постављају 
се као да су без грешке. 

 

2.3.2 Пријава дневних планова рада по унутардневним капацитетима 
(једночасовни модел према 3.Б Правилима за унутардневне 
алокације) 

 

1. Носилац права на унутардневни капацитет је у обавези да искористи 
целокупан износ додељеног унутардневног капацитета. У овом случају је 
Номинованa вредност капацитета једнака додељеном унутардневном 
капацитету добијеном у процесу унутардневне алокације капацитета, за 
сваки сат и смер, што значи да у потпуности одговара Номинацији ITR-а. 
Ова обавеза се прати и надзире од стране одговорне за доделу преносног 
капацитета (Додељивача преносног капацитета). 

2. Уколико носилац права на унутардневни капацитет прекрши ову обавезу у 
току три (3) различита тржишна дана у току једне (1) календарске године, 
Оператори преносних система (MAVIR и/или ЕМС) имају право да изузму 
носиоца права на унутардневни капацитет из процеса унутардневне 
расподеле капацитета на период од дванаест (12) месеци. Страна 
одговорна за доделу преносног капацитета, на основу захтева за 
изузимање од стране Оператора преносног система, ће доставити 
обавештење о изузимању носиоца права на унутардневни капацитет. 
Сматра се да је ова обавеза прекршена када носилац права на 
унутардневни капацитет не користи (или делимично користи) капацитет 
најмање један (1) сат у току одговарајућег периода. Искључење ступа на 
снагу дана назначеног на обавештењу али не пре следећег дана пошто 
страна одговорна за доделу преносних капацитета прими захтев за 
изузимање од стране Оператора преносног система.  

3. Отварање капија за пријаву унутардневних капацитета зависи од 
локалних тржишних правила али не може бити након Н-60min (Н је први 
сат у коме је капацитет додељен). Иста правила и формати података се 
користе као и код процеса пријаве дневних планова рада по дугорочним и 
дневним капацитетима. 

4. Јединствена идентификација уговора о капацитету (CAI) је додељена 
Носиоцима права на капацитет након сваке успешно достављене понуде. 
У складу са тим, номинације се врше посебно за сваки додељени 
капацитет у оквиру одговарајуће понуде. Број CAI идентификација није 
фиксан и зависи од броја успешно достављених понуда. Након истека 
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рока за прихватање планова рада по унутардневним капацитетима, 
измене пријављених планова рада од стране српског ITR/мађарског ITR 
нису дозвољене.  

• Рок за прихватање унутардневних планова рада: H – 60 min 
   

• Потврда планова рада ће бити извршена најкасније у H – 
0h45min 

 
5. Унутардневно усаглашавање се врши након сваке расподеле 

унутардневног капацитета и сваке номинације, узимајући у обзир  време 
отварања капија за пријаву номинација по унутардневним капацитетима и 
рок за прихватање унутардневних планова рада. 

6. Усаглашавање се врши на бази појединачних временских серија, односно 
не врши се агрегирање временских серија. Одвојене временске серије са 
унутардневним Номинацијама постоје за сваку успешну резервацију 
унутардневног капацитета. 

7. Ако резултат усаглашавања није расположив до Н-0h45min, сви 
неусаглашени пријављени Програми размене се своде на нулу независно 
од стране оба Оператора преносних система и сходно томе, постављају 
се као да су без грешке. 


