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УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Потреба за капацитетима на граници између Зона трговања Транселектрике и ЕМС-а је обично 

много већа од ATC. У циљу постизања максималне транспарентности у расподели ATC и 

избегавања дискриминације у расподели ATC, морају се спровести аукције. Правила за годишње 

и месечне алокације су сачињена у складу са прописима ЕУ, посебно Уредбом ЕУ и Споразумом 

о Енергетској заједници, у складу са румунским и српским законима и у складу са прописима које 

су усвојила румунска и српска регулаторна тела. Да би била у складу са законским прописима, 

аукција служи за резервацију годишњег и месечног ATC. Учешће на аукцијама за резервацију 

годишњег и месечног ATC имају за циљ обезбеђивање транспарентног начина управљања 

загушењима. 

 

 

1. ДЕФИНИЦИЈЕ / ПОЈМОВИ 

 

У овим Правилима за годишње и месечне алокације (укључујући све њене Анексе), појмови 

дефинисани у овом члану (где је потребно у множини) морају да, за све потребе ових Правила за 

годишње и месечне алокације, имају значење наведено у овом члану (осим уколико контекст 

друкчије не захтева). 

 

Алокациона кућа: Транселектрика као субјект који спроводи процедуре годишњих и месечних 

алокационих процедура. 

 

Претходно додељен капацитет (AAC): Део Нето преносног капацитета који је већ додељен 

током претходних аукција. 

Алокациона платформа (“DAMAS платформа”): Платформа заснована на интернету на којој 

се одржавају Годишње и Месечне аукције; технички подржано DAMAS системом којим управља 

Алокациона кућа, а којем се може приступити преко: https://markets.transelectrica.ro. 

 

Аукцијска цена: Цена утврђена за сваку аукцију коју Регистровани учесник мора да плати за 

сваки MW и сат за стечено право на прекогранични преносни капацитетза дати период/потпериод, 

уколико укупан износ захтеване резервације капацитета прелази Понуђени капацитет.  

 

Расположиви преносни капацитет (“ATC”) – Део Нето преносног капацитета који нуде ЕМС и 

Транселектрика на одговарајућој граници, између Зона трговања, и на једном смеру за даље 

комерцијалне активности, а који мора да се понуди на наредним аукцијским процедурама. (ATC 

= NTC – AAC) 

 

Банкарска гаранција:Средство обезбеђења плаћања, доступан на први позив и неопозив, које 

важи у ограниченом временском року, без било каквих изузетака или компензације. Под овим 

термином се такође подразумева свака допуна почетне Банкарске гаранције, потписане, одобрене 

од Алокационе куће, коју је поднео Регистровани учесник, како би био у складу са обавезама које 

проистичу из резултата аукција или у циљу продужетка важења иницијалне Банкарске гаранције 

или да би се извршиле све обавезе које произилазе из Правила за годишње и месечне алокације. 

 

Понуда: Понуда Регистованог учесника за куповину права на прекогранични преносни капацитет 

која се подноси на аукцији на основу и у складу са овим Правилима за годишње и месечне 

алокације; таква понуда се састоји од две вредности по производу (капацитет у једном смеру): 

затражени капацитет за сваки сат године/месеца (величина понуде) у МW и Понуђена цена у EUR 

по МW и сату. 

 

https://markets.transelectrica.ro/
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Понуђена цена: Највиша цена коју је Регистровани учесник спреман да плати за 1 МW 

затраженог капацитета по сату.  

 

Зона трговања: Највећа географска област унутар које Регистровани учесници на тржишту могу 

трговати енергијом без доделе Капацитета. 

 

БОС (Балансно одговорна страна): Регистровани учесник на тржишту препознат од стране 

Оператора преносног система као страна одговорна за достављање планова рада на основу права 

на прекогранични преносни капацитет. Мора бити идентификован јединственим EIC кодом. На 

страни Транселектрике и ЕМС-а, то је учесник на тржишту који има закључен важећи уговор о 

балансној одговорности.    

 

Календарски дан: Календарски дан укључује радне и нерадне дане. 

 

Идентификација уговора о капацитету /Capacity Agreement Identification/: Идентификациони  

код који на јединствен начин идентификује права на прекогранични преносни капацитет 

(капацитети)  додељени Регистрованом ученику на одређеној аукцији или стечена преносом.  

 

 

Алоцирање капацитета: Додељивање Међузонског капацитета.  

 

Контратрговина: Међузонска размена које је иницирана од стране Оператора система између 

две Зоне трговања за ублажавање физичких загушења. 

 

Међузонски капацитет (Капацитет): преносни капацитет на граници између Зона трговања у 

MW, а који представља способност повезаних система да пренесу енергију између Зона 

трговањаТранселектрике и ЕМС-а. 

 

Ограничавање: Ограничавање права на прекогранични преносни капацитет додељених 

Регистрованим учесницима, од стране Алокационе куће (на основу захтева ЕМС-а и/или 

Транселектрике). Ограничавање права на прекогранични преносни капацитет може да се користи 

само у случају Ванредних ситуација/Више силе када Оператор преносног система мора хитно 

деловати, а када Редиспечинг или Контратрговина нису могући. Свака таква процедура мора да 

се примени на непристрасан начин. 

 

Cut Off Time (“COT”): Дефинисан временски тренутак који представља крајњи рок за корекцију 

пријављених планова рада који су неусклађени, договорен правилима између ЕМС-а и 

Транселектрике. 

 

 

EIC код: Идентификациони код енергетских субјеката који се користи за идентификацију 

Регистрованих учесника у међузонској трговини.  

(видети https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm).  

 

Ванредна ситуација: Ситуација из члана 16 Уредбе 714/2009/EC када Оператор преносног 

система мора хитно деловати, а када Редиспечинг или Контратрговина нису могући. 

 

ЕМС (ЕМС АД Београд): - Предузеће са седиштем у Београду, Кнеза Милоша 11, Србија, које је 

регистровано код Агенције за привредни регистар Републике Србије под матичним бројем 

20054182. 

 

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm
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ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity): Удружење 

европских оператора преносног система. 

 

Уредба ЕУ: Уредба (ЕС) бр. 714/2009 Европског Парламента и Савета о условима за приступ 

мрежи за прекограничне размене електричне енергије и Директива 20009/72/EC Европског 

Парламента и Савета од 13. јула 2009. која се односе на заједничка правила за унутрашње 

тржиште електричне енергије. 

 

Виша сила: означава непредвиђен или неуобичајен догађај или ситуацију изван разумне 

контроле уговорне Стране и/или надлежних Оператора преносног система, а који није настао због 

грешке Стране и/или надлежних Оператора преносног система, који се не може спречити или 

отклонити разумном предострожношћу и пажњом, те који се не може решити мерама које су са 

техничког, финансијског и/или економског становишта разумно могуће за Страну и/или надлежне 

Операторе преносног система, а који се стварно догодио те га је објективно могуће потврдити и 

због којег Стране и/или надлежни Оператори преносног система не могу испунити, привремено 

или трајно, своје обавезе;  

 

Рок за предају планова рада /Gate-Closure Time (“GCT”)/: Прописано време које представља 

крајњи рок за предају планова рада БОС-а у циљу усаглашавања дневних планова рада.  

 

Месечни ATC: Вредност АТС-а који се нуди Регистрованим учесницима на месечним аукцијама. 

 

Нето преносни капацитет (“NTC”): Максимални програм размене између две Зоне трговања 

који је у складу са сигурносним стандардима који се примењују у обе Зоне трговања узимајући у 

обзир техничке неизвесности о будућем стању мреже. 

 

Понуђени капацитет: Међузонски капацитет понуђен од стране Алокационе куће на аукцији.  

 

Страна/ Стране: односи се на Алокациону платформу и/или Регистрованог учесника означеног 

појединачно као Страна или заједно као Стране. 

 

Право на прекогранични преносни капацитет (у даљем тексту PTR) : Права која омогућавају 

свом власнику да физички пренесе одређену количину електричне енергије у одређеном 

временском периоду између две Зоне трговања у одређеном смеру (капацитет додељен на граници 

између Зона трговања); 

 

Власник PTR: Регистровани учесник који је добио PTRs у одређеној Годишњој или Месечној 

аукцији или путем трансфера. 

 

Пренос PTR:: Механизам путем ког Власник PTR може трансферисати PTR на другог 

Регистрованог ученика, у складу са алокационим правилима. 

 

Редиспечинг: Мера активирана од стране једног или више Оператора преносних система 

променом производње и/или оптерећења како би се променили физички токови снага у преносном 

систему и смањило физичко загушење. 

 

Регистровани учесник: Учесник на тржишту са јединственим EIC кодом који има закључен 

Уговор о расподели прекограничног  капацитета са Алокационом кућом. Регистровани учесник 

мора да попуни и потпише Регистрациони образац (Анекс 1) за учествовање на дугорочним 

аукцијама који је потврђен од стране Tранселектрике и мора да има закључен Уговор о расподели 

прекограничног капацитета са Tранселектриком. 
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Дневни план рада: обевештење о коришћењу права на прекогранични преносни капацитет. 

 

Потпериод: Број везаних дана месеца са истим хармонизованим Нето преносним капацитетом; за 

сваки потпериод се организује аукција. 

 

Транселектрика (C.N.Т.Е.Е. TRANSELECTRICA S.A.): румунски оператор преносног 

система, са регистрованим седиштем на адреси 33 Magheru Blvd, Bucharest - 010325, Румунија, и 

уписан у румунски регистар привредних субјеката, матични број J40/8060/2000. Адреса за 

кореспонденцију: 2-4 Olteni Street, RO-030786, Bucharest–3.  

 

 

Маргина поузданости преноса (“TRM”): Резервни међузонски преносни капацитет сачуван за 

случај могућих ванредних догађаја и због неизвесности у погледу тачности података који се 

користе у одређивању  вредности TTC. Ове вредности су израчунате према правилима ENTSO-E. 

 

Оператор преносног система: Правно лице одговорно за рад, одржавање, и ако је потребно, 

развој преносног система у датој области и његових интерконекција са другим системима, као и за 

обезбеђивање дугорочне способности система да испуни реалне потребе за преносом електричне 

енергије.  

Укупни преносни капацитет (“TTC”): Максимални програм размене између две Зоне трговања, 

на датом техничком профилу, усклађен са оперативним сигурносним стандардима који важе у 

сваком од система ако су будући услови мреже, производња и потрошња, савршено познати 

унапред. 

Искористи или продај (“Use It Or Sell It”): Аутоматски поступак којим се Међузонски 

капацитет неноминованих права на прекогранични преносни капацитет чини доступним на 

дневним алокацијама капацитета и где Власници PTRs који их не номинују за коришћење бивају 

исплаћени за неноминована PTRs која су продата на дневним аукцијама по дневној Аукцијској 

цени.  

Радни дан: Сваки дан осим суботе, недеље и било ког званичног празника у Румунији, у складу 

са списком у Анексу 6. 

 

Годишњи ATC: ATC који се нуди Регистрованим учесницима на годишњој аукцији у форми 

права на прекогранични преносни капацит (у даљем тексту PTRs). 

 

Правила за годишње и месечне алокације: Правила наведена у овом документу која се 

примењују за расподелу Међузонског капацитета између Зона трговања Транселектрике и ЕМС-

а. 

 

Наслови у овим Правилима за годишње и месечне алокације служе само за помоћ и реферисање 

и неће имати никакву последицу по питању извођења закључака или тумачења ових Правила за 

годишње и месечне алокације. 

 

 

2. ОКВИР ПРАВИЛА ЗА ГОДИШЊЕ И МЕСЕЧНЕ АЛОКАЦИЈЕ 

 

Овај документ садржи услове и рокове за учешће на алокацији годишњег и месечног ATC на 

граници између Зона трговања ЕМС-а и Транселектрике који заједнички нуде ЕМС и 

Транселектрика. 
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Аукције за годишњи и месечни ATC се одржавају како би се осигурало да ће резервације АТС 

важити на свакој страни границе. 

 

Алокациона кућа ће спровести аукције за годишњи и месечни ATC. 

 

Ова Правила за годишње и месечне алокације посебно се баве резервацијама годишњих и 

месечних ATC-а у смеру од Румуније ка Србији, и у смеру од Србије ка Румунији које спроводи 

Транселектрика. 

 

Важећа верзија Правила за годишње и месечне алокације ће бити објављена на сајту 

Транселектрике (www.transelectrica.ro) и ЕМС-а (www.ems.rs). Транселектрика и ЕМС задржавају 

право да допуне и/или измене Правила за годишње и месечне алокације уз одобрење надлежних 

националних регулаторних тела. Измене које ће се примењивати у наредним годишњим и 

месечним алокацијама ће бити објављене најмање 10 дана пре крајњег рока за објављивање 

годишњег ATC за одговарајућу аукцију. 

 

Транселектрика и ЕМС ће у потпуности прихватити резултате појединачних аукцијских 

процедура које спроводи Алокациона кућа. 

 

 

3. АЛОКАЦИОНА КУЋА 

 

Алокациона кућа је одговорна за расподелу годишњих и месечних ATC Регистрованим 

учесницима путем аукционих процедура у складу са овим Правилима за годишње и месечне 

алокације. Алокациона кућа припрема и спроводи годишње и месечне аукције и служи као место 

контакта и извор информација за све Регистроване ученике на Аукцији.  

 

Аукционе процедуре могу да буду прекинуте од стране Алокационе куће у било које време, без 

претходног обавештења, у случају техничких поремећаја.  

 

Такав привремени прекид неће утицати на права и обавезе које су настале као последица 

годишњих и месечних аукција спроведених по овим Правилима за годишње и месечне алокације, 

пре тог престанка или прекида.  

 

Пријем Понуда у Алокациону кућу је одлучујући критеријум везан за испуњавање рокова. 

 

 

4. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА АЛОКАЦИОНЕ КУЋЕ 

 

Годишњи АТС и месечни АТС за сваки аукциони период/потпериод ће бити објављен на интернет 

страници Алокационе куће (www.transelectrica.ro), у складу са датумима наведеним у Анексу 3 и 

Анексу 4. Следеће информације ће посебно да се објаве на интернет страници Алокационе куће 

(www.transelectrica.ro): 

a) Ова Правила за годишње и месечне алокације (важећа верзија) 

b) Додатне информације о аукционим процедурама  

c) Факс и телефонски број, е-mail адресу, особе за контакт из Алокационе куће 

d) Обрасци које ће користити Регистровани учесници 

e) Спецификација Аукције (смер, крајњи рок за достављање понуде, валута, период 

резервације, Птпериоди, TTC, TRM, NTC, AAC, ATC) 

f) Преглед резултата годишњих и месечних аукција (смер, валута, период резервације, 

Потпериоди, TTC, TRM, NTC, AAC, ATC, укупни захтевани капацитет, укупни додељени 

капацитет, нерасподељени капацитет, аукцијска цена, име Регистрованог учесника који је 

http://www.transelectrica.ro/
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добио право на капацитет, EIC тог Регистрованог учесника, додељени капацитет по 

Регистрованом учеснику,) 

g) Питања која се често постављају и одговори 

h) Уговор о расподели прекограничног капацитета (оквирни уговор између Алокационе куће 

и Регистрованог учесника) 

i) Корисничко упутство за DAMAS /”DAMAS User’s Guide”/. 

j) Остале релевантне информације (нпр.: објашњење разлога и последица ограничавања 

капацитета) 

 

5. ОПШТЕ 

 

Транселектрика нуди годишње и месечне расположиве преносне капацитете (АТС) за резервацију 

преко система за аукције ”DAMAS” базираног на интернету преко следеће адресе: 

https://www.markets.transelectrica.ro. Документ ”Корисничко упутство за DAMAS” садржи 

детаљна правила за коришћење ”DAMAS” система. Овај документ и Правила за годишње и 

месечне алокације се објављују на интернет страници Транселектрике: www.transelectrica.ro.  
 

Приступањем систему “DAMAS” Регистровани учесник мора да у потпуности и безрезервно 

прихвати прописе наведене у Правилима за годишње и месечне алокације и у ”Корисничком 

упутству за DAMAS” који су објављени на интернет страници Транселектрике 

www.transelectrica.ro . 

Ако постоји неслагање између ”Корисничког упутства за DAMAS” и Правила за годишње и 

месечне алокације, приоритет у примени имају Правила за годишње и месечне алокације. 

5.1. Кршење Правила за годишње и месечне алокације 

Пре, у току, и после аукције, Регистровани учесник ће се уздржати од било какве радње или 

понашања који неповољно утичу, или угрожавају конкуренцију у поступку Аукције, или чији је 

циљ шпекулативно поступање, или који на било који други начин нарушава, или прети да ће 

нарушити аукцијски поступак, њихову транспарентност, економичност или правичност. У 

случају кршења ових Правила за годишње и месечне алокације, Регистровани учесник може бити 

искључен из даљег учешћа на аукцијама сагласно члану 5.4. 

 

5.2. Одвајање накнада за аукције и за коришћење мреже 

Успешна Понуда из које проистичу PTRs ствара уговорну обавезу између Алокационе куће и 

Регистрованог учесника на аукцији по којој би Транселектрика/ЕМС требало да обезбеде 

Регистрованом учеснику на аукцији могућност да користи PTRs, а Регистровани учесник је дужан 

да плати одговарајућу Аукцијску цену. Испуњавањем услова плаћања у складу са Правилима за 

годишње и месечне алокације, Транселектрика/ЕМС гарантују PTRs са изузетком случајева 

описаних у члану 13 и члану 17. Утврђена уплата покрива само право које се односи на PTRs на 

граници. Ова опција не укључује никакво коришћење преносног система од и до повезних 

далековода. Поменуто коришћење преносног система, укључујући и одговарајуће накнаде, ако их 

има, морају да се посебно уговоре са Транселектриком на румунској страни границе и са ЕМС на 

српској страни границе. 

 

 

 

https://www.markets.transelectrica.ro/
http://www.transelectrica.ro/
http://www.transelectrica.ro/
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5.3.  Ограничавање 

 

У случају да је постало неопходно да се PTRs или планови рада редукују, пре или после истека 

времена за процес усаглашавања ЕМС и Транселектрика ће применити процедуру ограничавања 

на недискриминаторан начин, сразмерно ограничавајући сва PTRs или планове рада, без обзира 

на аукцију на којој су добијене у складу са чланом 13 а Регистрованом учеснику ће бити исплаћена 

накнада по цени плаћеној за одузета PTRs или редуковане планове рада.  

 

5.4. Прихватање Правила за годишње и месечне аукције  

 

Осим тога, подношењем исправно попуњеног, потписаног Регистрационог обрасца (Анекс 1) и 

потписивањем Уговора о расподели прекограничногкапацитета са Транселектриком, 

Регистровани учесник прихвата правила аукције наведена у овим Правилима о годишим и 

месечним алокацијама и обавезује се да поступа у складу са Правилима о годишњим и месечним 

алокацијама. Ако Регистровани учесник не поступи сагласно овим Правилима о годишњим и 

месечним алокацијама, том Регистрованом учеснику мора да се изричито забрани учешће у 

будућим аукцијама, а Алокациона кућа неће прихватити његове Понуде. 

 

5.5. Избегавање доминантног положаја на тржишту  

 

 Да би се избегли проблеми који се односе на потенцијално коришћење доминантног положаја од 

стране учесника на тржишту, релевантна тела обе земље могу да усвоје заједничке одлуке за 

ограничења у општем смислу или за поједину компанију позивајући се на доминантни положај 

на тржишту. Алокациона кућа задржава право да уведе таква ограничења у току године након 

усвајања од стране одређених органа. 

 

5.6. Плаћање 

 

Ако Регистровани учесник не испуњава на време, или само делимично испуњава било коју 

обавезу која произилази из Уговора о додели прекограничног капацитета, посебно ако 

Регистровани учесник не плати пуну вредност фактуре за PTRs  у роковима наведеним у 

Правилима о годишњим и месечним алокацијама, Транселектрика и ЕМС имају право да раскину 

уговор и да Регистрованог учесника сматрају одговорним за вредност фактуре за PTRs , камата, 

задужења и трошкова, који проистичу из принудног окончања Уговора и за укупну штету насталу 

због раскида, као што су, не ограничавајући се на накнаде, трошкове и губитке настале услед мање 

Аукцијске цене у случају поновне аукције капацитета. Регистровани учесник неће имати право на 

пребијање и/или задржавање било којих дугова насталих у вези са обавезама из било које Аукције, 

а у вези са било којим потраживањем Транселектрике и/или ЕМС-а, без обзира да ли су 

проистекли из неке аукције. Услови плаћања су ближе описани у члану 11. 

 

 

 

 

6. УЧЕШЋЕ НА АУКЦИЈАМА 
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6.1 Захтеви за регистрацију 

Да би се квалификовао за учешће у годишњим и/или месечним аукцијама, учесник на тржишту 

мора да поступи у складу са свим захтевима наведеним у овим Правилима за годишње и месечне 

алокације, укључујући захтеве наведене у “Корисничком упутству за ДАМАС”.  

 

За учешће у годишњим и/или месечним алокацијама, учесник на тржишту мора да Алокационој 

кући пошаље попуњен и потписан Регистрациони образац (видети Анекс 1) пре закључивања 

уговора о расподели прекограничног капацитета. 

 

Доставом Регистрационог обрасца учесник на тржишту се изјаснио правно обавезујуће и 

неопозиво, да: 

•  је он привредно друштво које ради по закону и да против њега нису покренути поступци 

стечаја или ликвидације,  

• ће он послати неопходна документа за закључивање Уговора о расподели прекограничних 

капацитета (EIC код, фискални сертификат итд.), 

• да је у потпуности упознат са важећим Правилима за годишње и месечне алокације, која су 

објављена на веб страни Алокационе куће (www.transelectrica.ro), 

• да ће поштовати и без ограничења прихватити ова, важећа Правила о годишњим и месечним 

алокацијама, 

• да се против њега не води ниједан судски или други поступак који би угрозио испуњење 

услова наведених у овим правилима о годишњим и месечним алокацијама 

• нема никакве неизмирене дугове према Транселектрици или ЕМС-у. 

 

Ако учесник на тржишту не испуни било који од горе наведених захтева, он неће бити 

регистрован и на тај начин ће бити спречен да учествује у аукцијама.  

 

6.2 Регистрација 

Достављањем Алокационој кући прописно потписаног и попуњеног Регистрационог обрасца 

(Анекс 1) учесник на тржишту потврђује да је прочитао, разумео и прихватио ова Правила за 

годишње и месечне алокације и да ће поступити у складу са било којим инструкцијама које добије 

од Алокационе куће, ЕМС-а и/или Транселектрике. 

Потписивањем и достављањем  Регистрационог обрасца Алокационој кући, учесник на тржишту 

овлашћује Алокациону кућу да верификује одговарајуће изјаве учесника на тржишту.  Учесник 

на тржишту мора да буде информисан од стране Алокационе куће о прихватању или одбијању у 

року од четири (4) радна дана од пријема образаца за пријаву. У случају да се његов захтев за 

регистрацију одбије, Алокациона кућа мора да учесника на тржишту обавести о разлозима 

одбијања. 

После прихватања регистрације, учесник на тржишту ће са Транселектриком потписати Уговор о 

расподели прекограничног капацитета и након тога он постаје Регистровани учесник и биће унет 

у Регистар Алокационе куће. Овај документ мора да се објави на веб страни Алокационе куће и 

биће ажуриран када буде потребе за тим. 

Уколико се сви постојећи захтеви испуне, потписан оригинални примерак Уговора о расподели 

прекограничног капацитета ће бити послат Регистрованом учеснику. Да би приступио систему за 

аукције капацитета “DAMAS”, Регистровани учесник мора да се пријави за токен, лозинку и 

корисничкo име. Лозинка и корисничко име морају да се преузму лично или уз овлашћење. 

file:///D:/2016/ANRE%20Martie16/www.transelectrica.ro
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Лозинка мора посебно да се чува и не сме се ни под којим условима дати другима, или да се на 

било који други начин омогући приступ истој (укључујући неовлашћена лица Регистрованог 

учесника). Регистровани учесник сноси одговорност за све трансакције за које се користи лозинка.  

6.3 Обавештење о променама  

Захтеви за учешће наведени у овим Правилима за годишње и месечне алокације морају да буду 

испуњени приликом сваког учешћа у поступцима годишње и/или месечне аукције. Због тога је 

Регистровани учесник дужан да одмах у писменој форми обавести Алокациону кућу о било којим 

променама које утичу на испуњење датих захтева.  

 

Промене у вези података за контакт Регистрованог учесника и изјаве дате у Регистрационом 

обрасцу које доставља Регистровани учесник морају да се доставе Алокационој кући у писаној 

форми, чим до њих дође. 

 

 

7. ДЕРЕГИСТРАЦИЈА И ИСКЉУЧЕЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ УЧЕСНИКА 
 

7.1 Дерегистрација  

 

Ако Регистровани учесник не жели да учествује у било којим будућим аукцијама (годишњим, 

месечним) може да Алокационој кући у писаној форми достави захтев за дерегистрацију. Овај 

захтев ће бити прихваћен под условом да: 

 

1. Регистровани учесник више нема било која PTRs које му је додељено на годишњим 

и/или месечним аукцијама и 

2. Регистровани учесник је испунио све своје обавезе према ЕМС-у и/или 

Транселектрици.  

Регистровани учесници који су дерегистровани могу да поднесу захтев за поновно учешће тако 

што ће завршити поступак регистрације у складу са чланом 6.  

7.2  Искључење 

 

Ако Регистровани учесник на било који начин: 

 

a) прекрши ова Правила за годишње и месечне алокације,  

b) објави стечај,  

c) не изврши било коју обавезу плаћања ЕМС-у или Tранселектрици, 

d) не повећа износ Банкарске гаранције или новчаног депозита (са сертификатом покрића) у 

року од пет (5) радних дана након доделе годишњих PTRs Регистрованом учеснику да би 

обезбедио 2/12 од укупног износа за PTRs за целу годину, у случају да су већ поднета 

Банкарска гаранција или новчани депозит мањи од тог износа.  

e) не врати у року од пет (5) радних дана вредност Банкарске гаранције или новчаног 

депозита (са сертификатом покрића) на претходну вредност, након њеног 

извршења(протествовања),  

 

тада Алокациона кућа може без одлагања да искључи тог Регистрованог учесника из наредних 

годишњих и месечних аукција. Регистровани учесник мора одмах да буде о томе да буде 
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обавештен путем факса или е-mail-а као и путем препоручене поште (са обавештењем о пријему) 

и оно ће ступити на снагу на дан достављања обавештења о пријему или од датума 

специфицираног у обавештењу. Искључење не ослобађа Регистрованог ученика обавезе плаћања 

тако да ће Регистровани учесник бити у обавези да плати обрачуната PTRs.  

 

Регистровани учесник мора да плати било које преостале рачуне или потраживања 

Транселектрике у року од пет (5) радних дана пошто га Алокациона кућа обавести о његовом 

искључењу. 

  

Када је Регистровани учесник искључен са годишњих и месечних аукција, он губи право на 

учествовање у дневним аукцијама, унутардневим аукцијама и такође губи права да пријављује 

дневне планове рада. 

 

Годишња и месечна PTRs одузета искљученом Регистрованом учеснику биће расположива на 

месечним/дневним аукцијама, а у случају постојања неплаћених рачуна Алокациона кућа ће их 

наплатити путем Банкарске гаранције искљученог Регистрованог учесника или преко наменског 

депозита који је обезбеђује Алокациону кућу у таквим ситуацијама.  

 

Регистровани учесници које је Алокациона кућа искључила могу да поднесу захтев за нову 

регистрацију, након плаћања свих преосталих дуговања према Транселектрици или ЕМС-у. 

 
 

8.  ПРОЦЕДУРА ГОДИШЊЕ АУКЦИЈЕ 

 

Одвојена годишња аукција мора да се одржи за резервацију капацитета у сваком смеру: 

 

Аукција RS-RO: се односи на смер од Србије ка Румунији;  

Аукција RO-RS: се односи на смер од Румуније ка Србији.  

 

Годишње аукције се одржавају у датумима наведеним у Анексу 3. 

 

8.1. Крајњи рокови за годишње аукције 

 

За годишње аукције важе следећи крајњи рокови, а одговарајући датуми су наведени у Анексу 3: 

 

Крајњи рок Y1: крајњи рок за објављивање годишњег АТС у 18:00h (СЕВ) у дану наведеном у 

Анексу 3; 

 

Крајњи рок Y2: крајњи рок за достављање Понуде при додели годишњег АТС у 12:00h (СЕВ) у 

дану наведеном у Анексу  3; 

 

Крајњи рок Y3: крајњи рок за објављивање резултата годишњих аукција у 18:00h (СЕВ) у дану 

наведеном у Анексу  3. 

 

8.2. Одређивање и објављивање годишњег АТC 

Годишњи NTC одређују ЕМС и Транселектрика у складу са Уредбом ЕУ, поштујући 

објављене методологије посебно у складу са важећим правилима која је објавио ENTSO-Е, 

и другим законима и прописима на снази. 
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Годишњи ATC ће бити објављени на веб страни Алокационе куће (www.transelectrica.ro) у складу 

са датумима наведеним у Анексу 3. 

 

У случају планираног искључења критичних компоненти мреже, треба модификовати 

(ограничити) PTRs додељена на годишњим аукцијама тако да буду у складу са месечним 

оперативним планирањем. Ова ситуација неће се сматрати Ванредном ситуацијом. У овом 

случају ограничена додељена PTRs неће бити фактурисана. Регистровани учесник ће бити 

обавештен о периоду ограничавања најкасније месец дана пре тог периода. 

 

8.3. Достављање Понуда за годишњи ATC 

Понуде за доделу годишњег ATC на одговарајућем смеру морају да буду достављене преко 

електронске платформе “DAMAS”, у складу са “Корисничким упутством за DAMAS”. Само 

понуде које се доставе на прихватљив начин и на време, ће бити разматране од стране DAMAS 

платформе. 

Регистровани учесници би требало да пошаљу понуде Алокационој кући преко електронске 

платформе “DAMAS” на веб страни: https://www.markets.transelectrica.ro. 

Сваки Регистровани учесник мора да достави своје Понуде за годишњу аукцију у периоду од 

08:00h до 12:00h (СЕВ) у дану Y2 (Анекс 3). Понуде које се доставе Алокационој кући су 

обавезујуће до краја релевантне годишње аукције и после крајњег рока Y2 оне не могу да се 

повуку, или мењају. 

Регистровани учесник је дужан да плати Аукцијску цену за добијена PTRs. 

 

Додатно,  свака Понуда мора да садржи следеће недвосмислене и јасне спецификације: 

 

1. Спецификацију релевантног смера и годишње аукције (аукција RO-RS или аукција RS- RO). 

 

2. Вредност Понуде у EUR/МW по сваком сату (максимално две децимале) – Понуђену цену – 

која мора да буде већа од нуле. Понуђена цена мора да буде иста у сваком сату. 

 

3. Величину затраженог Капацитета коју би резервисао у МW без децимала. Минимална 

количина једне Понуде је 1 МW или његов целобројни умножак, али максимална количина 

једне понуде је 100% вредности годишњег ATC-а. Регистровани учесник прихвата да на 

аукцији не може да тражи више од објављеног годишњег ATC. Затражени капацитет би 

требало да буде исти у сваком сату. 
 

Понуђена цена је највиша цена коју је Регистровани учесник спреман да плати. 
 

За сваку аукцију може да се поднесе неколико Понуда (максимално 10 Понуда). Понуде 

достављене на овај начин су независне једна од друге. 
 

Понуде које не испуњавају горе наведене захтеве се неће узимати у разматрање у алокационој 

процедури. Регистровани учесник мора да буде одговоран за правовремену доставу понуда 

Алокационој кући. 

 

Уколико годишња аукција не може да се изврши због поремећаја на DAMAS платформи, 

Алокациона кућа ће одложити аукцију. 

 

https://www.markets.transelectrica.ro/
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8.4. Додељивање годишњег АТС 

Алокациона кућа прегледа и прикупља све Понуде примљене у временском интервалу од 

08:00h (СЕВ) до 12:00h (СЕВ) у дану Y2. Након крајњег рока Y2, све важеће Понуде се у односу 

на цену ређају у Алокационој кући према Цени понуде, од највеће ка најмањој. 

Процес алокације годишњег Понуђеног капацитета Регистрованим учесника је детаљно описан 

Анексу 2.  

 

8.5. Обавештавање о резултатима годишње аукције 

 

Алокациона кућа ће сваком Регистрованом учеснику обезбедити следеће податке до крајњег рока 

за објављивање резултата годишње аукције (крајњи рок Y3): 

 

1. Спецификацију релевантних годишњих аукција, 

2. Период резервације,  

3. Количину PTRs за Регистровани учесника на аукцији у МW у сваком сату, 

4. Аукцијску цену,  

5. Идентификацију уговора о капацитету потребну за пријаву планова рада. 

 

Горе наведени подаци су на располагању Регистрованом учеснику у DAMAS систему. 

 

Општи резултати годишњих аукција ће бити објављени на веб страни Алокационе куће 

(www.transelectrica.ro) до крајњег рока Y3. Резултати ће обухватити следеће податке: 

 

 укупан износ годишњих PTRs у MW по сату; 

 Аукцијску цену;  

 име и EIC код Регистрованог учесника који је остварио право на капацитет и 

одговарајућу количину PTRs која су му додељена; 
 укупан захтеван капацитет; 

 недодељен капацитет, уколико се овај случај јави. 

 

 

 

9.  ПРОЦЕДУРА МЕСЕЧНЕ АУКЦИЈЕ 
 

Одвојене месечне аукције морају да се одрже за алокацију Капацитета на сваком смеру: 

 

Аукција RS-RO: се односи на правац од Србије ка Румунији;  

Аукција RO-RS: се односи на правац од Румуније ка Србији.  

 

Месечне аукције се организују према роковима (датумима) који се наводе у 

Анексу 4. 

 

9.1. Крајњи рокови за месечне аукције 

 

За месечне аукције важе следећи крајњи рокови, а одговарајући датуми су наведени у Анексу 4: 

 

Крајњи рок М1: крајњи рок за објављивање месечног ATC и потпериода, у 18:00h (СЕВ) у дану 

http://www.transelectrica.ro/
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наведеном у Анексу 4; 
 

Крајњи рок М2: крајњи рок за достављање Понуде при додели месечних ATC у 12:00h (СЕВ) у 

дану наведеном у Анексу 4; 
 

Крајњи рок М3: крајњи рок за објвљивање резултата месечних аукција у 18:00h (СЕВ) у дану 

наведеном у Анексу 4. 

 

9.2. Одређивање и објављивање месечног ATC  

 

Месечни NTC одређују ЕМС и Транселектрика у складу са Уредбом ЕУ, поштујући објављене 

методологије, посебно у складу са важећим правилима која је објавио ENTSO-Е, и другим 

законима и прописима на снази. Уколико је очекивано да одређени догађаји трају мање од целог 

месеца, NTC ће бити одређен посебно за сваки релевантни потпериод у месецу. 

 

Релевантни месечни ATC и потпериод(и) ће бити објављени на веб страни Алокационе куће 

(www.transelectrica.ro), у складу са датумима наведеним у Анексу 4. 

 

9.3. Достава Понуда за месечни АТC 

 

Понуде за доделу месечног ATC на одговарајућем смеру морају да буду достављене преко 

електронске платформе “DAMAS”. Само Понуде које су достављене у прихватљивом формату и 

на време биће прихваћене на DAMAS платформи. 

Понуде Регистрованих учесника морају да се пошаљу Алокационој кући преко електронске 

платформе “DAMAS” на веб страни: https://www.markets.transelectrica.ro/. Уколико месечна 

аукција не може да се изврши због поремећаја на DAMAS платформи, Алокациона кућа ће 

одложити аукцију.  

 

Сваки Регистровани учесник мора да достави своје Понуде за месечну аукцију у периоду од 

08:00h до 12:00h (СЕВ) у дану М2 (Анекс 4.). Понуде које се доставе Алокационој кући морају да 

буду обавезујуће за релевантну месечну аукцију и не могу да се повуку, или мењају после крајњег 

рока М2. 

 

Регистровани учесник је дужан да плати Аукцијску цену за његова додељена PTRs. 

 

Додатно, свака Понуда мора да садржи следеће недвосмислене и јасне спецификације: 
 

1. Спецификацију релевантног смера и месечне аукције (аукција RO-RS или аукција RS- 

RO). 

2. Вредност Понуде у EUR/МW у сваком сату (максимално две децимале) – Понуђену цену – 

која мора да буде већа од нуле. Цена понуде мора да буде иста за сваки сат. 

3. Величину затраженог капацитета коју би резервисао у МW без децимала. Минимална 

величина једне понуде је 1 МW или његов целобројни умножак, али максимална величина 

једне понуде је 100% вредности месечног ATC. Регистровани учесник прихвата да он на 

аукцији не може да тражи више од објављног месечног ATC. Затражени капацитет би требало 

да буде исти за сваки сат. 
 

Понуђена цена је највиша цена коју је Регистровани учесник спреман да плати. 

http://www.transelectrica.ro/
https://www.markets.transelectrica.ro/


Прилог ./1 – Правила за годишње и месечне алокације  
 

 
 

18 

 

За сваку аукцију може да се поднесе неколико Понуда (максимално 10 Понуда). Понуде 

достављене на тај начин су независне једна од друге. 

 

Понуде које не испуњавају горе наведене захтеве се неће узимати у разматрање у алокационој 

процедури. Регистровани учесник мора да буде одговоран за правовремену доставу понуда 

Алокационој кући. 

 

9.4. Додељивање месечних АТС 

 

Алокациона кућа прегледа и прикупља све Понуде које се доставе у периоду од 08:00h до 

12:00h (СЕВ) у дану  М2. После крајњег рока М2, Алокациона кућа ће све важеће Понуде ређати 

у односу на Понуђену цену, од највеће до најмање. 

 

Процес алокације месечних ATC Регистровани учесницима је детаљно описан Анексу 2.  

 

9.5. Обавештавање о резултатима месечних аукција 

 

Алокациона кућа ће сваком Регистрованом учеснику на аукцији обезбедити следеће податке до 

крајњег рока за објављивање резултата месечних аукција (крајњи рок М3): 

 

1. Спецификацију релевантних месечних аукција, 

2. Период или потпериод резервације, 

3. Количину PTRs за Регистрованог учесника у МW за сваки сат, 

4. Аукцијскуу цену, 

5. Идентификацију уговора о капацитету потребну за пријаву планова рада. 

 

Горе наведени подаци су на располагању Регистрованом учеснику у DAMAS систему. 

 

Општи резултати месечних аукција ће бити објављени на веб страни Алокационе куће 

(www.transelectrica.ro) најкасније до крајњег рока М3. Резултати ће обухватити следеће податке 

за сваки потпериод: 

 укупну количину освојених месечних PTRs, у МW за сваки сат, 

 Аукцијску цену 

 име и EIC код Регистрованог учесника који је остварио право на капацитет и количину 

PTRs која су му  додељена, 

 број понуђача, 

 укупан захтеван капацитет, 
 недодељен капацитет, уколико се такав случај јави. 

 
 

 

10. ВАНРЕДНЕ ОКОЛНОСТИ 
 

Ванредне околности ће се односити на озбиљан поремећај у функционисању информационих 

система или уређаја које користи Алокациона кућа.  
 

Ванредне околности могу да буду разлог за суспензију или одлагање датума одржавања аукције. 

У случају ванредних околности, Алокациона кућа ће електронском поштом обавестити све 
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Регистроване учеснике о отказивању одређене аукције(а) и обавестити Регистрованог учесника о 

новом датуму одржавања аукције. Транселектрика ће такође објавити то обавештење на својој веб 

страни.  

 

У случајевима када се аукција суспендује или одлаже, све Понуде које су већ поднете преко 

Алокационе платформе се сматрају неважећим и морају поново да се поднесу. 

 

 

11. ОБРАЧУН, ГУБИТАК  PTRs 

 

Алокациона кућа ће вршити наплату и обрачун PTRs. 

 

Плаћање за годишње аукције ће бити извршено унапред на месечном нивоу и пре коришћења 

PTRs. Власник PTRs ће платити за PTRs у дванаест (12) рата, након пријема одговарајућих рачуна 

издатих од стране Транселектрике. 

 

За PTRs додељена путем годишње аукције, плаћање се врши на основу месечне фактуре издате 

пре почетка месеца коришћења PTRs, са одговарајућим бројем сати у одговарајућем месецу и на 

износ PTRs за сваки сат. Крајњи рок за издавање фактуре (датум издавања) мора да буде 

најкасније десети (10.) Календарски дан месеца који претходи месецу коришћења PTRs.   

 

За PTRs додељена путем месечне аукције, плаћање се врши на основу месечне фактуре издате пре 

почетка месеца коришћења PTRs. Крајњи рок за издавање фактуре (датум издавања) је најкасније 

двадесети (20.) Календарски дан месеца који претходи месецу коришћења PTRs.  

 

Издати рачун ће бити послат од стране Алокационе куће Регистрованом учеснику путем 

електронске поште. 

 

Подаци о рачуну: 

 

Назив банке:   BRD – Sucursala ACADEMIEI 

Рачун Бр.:        SV18545934100 

IBAN:                RO14BRDE410SV18545934100 

SWIFT код:      BRDEROBU 

 

Регистровани учесник је дужан да изврши уплату по фактури Алокационој кући на њен горе 

наведени рачун.  

 

Датум доспећа фактуре је 5 Радних дана од датума њеног пријема. У складу са пореским законима 

ЕУ и Румуније, порез на додату вредност (ПДВ) ће бити обрачунат на износ за фактурисање и 

биће посебно приказан на фактури.  

 

Регистровани учесник мора да пошаље потврду плаћања путем електронске поште намењену 

Алокационој кући одмах након извршене уплате, а најкасније до датума доспећа назначеног на 

рачуну, на следећу адресу: contracte.alocare@transelectrica.ro. 

 

Уколико се Регистровани учесник изјасни да је по основу ПДВ регистрован у земљи чланици ЕУ, 

примењује се “Механизам рефундирања”. По овом механизму Регистровани учесник мора да 

Алокационој кући достави свој европски ПДВ број и обавезан је да регулише плаћање ПДВ-а са 

одговарајућом националном пореском управом.  

 

 

mailto:contracte.alocare@transelectrica.ro
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Регистровани учесник мора да плати све релевантне банкарске провизије. Датум плаћања је датум 

када је дати износ уплаћен на наведени рачун Алокационе куће. Фактуре морају да се у 

потпуности плате најкасније до датума доспећа назначеног у фактури, без одбитка и/или 

пребијања (пријем уплате на рачун Алокационе куће). 

 

Ако крајњи рок истиче на дан државних празника, уплата би требало да се прими најкасније 

претходног радног дана. Ако крајњи рок истиче у недељу, или на државни празник који је дан 

после недеље, уплата би требало да се прими најкасније следећег радног дана. 

 

У складу са општим одредбама наведеним у члану 5 Правила за годишње и месечне алокације, 

Регистровани учесник нема право да поравна било које дугове који проистекну у вези са неком 

аукцијом са било којим потраживањем према Транселектрици или ЕМС, било да произилазе или 

не произилазе из аукције. Таксе за пренос наплаћиваће се независно од плаћања за међузонска 

PTRs. 

 

Уколико уплата касни, Алокациона кућа има право да наплати затезне камате на доспели износ 

за сваки дан закашњења. Затезна камата се обрачунава дневно на основу годишњег износа 

Ефективне основне каматне стопе Народне банке Румуније плус 8% / годишње. Ефективна 

основна каматна стопа се дефинише као камата Народне банке Румуније. Народна банка Румуније 

утврђује и објављује њену вредност на веб страни www.bnr.ro. Када се активира Банкарска 

гаранција, у циљу покривања фактурисаног износа, затезна каматна стопа се обрачунава за период 

између датума доспећа фактуре и датума уплате на рачун Транселектрике. 

 

Уколико се уплата не изврши до дана назначеног у фактури и уколико је вредност рачуна већа од 

вредности Банкарске гаранције обезбеђене као у члану 24, Алокациона кућа има право да се 

повуче из обавеза које проистичу из Правила за годишње и месечне алокације и Уговора о 

расподели  прекограничног капацитетаКао последица тога, Регистровани учесник губи своја PTRs 

која је добио на аукцији и сносиће одговорност у складу са општим одредбама Правила за 

годишње и месечне алокације. 

 

Уколико се уплата не изврши до дана назначеног на рачуну, а износ на рачуну је мањи од износа 

колатерала, Алокациона кућа има право да изврши наплаћивање (протествовање) колатерала 

обезбеђеног на основу члана 24 у вредности рачуна. Регистровани ученик не губи PTRs стечена 

на аукцији, али мора да приложи нову Банкарску гаранцију под условима дефинисаним чланом 

24. 

 

 

12. КОРИШЋЕЊЕ PTRs 

 

Општи приступ мрежи ради коришћења PTRs није покривен Правилима за годишње и месечне 

алокације.  

  

Транселектрика и ЕМС ће извршити услуге преноса према одговарајућим резултатима аукција, у 

складу са законским одредбама за приступ мрежи у свакој Зони трговања и важећим тржишним 

правилима које примењују Транселектрика и ЕМС. 

 

Изузимајући Ванредну ситуацију и Вишу силу, Транселектрика и ЕМС се обавезују да обезбеде 

да се PTRs оперативно користе од стране Регистрованог учесника или новог носиоца права на 

PTRs на основу резервације капацитета на аукцијама или на основу трансфера PTRs.  

 

Коришћење PTRs се врши достављањем фиксних и обавезујућих планова рада Транселектрици и 

ЕМС-у, у складу са законским захтевима за приступ мрежи у свакој Зони трговања и важећим 

http://www.bnr.ro/
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тржишним правилима које примењују Транселектрика и ЕМС. PTRs се користе достављањем 

планова рада уз поштовање принципа М:N. То значи да се пријава дневних планова рада 

коришћењем додељених PTRs може реализовати у једној или више прекограничних размена у 

једном смеру са неколико прекограничних партнера, при чему један прекогранични партнер мора 

бити БОС који има PTRs. 

 

Коришћење PTRs из годишњих и/или месечних аукција се обавља тако што се ЕМС-у и 

Транселектрици достављају фиксни и обавезујући планови рада за сваки сат наредног дана, а који 

морају да се приме до Рокa за предају планова рада (GCT) за дугорочне пријаве, до 08:00h (СЕВ). 

 

Ако постоји неслагање у номинованом плану рада у времену GCT, Регистровани учесници на 

тржишту на које се то односи ће послати одговарјућем Oператору преносног система исправке 

већ достављених планова рада до 08:30h (СЕВ), тј. до крајњег рока за корекцију већ достављених 

планова рада (СОТ) по дугорочним плановима рада.  

 

Ако постоји неслагање у тренутку истека рока за дугорочне пријаве, Оператори преносних 

система коригују одговарајуће пријаве у складу са следећим правилима: 

i. ако се разликују количине, узима се мања вредност, 

ii. ако не постоји ексклузивни прекогранични партнер или смерови нису исправни, поставља 

се нулта вредност. 

 

Након рока СОТ нису могуће измене планова рада. Коришћење се заснива на принципу "користи 

или продај". То значи да ће PTRs који се не искористе (у потпуности) преко достављања фиксних 

планова рада до времена СОТ бити доступна на  дневним алокационим процедурама и сваки 

власник PTRs који није номиновао PTRs има права на обештећење на основу цене постигнуте на 

релевантним дневним аукцијама на којима је дговарајућа количина неноминованог PTRs продата.  

 

Транселектрика и ЕМС постављају следеће услове за коришћење PTRs и за коришћење њихових 

преносних мрежа: 

i) са стране ЕМС – да буде БОС на страни ЕМС-а. са стране Транселектрике – да буде БОС 

на страни Транселектрике.  

 

 

 

 

13.  OГРАНИЧАВАЊЕ  

 

Пре истека времена за усаглашавање планова рада по дугорочним правима преноса (COT), 

ограничавање PTRs може да се примени у Ванредним ситуацијама када Оператор преносног 

система мора хитно деловати и када Редиспечинг или Контратрговина нису могући или у случају 

Више силе. 

 

Ограничавање достављених планова рада може да се примени након истека времена за процес 

усаглашавања (COT) само у Ванредним ситуацијама када Оператори преносног система морају 

хитно деловати и када Редиспечинг или Контратрговина нису могући или у случају Више силе. 

 

Оператор преносног система који је тражио ограничавање мора да објави разлоге ограничавања 

и њене ефекте у циљу решавања проблема у мрежи или систему и то ће бити објављено од стране 

оба оператора преносног система. 

 

Ограничавање PTRs или редукција достављених планова рада ће се односити на периоде који су 

умношци сата.  
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Ограничавања PTRs се врши на недискриминаторни начин, што значи да се годишња и месечна 

PTRs (укључујући и пријављене планове рада) редукују/ограничавају на исти начин као и 

дневна и унутардневна PTRs. 

 

У случају ограничавања, Регистровани учесник ће добити накнаду у складу са правилима датим 

у члановима 13.1 и 13.2. 

13.1  Ограничавање пре истека времена за процес усаглашавања дугорочних планова рада 

Пре истека времена за процес усаглашавања дугорочних планова рада (COT), PTRs ће бити 

ограничена од стране Алокационе куће на основу захтева ЕМС-а и/или Транселектрике, у складу 

са овим Правилима за годишње и месечне алокације. 

 

И годишња и месечна PTRs ће бити ограничена на исти начин, по принципу “pro-rata“, 

примењујући однос између количине PTRs која остају након догађаја због ког се одузимање врши 

и суме укупних додељених PTRs на PTRs сваког Регистрованог учесника. 

 

Алокациона кућа обавештава Регистроване учеснике о количини ограничених PTRs. 

Регистровани учесници морају да доставе своје планове рада ЕМС-у и Транселектрици узимајући 

у обзир смањена PTRs. 

 

У случају Ограничавања PTRs на годишњој и/или месечној аукцији пре истека рока за процес 

усаглашавања,  Регистрованом учеснику чија су PTRs ограничена мора да се исплати надокнада 

за ограничена PTRs. Накнада се обрачунава као производ ограничених PTRs у MW, броја сати 

трајања наведеног ограничења и Аукцијске цене постигнуте на иницијалној аукцији.  

13.2  Ограничавање након истека рока за процес усаглашавања дугорочних планова рада 

Након истека рока за процес усаглашавања дугорочних планова рада, ограничавање  достављених 

планова рада се спроводи од стране ЕМС- а и Транселектрике у складу са овим Правилима за 

годишње и месечне алокације.  

Ограничавање ће бити спроведено по принципу “pro-rata“, користећи однос количине PTRs која 

остају након догађаја због ког се одузимање врши и суме свих PTRs, на следећи начин: 

- Примењује се збирно на номинована PTRs са годишњих и месечних аукција (дугорочни 

план рада) и на неноминована PTRs, ако се ограничавање врши пре објаве резултата 

дневних аукција; 

- Примењује се збирно на номинована PTRs са годишњих и месечних аукција (дугорочни 

план рада) и на PTRs са дневних аукција, ако се ограничавање врши између времена 

објављивања резултата дневних аукција и крајњег рока за усаглашавање пријаве дневног 

плана рада; 

- Примењује се збирно на пријављене дугорочне планове рада и номинована PTRs са 

дневних аукција (дневни план рада), ако се ограничавање обавља између рока за 

усаглашавање дневног плана рада и објаве резултата унутардневних алокација; 

- Примењује се збирно на дугорочни план рада, дневни план рада и PTRs додељена у 

унутардневном аукционом процесу, ако се ограничавање обавља између објаве резултата 

унутардневних алокација и рока за процес усаглашавања унутардневног плана рада; 

- Примењује се збирно на дугорочни план рада, дневни план рада и унутрадневни план рада, 

ако се одузимање обавља након рока за процес усаглашавања унутардневног плана рада. 
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У случају одузимања PTRs са годишњих и/или месечних аукција након рока за усаглашавање 

дугорочног плана рада, Регистровани учесници чија PTRs су била одузета имају право на 

рефундацију од стране Алокационе куће на следећи начин: 

- за количину одузетих PTRs, и номинованог и неноминованог, ако се ограничавање деси 

пре објаве резултата дневних аукција; 

- за количину одузетих номинованих PTRs, ако се ограничавање обавља након објаве 

резултата дневних аукција. 

 

Количина рефундације се рачуна као одузета PTRs у MW која нису била доступна за коришћење 

помножена са бројем сати на које се одузимање односи помножено са иницијалном ценом са 

аукција. У ову сврху, одузета PTRs се сматрају купљеним од стране Регистрованих учесника и на 

годишњим и на месечним аукцијама у пропорцији са укупним PTRs додељеним том учеснику на 

свакој од ових аукција. 

 

14. ТРАНСФЕР PTRs 

 

 Додељена PTRs на годишњим и/или месечним аукцијама се могу трансферисати од стране 

Регистрованих учесника другим заинтересованим Регистрованим учесницима према следећим 

условима: 

  

 Дозвољено је да се PTRs, купљена у годишњој и месечној аукцији трансферишу 

Регистрованим учесницима; 

 Количина трансферабилних PTRs може да буде 1 МW или целобројни умножак од 1МW. 

Преносива  количина не може да премаши количину PTRs (додељених у аукцији). 

 PTRs могу бити трансферисана на дневном нивоу у оквиру једног месеца. 

 Пријава овог трансфера капацитета мора да се изврши најкасније 3 (три) календарска дана 

(Д-3), 12:00h (СЕВ) пре коришћења PTRs.  

 Носилац PTRs платио је Алокационој кући рачун за PTRs која жели да трансферише. 

Овај трансфер се врши електронски од стране Регистрованог учесника преко DAMAS система 

који базиран на интернету, а којим управља Алокациона кућа. Такође, Регистровани учесник мора 

да Алокационој кући достави Образац за трансфер (Анекс 5) за сваки трансфер 

годишњих/месечних капацитета електронском поштом на адресу: 

contracte.alocare@transelectrica.ro.  

Алокациона кућа неће бити одговорна за непрекидан рад система ”DAMAS”. 

Правила и прописи за трансфер PTRs добијених на годишњим и месечним аукцијама су 

дефинисани у овим Правилима за годишње и месечне алокације и у оперативним процедурама 

које су дате у ”Корисничком упутству за DAMAS” објављеном на веб страници Транселектрике: 

www.transelectrica.ro. Сва детаљна упутства у вези захтева за приступ “DAMAS” систему и 

спровођење процедуре трансфера у ”DAMAS” систему се налазе у ”Корисничком упутству за 

DAMAS”.  

Приступајући “DAMAS” систему, Регистровани учесник је обавезан да безрезервно прихвати 

прописе наведене у Правилима за годишње и месечне алокације и у ”Корисничком упутству за 

DAMAS” објављеном на веб страни Транселектрике www.transelectrica.ro.     

Трансфер PTRs је дозвољен само између Регистрованих учесника који су регистровани у 

“DAMAS” систему. 

mailto:contracte.alocare@transelectrica.ro
http://www.transelectrica.ro/
http://www.transelectrica.ro/
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Трансфер ступа на снагу потврдом обе стране тј. и старог и новог носиоца пренесеног PTR. После 

потврде трансфера, само нови носилац PTR има право да користи пренета PTRs. У случају да 

трансфер није у складу са Правилима за годишње и месечне алокације или ако Регистровани 

учесник најави да ће пренети већи износ PTRs, а не она која је купио у току аукције, цео трансфер 

неће важити. Евентуални спорови који проистичу из неслагања између старог и новог носиоца 

PTR не утичу на важење трансфера, пошто он ступи на снагу. 

Стари носилац PTR је дужан да све обавезе које проистичу из учешћа у аукцијама пренесе новом 

носиоцу PTR.  

Ова правила су такође примењива у случају више трансфера. 

Нови носилац PTRs ће постати корисник накнаде по основу UIOSI и компензације по основу 

ограничавања капацитета. 

15. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПРАВА НА ПОРАВНАЊЕ 

 

Регистровани учесник нема право да изврши поравнање и/или да задржи било какве дугове који 

произилазе из годишњих и/или месечних аукција на основу било каквог потраживања према 

Транселектрици и/или ЕМС-у, без обзира да ли произилазе или не произилазе из годишњих и/или 

месечних аукција. 

 

16.  ОБАВЕШТЕЊА 

Осим уколико ова Правила за годишње и месечне алокације не пропишу другачије, свако 

обавештење дато по овим Правилима за годишње и месечне алокације, између Алокационе куће 

и сваког Регистрованог учесника, мора да буде у писменој форми и упућено Алокационој кући на 

следећу адресу: 

 C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A. 

Дирекција за послове тржишта 

Алокациона кућа 

2-4 Olteni Street, Bucharest 030786 

Румунија 

e-mail: contracte.alocare@transelectrica.ro 

Телефон: 004021 303 5963 

Факс: 004021 303 5847 

 

 

 

 

17.  ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Транселектрика и/или ЕМС неће бити одговорни за било какву штету насталу због ненамерног 

пропуста. Захтеви за накнаду штете који произилазе из, или су у вези са Правилима за годишње 

и месечне алокације и/или Уговора о расподели прекограничног капацитета су ограничени на 

уобичајене и предвидиве штете, осим ако Транселектрика и/или ЕМС нису поступали намерно, 

или са грубом непажњом. Ни у ком случају Транселектрика и/или ЕМС неће бити одговорни за 

било који губитак профита, губитак посла, или било којих других индиректних случајних, 

посебних или последичних штета било које врсте. У сваком случају одговорност Транселектрике 

mailto:contracte.alocare@transelectrica.ro
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и/или ЕМС-а за штете настале из, или у вези са Правилима за годишње и месечне алокације ће 

бити ограничена на укупно 5.000 € за сваког Регистрованог учесника, по години.  

Транселектрика и ЕМС се обавезују да спроведу одредбе наведене у Правилима за годишње и 

месечне алокације са марљивошћу пажљивог привредника и оператора Зоне трговања, у складу 

са важећим прописима утврђеним у праву ЕУ, односно Уредби ЕУ, румунским и српским 

примарним и секундарним законодавством. 

 

Одговорност за повреде ових Правила која као последицу имају: угрожавање живота, физичког 

стања или здравља која је проузрокована или намерно или крајњом непажњом, или почињеним 

кривичном делом, се не може правоснажно искључити.  

 

 

18. ВИША СИЛА 

 

Транселектрика и/или ЕМС неће бити одговорни за неизвршење, погрешно извршење или 

одложено извршавање обавеза које произилазе из ових Правила за годишње и месечне алокације 

ако и у мери у којој су то неизвршење, погрешно извршење или одложено извршење настали услед 

околности над којима одговарајућа страна нема никаквог утицаја, укључујући и, али не 

ограничавајући се на, Вишу силу, или друге околности за које Транселектрика и/или ЕМС није 

одговорна, а које се не могу решавати мерама које Транселектрика и/или ЕМС, могу 

разумнопредузети са техничког, финансијског и/или економског тачке становишта. 

 

 

19. РАЗНО 

 

Без обзира на посебне одредбе наведене у овим Правилима за годишње и месечне алокације, 

никакве измене уговора између Алокационе куће с једне стране и Регистрованог учесника са 

друге стране неће бити примењене, осим уколико нису у писаној форми, потврђене путем факса 

или електронском поштом, извршене и послате од стране Алокационе куће.  

 

Ако су било који део или одредба Правила за годишње и месечне алокације и/или његових Анекса 

постали неважећи, незаконити, ништавни и/или неприменљиви, преостали део/делови морају да 

наставе да важе и да буду применљиви и на њих то неће утицати. Сваки неважећи, незаконит, 

ништаван и/или неприменљив део/делови или одредба(е) морају да буду замењени важећим, 

правним и/или правоснажним делом/деловима или одредбом/одредбама како би се, што је више 

могуће, постигли планирани економски и правни ефекти. 

 

 

 

 

 

20.  ПОВЕРЉИВОСТ  

Кроз рад и функционисање по Правилима за годишње и месечне алокације Транселектрика и/или 

ЕМС и њихова зависна предузећа, ако их има, могу да добију или да имају приступ поверљивим 

информацијама Регистрованих учесника. Поверљиве информације обухватају све информације 

достављене у писаној форми и означене као "Поверљиве", или оне које се открију, а нису у писаној 

форми, информације које су откривене особи, раније или истовремено са тим обелодањивањем, и 

када се открије да се поверљиве информације могу открити, или да су већ откривене. 

Транселектрика и ЕМС су сагласни да поверљиве информације не откривају, и да их не откривају 

или ставе на раполагање било ком трећем лицу, или да такве поверљиве информације користе у 
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било које друге сврхе, осим  у сагласности са одредбама ових Правила за годишње и месечне 

алокације, осим уколико то захтевају државни органи.  

Одредбе овог члана се не примењују на било које информације откривене Транселектрици и ЕМС 

како предвиђа овај члан ако: 

а. је пре таквог обелодањивања било познато у јавности или, после таквог обелодањивања, 

постало је познато у јавности, а да то није пропуст Транселектрике и ЕМС-а; 

б. Транселектрика и ЕМС су то знали пре тог обелодањивања; 

ц. након тог обелодањивања Транселектрика и ЕМС су ту исту информацију добили од трећег 

лица, а да нису били у обавези поверљивости према одговарајућем Регистрованом 

учеснику у вези те информације. 

 

21.  ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ 

 

О свим допунама и изменама ових Правила за годишње и месечне алокације, након њиховог 

ступања на снагу по добијеној сагласности одговарајућих националних регулаторних тела, 

Регистровани учесници ће бити обавештени путем објављивања нове верзије ових Правила за 

годишње и месечне алокације на сајту Транселектрике и ЕМС-а, минимално 15 дана пре ступања 

на снагу. То обавештење мора да садржи референцу на чланове који су допуњени и измењени, 

као и датум када нова верзија ових Правила за годишње и месечне алокације ступа на снагу. Свака 

верзија ових Правила за годишње и месечне алокације ће имати свој посебан број. Уколико није 

прописано другачије у новој верзији Правила за годишње и месечне алокације, није потребна нова 

регистрација и Регистровани учесник учешћем на годишњим и месечним алокационим процесима 

прихвата нова Правила за годишње и месчне алокације. 

 

22.  ЗАКОН КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И СПОРОВИ 

На ова Правила за годишње и месечне алокације ће се примењивати и она ће се тумачити у складу 

са законима Румуније, без прибегавања румунском међународном приватном праву, као и у 

складу са Уредбом ЕУ. Ради јасноће, мора да се искључи примена Конвенције УН о међународној 

продаји робе.  

 

У случају да било који спор или разлика произилазе из Правила за годишње и месечне алокације 

или његових Анекса, или дође до њихових кршења, окончања или ништавности, Алокациона кућа 

и заинтересовани Регистровани учесници ће настојати да решење нађу мирним путем. Тужитељ 

је дужан да опише и представи своје потраживање детаљно укључујући идентификацију 

одговарајућег члана/става Правила за годишње и месечне алокације. Међутим, у случају да такво 

решење није постигнуто у року од тридесет (30) календарских дана од дана првог обавештења о 

разлогу за спор, онда сви спорови настали у вези са Правилима за годишње и месечне алокације 

ће бити решени од стране надлежног суда у регистрованом седишту Алокационе куће.  
Да би се избегле недоумице, сви спорови који произилазе из ових Правила за годишње и месечне 

алокације ће се решавати у складу са одредбама члана 22. Примена одредби било ког другог 

уговора које је закључила Транселектрика и Регистровани учесник (нпр. уговор за пренос или 

приступ мрежи, итд) ће бити искључена. 

 

Место извршавања свих обавеза Регистрованог учесника које проистичу из Алоцирања 

капацитета извршеног у складу са Правилима за годишње и месечне алокације и њиховим 

Анексима ће бити седиште Алокационе куће. 
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23. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА 
 

Уколико Регистровани учесник дође до закључка да су Правила за годишње и месечне алокације 

прекршена погрешним прорачуном, неправилним резултатом провере података или погрешном 

евалуацијом, Регистровани учесник има право да, преко свог представника, поднесе приговор 

ради провере. Приговор се подноси особама за контакт из Алокационе куће, потписаним факсом 

или препорученом поштом, у року од два (2) Радна дана од дана пријема фактуре или другог 

релевантног документа, и мора да садржи:  

- датум  

- идентификацију Регистрованог учесника 

- име, адресе електронске поште и телефоне контакт особе  

- кратак опис ситуације тј. предмет приговора  

- детаљан опис ситуације  

- ваљане доказе (копије из дневника, документи у вези размене информација, итд.)  

 

Алокациона кућа ће потврдити пријем таквог приговора путем електронске поште.  

Ако Алокациона кућа и Регистровани учесник не могу постићи договор у року од 30 радних дана 

од дана јављања неправилности, Регистровани учесник може да поднесе приговор одговарајућем 

националном регулаторном телу. 

Оператори преносних система су дужни да пруже све информације регулаторном телу које су му 

потребне да у предвиђеном року поступи по приговору, сагласно закону.  

 

На основу напред описане иницијативе неће се суспендовати резултати релевантне годишње или 

месечне аукције. 

 

 

24. ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

 

Као предуслов за учешће у годишњим и месечним аукцијама споведених од стране 

Транселектрике, Регистровани учесник мора да испуни захтев за обезбеђивањем Банкарске 

гаранције, на следећи начин: 

24.1 Инструменти обезбеђења плаћања за годишње аукције 

Свака Банкарска гаранција достављена Транселектрици подлеже румунском закону и треба да 

буде издата од стране солвентне Банке, која легално послује у држави чланици Европске уније, 

Швајцарској или Србији (Анекс 10). Ова кредитна институција не сме бити Регистровани учесник 

или неће контролисати Регистрованог учесника или бити контролисана од стране Регистрованог 

учесника, у складу са привредним правом. Формулација Банкарске гаранције је дата у Анексу 8. 

Свака Банкарска гаранција се доставља у затвореној коверти, која јасно носи идентификационе 

податке о Регистрованом учеснику, у складу са захтевима за регистрацију ових Правила за 

годишње и месечне алокације.  

Транселектрика пружа могућност Регистрованом учеснику да уплати износ који је еквивалентан 

Банкарској гаранцији на отворен рачун у банци који испуњава исте услове као што је наведено у 

првом ставу члана 24.1. У овом случају, сви делови члана 24.1 од ових Правила за годишње и 

месечне алокације који имају референцу на подношење Банкарске гаранције ће бити замењени 
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новчаним депозитом (са сертификатом покрића). Транселектрика прихвата наменске депозите 

којима се одвојено располаже (са сертификатом покрића), отворене од стране Регистрованог 

учесника у банкарској институцији, са тим да је корисник Транселектрика, под следећим 

условима: 

а) банка која издаје потврду о покривености испуњава све захтеве као и оне 

наведене за Банкарску гаранцију; 

б) у потврди о покрићу се наводи одређени износ у (€); 

в) корисник је искључиво Транселектрика; 

г) има фиксни рок, уз датум доспећа најкасније 27. децембра 2019; 

д) садржи број рачуна (IBAN), на којој је депозит блокиран од стране одговарајуће 

банке; 

е) садржи информацију да је смештање новчаног депозита за потребе обезбеђивања 

инструмента плаћања за  учешће у процесу аукције. 

Регистровани учесник ће упутити кредитну институцију да у потпуности или делимично блокира 

рачун, истичући да жели да положи депозит у вези са учешћем у аукционом процесу. 

Ако наменски депозит прихваћен од стране Транселектрике истиче у року од петнаест (15) Радних 

дана од дана доспећа, Регистровани учесник је у обавези да обезбеди продужење сертификата 

покрића или одговарајућу замену, ако жели да учествује у аукцији након истека рока. 

Деблокада рачуна може бити покренута од стране власника рачуна, Регистрованог учесника. У 

овом случају, деблокада инструмената обезбеђења плаћања може се вршити преко враћања 

потврде о покрићу и Регистровани учесник је на тај начин искључен из процеса аукције. 

Регистровани Учесник је дужан да обезбеди прихватљиву вредност инструмената обезбеђења 

плаћања регистрованих код кредитне институције и да константно испуњава актуелне захтеве из  

ових Правила за годишње и месечне алокације. 

У случају финансијског потраживања Транселектрика подноси формални, потписани захтев 

кредитној институцији у вези новчаног депозита који се активира. Од овог активираног депозита, 

Транселектрика има слободу располагања до износа својих потраживања. 

Регистровани учесници морају да поднесу Транселектрици, најкасније два (2) Радна дана пре 

годишњих аукција, Банкарску гаранцију или новчани депозит (са сертификатом покрића), у 

погледу учешћа на годишњим аукцијама за 2019. годину. Минимални износ је 20.000€ (двадесет 

хиљада евра). Датум истека не може бити раније од 27. децембра 2019. године. 

Регистровани учесник који је остварио PTRs на годишњој аукцији мора да повећа износ Банкарске 

гаранције или новчаног депозита (са сертификатом покрића) у року од пет (5) Радних дана након 

доделе Регистрованом учеснику годишњих PTRs, у циљу покривања 2/12 од укупног износа који 

одговара PTRs додељених за целу годину, у случају да је већ поднета Банкарска гаранција мања. 

У случају да Регистровани учесник не повећа износ инструмента обезбеђења плаћања у 

наведеним роковима, Транселектрика има право да активира инструмент обезбеђења плаћања. У 
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том случају ће се примењивати одредбе члана 7.2 и члана 11, све док се инструменти обезбеђења 

плаћања у траженом износу не поднесу Транселектрици и док све остале неизмирене финансијске 

обавезе, ако их има, не буду плаћене. 

У случају да аванс за годишње аукције није уплаћен на датум доспећа према фактури, инструмент 

обезбеђења плаћања се активира у износу потраживања. Поред тога власнику PTRs биће 

наплаћени додатни трошкови од стране Алокационе куће, као и трошкови који произилазе из 

захтева за уплату по основу тог инструмента обезбеђења плаћања и такође ће се примењивати 

одредбе из члана 7.2 и 11. ових Правила за годишње и месечне алокације. 

Ако је инструмент обезбеђења плаћања активиран, примењују се одредбе члана 7.2 и члана 11. 

док се инструмент обезбеђења плаћања у траженом износу не поднесе и док све остале 

неизмирене финансијске обавезе, ако их има, не буду плаћене. 

У случају да инструмент обезбеђења плаћања није обновљен у року од пет (5) Радних дана или 

постоје друге неизмирене финансијске обавезе ускладу са горе наведеним, примењују се одредбе 

члана 7.2. Годишња PTRs, ако их има, која су додељена Регистрованом учеснику и односе се на 

будући период са почетком од следећег дана, Транселектрика и ЕМС третирају као капацитет који 

је доступан за расподелу на следећим дневним аукцијама. 

24.2  Инструменти обезбеђења плаћања за месечне аукције 

Свака Банкарска гаранција достављена Транселектрици подлеже румунском закону и треба да 

буде издата од стране солвентне Банке, која легално послује у држави чланици Европске уније, 

Швајцарској или Србији (Анекс 10). Ова кредитна институција не сме бити Регистровани учесник 

или неће контролисати Регистрованог учесника или бити контролисана од стране Регистрованог 

учесника, у складу са привредним правом. Формулација Банкарске гаранције је дата у Анексу 8. 

Свака Банкарска гаранција се доставља у затвореној коверти, која јасно носи идентификационе 

податке о Регистрованом учеснику, према захтевима за регистрацију ових Правила за годишње и 

месечне алокације.  

Транселектрика пружа могућност Регистрованом учеснику да уплати износ који је еквивалентан 

Банкарској гаранцији на отворен рачун у банци који испуњава исте услове као што је наведено у 

првом ставу члана 24.2. У овом случају, сви делови члана 24.2 ових Правила за годишње и месечне 

алокације који имају референцу на подношење Банкарске гаранције ће бити замењени новчаним 

депозитом (са сертификатом покрића). Транселектрика прихвата наменске новчане депозите 

којима се одвојено располаже (са сертификатом покрића), отворене од стране Регистрованог 

учесника у банкарској институцији, са тим да је корисник Транселектрика, са следећим условима: 

а) банка која издаје потврду о покривености испуњава све захтеве као и оне 

наведене за Банкарску гаранцију; 

б) у потврди о покрићу наводи одређени износ у (€); 

в) корисник је искључиво Транселектрика; 

г) има фиксни роком, уз датум доспећа најкасније 27. децембра 2019; 
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д) садржи број рачуна (IBAN), на којој је депозит блокиран од стране 

одговарајуће банке; 

е) садржи информацију да је смештање новчаног депозита за потребе 

обезбеђивања инструмента обезбеђења за учешће у процесу аукције. 

Регистровани учесник ће упутити кредитну институцију да у потпуности или делимично блокира 

рачун, истичући да жели да положи депозит у вези са учешћем у аукционом процесу. 

Ако наменски депозит, прихваћен од стране Транселектрике, истиче у року петнаест (15) Радних 

дана од дана доспећа, Регистровани учесник је у обавези да обезбеди продужење сертификата 

покрића или одговарајућу замену, ако жели да учествује у аукцији након истека рока. 

Деблокада рачуна може бити покренута од стране власника рачуна, Регистрованог учесника. У 

овом случају, деблокада инструмената обезбеђења плаћања може се вршити преко враћања 

потврде о покрићу и Регистровани учесник је на тај начин искључен из процеса аукције. 

Регистровани учесник је дужан да обезбеди прихватљиву вредност инструмената обезбеђења 

плаћања регистрованих код кредитне институције и да константно испуњава актуелне захтеве из 

ових Правила за годишње и месечне алокације. 

У случају финансијског потраживања Транселектрика подноси формални, потписани захтев 

кредитној институцији у вези новчаног депозита који се активира. Од овог активираног депозита, 

Транселектрика има слободу располагања до износа својих потраживања. 

Регистровани учесници морају да поднесу Транселектрици инструмент обезбеђења плаћања у 

погледу учешћа на месечним аукцијама у 2019. години. Минимални износ је 20.000€ (двадесет 

хиљада еура) . Датум истека не може бити ранији од 27. децембра 2019. године. 

Ако је Регистровани учесник већ предао банкарску гаранцију или депозит на рачун 

Транселектрике како би учествовао у поступку годишње аукције, неће бити потребан нови 

инструмент обезбеђења плаћања са аспекта учествовања на месечним аукцијама, али ће Банкарска 

гаранција или новчани депозит бити предмет правила наведених у члану 24.2 

Инструмент обезбеђења плаћања мора бити достављен Транселектрици најкасније два (2) радних 

дана пре првих месечних аукција (Анекс 4) на којима Регистровани учесник жели да учествује. У 

случају да до предвиђеног рока није достављен одговарајући инструмент обезбеђења плаћања, 

Регистровани учесник неће моћи да учествује у процесу месечне аукције. 

У случају да аванс за месечне аукције није уплаћен на датум доспећа према фактури, инструмент 

обезбеђења плаћања се активира у износу потраживања. Поред тога власнику PTRs биће 

наплаћени додатни трошкови од стране Алокационе куће, као и трошкови који произилазе из 

захтева за уплату по основу тог инструмента обезбеђења плаћања и такође ће се промењивати 

одредбе из члана 7.2 и 11. ових Правила за годишње и месечне алокације. 

Ако је инструмент обезбеђења плаћања активиран, примењују се одредбе члана 7.2 и члана 11 све 

док се инструмент обезбеђења плаћања у траженом износу не поднесе и док све остале 

неизмирене финансијске обавезе, ако их има, не буду плаћене. 
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У случају да инструмент обезбеђења плаћања није обновљен у року од пет (5) Радних дана или 

постоје друге неизмирене финансијске обавезе у складу са горе наведеним, примењују се одредбе 

члана 7.2. Месечна PTRs, ако их има, која су додељена Регистрованом учеснику и односе се на 

будући период са почетком од следећег дана, Транселектрика и ЕМС третирају као капацитет који 

је доступан за расподелу на следећим дневним аукцијама. 

 

25. Принцип “Искористи или продај” / Use it or Sell It / (UIOSI) 

25.1 Опште одредбе 

На PTRs примењује се принцип “Искористи или продај”. 

За сваки дан, сва неноминована годишња и месечна PTRs, ако су плаћена у складу са чланом 11, 

се аутоматски узимају у обзир за ATC на дневним аукцијама и рефундирају се власнику PTRs у 

складу са чланом 25.2. 

25.2 Финансијске процедуре 

За власнике дугорочних PTRs накнада за неноминована годишња и месечна PTRs рачуна се као 

разлика суме годишњих и месечних PTRs и суме коначних номинација (планови рада након 

истека рока за усаглашавање за дугорочне процесе усклађивања планова рада, прихваћених од 

стране ЕМС-а и Транселектрике) помножена ценом постигнутом на дневним аукцијама по сату. 

Цена на дневним аукцијама дефинисана је Правилима за дневне аукције између Транселектрике 

и ЕМС-а. 

Транселектрика ће послати обавештење о финансијском поравнању за накнаду власницима PTRs 

(Анекс 9), у вези са PTRs која су била неноминована и продата на дневним аукцијама као и укупан 

износ накнаде у еврима, у складу са принципом “Искористи или продај”. Обавештење о 

финансијском поравнању ће бити послато најкасније до последњег календарског дана у месецу и 

односиће се PTRs и права на накнаду за месец који претходи оном у ком је послат. 

Након пријема Обавештења о финансијском поравнању али не након више од пет (5) Радних дана, 

власник PTRs ће издати рачун Транселектрици, који ће садржати износ дуга.Фактура ће бити 

послата на дан плаћања, на следећу мејл адресу: contracte.alocare@transelectrica.ro. Датум доспећа 

ће бити седам (7) Радних дана након пријема мејла. Не касније од дана доспећа одговорајуће 

фактуре, Транселектрика ће уплатити на банковни рачун власника PTRs одговарајући износ. 

Накнада за PTRs ће се извршити недискриминаторно (пропорционално неноминованим 

годишњим и месечним PTRs) у граница прикуљених средства од стране ЕМС-а, имплицитно мери 

у којој је ЕМС прикупио одговарајућа новчана средства од стране Регистрованих учесника оји су 

купили PTRs на дневним аукцијама. 

У случају да Транселектрика није примила пун износ од ЕМС-а за потребе потпуне накнаде 

власницима PTRs у складу са принципом “Искористи или продај”, накнада ће бити реализована 

по принципу pro-rata, пропорционално укупном износу неноминованих PTRs сваког власника 

PTRs. 

Чим се изврши очекивана уплата од стране ЕМС-а, Транселектрика ће поднети одговорајућим 

власницима PTRs ново Обавештење о фонансијском поравнању за преосталу уплату на основу 

принципа “Искористи или продај”. 

mailto:contracte.alocare@transelectrica.ro
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Регистровани учесник ће обезбедити Транселектрици, званичним потписаним писмом или 

електронском поштом, важећи број банковног рачуна (IBAN) на који треба уплатити новац или 

ће нагласити уколико жели да се тај износ уплати на банковни рачун који се налази у фактури 

коју је Регистровани учесник издао Транселектрици. 

Регистровани учесник је одговоран за плаћање свих трошкова трансакција који се могу појавити 

приликом рефундација на основу неноминованих годишњих и месечних PTRs применом 

принципа “Искористи или продај”. 

Уколико је из неког разлога Информациони систем или уређаји које користи Транселектрика 

и/или ЕМС и/или је сајт Транселектрике и/или ЕМС-а прекинут и/или обустављен, а који за 

последицу има немогућност доделе непријављених годишњих и месечних PTRs на дневним 

аукцијама, не може се применити принцип “Искористи или продај” и власници PTRs ће за 

неноминована годишња и месечна PTRs примити накнаду једнаку неноминованим годишњим и 

месечним PTRs помноженим ценом аукција са иницијалних годишњих /месечних аукција на 

којима су били понуђени. 

Ако се ограничавање капацитета врши у случају Ванредних ситуација или Више силе, након 

истека рока за процее усаглашавања дугорочних планова рада, а пре објављивања резултата 

дневних аукција, неноминована годишња и месечна PTRs која нису предмет ограничавања, биће 

надокнађена на основу принципа “Искористи или продај”. 

 

26. Језик 

 

Референтни језик за ова Правила за годишње и месечне алокације треба бити енглески. У циљу 

избегавања сумње, када оператор преносног система треба да преведе Правила за годишње и 

месечне алокације на свој национални језик, у случају да постоје недоследности између верзије 

на енглеском коју је објавио оператор преносног система и било које верзије на неком другом 

језику, одговарајући оператор преносног система у обавези је да реши све недоследности тако 

што ће обезбедити ревидирану верзију превода Правила за годишње и месечне алокације свом 

национално регулаторном телу. 

 

27. Обавештења 

 

Уколико није прописано другачије Правилима за годишње и месечне алокације, било које 

обавештење дато под овим Правилима за годишње и месечне алокације мора бити у писаној 

форми и адресирано на адресе дате у Анексу 7. 
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28. Списак Анекса 
 

Анекс 1 – Регистрациони образац 

Анекс 2 – Аукцијска процедура 

Анекс  3 - Планирани датуми за годишњу аукцију у 2019. години (индикативно) 

Анекс  4 - Планирани датуми за месечне аукције у 2019. години (индикативно) 

Анекс 5 – Образац за трансфер 

Анекс 6 – Државни празници Румуније 

Анекс 7 – Контакти 

Анекс 8 – Банкарска гаранција 

Анекс 9 - Обавештење о финансијском поравнању за рефундацију носилаца PTRs 

Анекс 10 - Списак српских банака прихваћених од стране Алокационе куће 
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Анекс 1 Регистрациони формулар 

Подаци о подносиоцу пријаве 

Пун назив компаније:  

EIC код: 

Седиште:  

Порески број:  

Матични број: 

Име банке, IBAN: 

 

Контакт подаци:  

Телефон: 

 

 

факс:  

е-mail:  Интернет страница:  

Правни заступник подносиоца пријаве: 

Име:  Телефон:  

е-mail: 

 

Контакт особе: 

Име:  Телефон:  

е-mail: 

Име:  Телефон:  

е-mail: 

  

Правни заступник изјављује да је прочитао одредбе овог поступка и његових анекса, као и 

прописе на снази који се односе на доделу преносних капацитета румунског 

електроенергетског система и да их у потпуности разуме и прихвата. 

 

Потпис/печат правног заступника 

 

Балансно одговорна страна која преузима балансну одговорност за подносиоца 

пријаве 

 

Пун назив компаније:  

Седиште:  

Телефон: факс:  

Факс: 

Е-mail:  

ЕIC код Балансно одговорне стране:  

 

Потпис/печат Балансно одговорне стране 
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Анекс  2 Аукцијска процедура 

 

Алокациона кућа прихвата све електронске Понуде које су достављене преко DAMAS платформе, 

а које су примљене пре крајњег рока - погледати члан 8.1 за крајње рокове за годишњу аукцију и 

члан 9.1 за крајње рокове за месечну аукцију. У случају да електронска платформа DAMAS не 

ради, аукција ће бити одложена.  

 

Ако је укупан износ захтеване резервације Понуђеног капацитета мањи од Понуђеног капацитета, 

или је једнак Понуђеном капацитету  на одређеној аукцији, плаћање за PTRs ће бити нула, тј. 

сваки Регистровани учесник ће добити PTRs на граници у складу са његовом Понудом бесплатно. 

 

Ако укупна количина захтеваних резервација Понуђеног капацитета прелази Понуђени капацитет 

на одређеној аукцији, цена за резервацију PTRs се мора утврдити на основу Понуде у којој је 

понуђена најнижа цена, а коју је Алокациона кућа прихватила у поступку доделе PTRs 

(“Аукцијска цена”). Прихватање се врши по редоследу Понуђене цене, од највише до најниже. 

  

Ако две или више достављених Понуда нуде исту цену по МW и не могу бити потпуно 

прихваћене, поштујући процедуру, те Понуде ће бити поређане по временској ознаци пријема, а 

Понуда која је раније примљена ће имати приоритет.  

 

Аукцијска цена се мора одредити на основу цене Понуде у којој је понуђена најнижа цена, а коју 

је Алокациона кућа прихватила потпуно или делимично користећи поступак доделе АТС који је 

био на аукцији. 

 

Сви Регистровани учесници којима су додељена PTRs морају да плате Аукцијску цену. Сматраће 

се да су сви Регистровани учесници који су добили PTRs купили та PTRs. 
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Анекс  3 Планирани датуми за годишњу аукцију у 2019. Години (индикативно) 

 

 

Y1 06.11.2018. 
Објављивање годишњег 

АТС за 2019. годину 

 

Y2 14.11.2018. 

Крајњи рок за достављање 

понуда за годишњу 

аукцију за 2019. годину 

 

Y3 15.11.2018. 
Објава резултата годишње 

аукције за 2019. годину 
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Анекс 4  Планирани датуми за месечне аукције у 2019. Години (индикативно) 

 

 

 

 Месечна аукција јануар 2019. 

06.12.2018 (М1) 

11.12.2018 (М2) 

12.12.2018 (М3) 

Објављивање месечног АТС за јануар 

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за јануар  

Објава резултата месечне аукције за јануар 

 Месечна аукција фебруар 2019. 

11.01.2019 (M1) 

15.01.2019 (M2) 

16.01.2019 (M3) 

 

Објављивање месечног АТС за фебруар 

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за фебруар 

Објава резултата месечне аукције за фебруар 

 Месечна аукција март 2019. 

07.02.2019 (М1) 

12.02.2019 (М2) 

13.02.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за март  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за март 

Објава резултата месечне аукције за март 

 Мсечна аукција април 2019. 

07.03.2019 (М1) 

12.03.2019 (М2) 

13.03.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за април  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за април 

Објава резултата месечне аукције за април 

 Месечна аукција мај 2019. 

11.04.2019 (М1) 

16.04.2019 (М2) 

17.04.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за мај  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за мај 

Објава резултата месечне аукције за мај 

 Месечна аукција јун 2019. 

09.05.2019 (М1) 

14.05.2019 (М2) 

15.05.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за јун  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за јун 

Објава резултата месечне аукције за јун 

 Месечна аукција јул 2019. 

06.06.2019 (М1) 

11.06.2019 (М2) 

12.06.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за јул  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за јул 

Објава резултата месечне аукције за јул 

 Месечна аукција август 2019. 

1.07.2019 (М1) 

16.07.2019 (М2) 

17.07.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за август  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за август 

Објава резултата месечне аукције за август 
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 Месечна аукција септембар 2019. 

08.08.2019 (М1) 

13.08.2019 (М2) 

14.08.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за септембар  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за септембар  

Објава резултата месечне аукције за септембар 

 Месечна аукција октобар 2019. 

06.09.2019 (М1) 

10.09.2019 (М2) 

11.09.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за октобар  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за октобар 

Објава резултата месечне аукције за октобар 

 Месечна аукција новембар 2019. 

10.10.2019 (М1) 

15.10.2019 (М2) 

16.10.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за новембар  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за новембар 

Објава резултата месечне аукције за новембар 

Месечна аукција децембар 2019. 

07.11.2019 (М1) 

12.11.2019 (М2) 

13.11.2019 (М3) 

Објављивање месечног АТС за децембар  

Крајњи рок за доставу понуда за месечну аукцију за децембар 

Објава резултата месечне аукције за децембар 
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 Анекс 5 Образац за трансфер 

 

ПРЕНОС ПРАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ PTRS 

 

Скенирана копија овог обрасца мора да се достави на следеће адресе електронске поште: 

schedule@ems.rs и tsoplan@transelectrica.ro  

 

 ПРВОБИТНИ НОСИЛАЦ ПРАВА 

НА PTR 

НОВИ НОСИЛАЦ ПРАВА НА 

PTR 

ИМЕ ПРЕДУЗЕЋА:   

ОСОБА ЗА КОНТАКТ   

ТЕЛЕФОН   

ФАКС   

Е-MAIL   

ЕIC КОД   

ГРАНИЦА   

СМЕР   

ПРЕНЕТА PTR [МW]   

ПЕРИОД ПРЕНОСА    

ПОТПИС И ПЕЧАТ  

 

  

ДАТУМ 

 
  

 

mailto:schedule@ems.rs
mailto:tsoplan@transelectrica.ro
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Анекс 6 Државни празници Румуније 

 

 

 

01.01.2019 Нова Година 

02.01.2019 Нова Година 

24.01.2019. Дан Уније 

26.04.2019 Велики петак 

28.04.2019 Ускрс 

29.04.2019 Други дан Ускрса 

01.05.2019 Празник рада 

01.06.2019. Дан деце 

17.06.2019 Духови 

15.08.2019 Успење Пресвете Богородице 

30.11.2019 Свети Андрија 

01.12.2019 Национални Празник Румуније 

25.12.2019 Божић 

26.12.2019 Други дан Божића 

 

 



Прилог ./1 – Правила за годишње и месечне алокације  
 

 
 

41 

Анекс 7   Контакти  

 

Контакт особе Транселектрике: 

 
Оперативни сектор (пријава планова рада, потврда капацитета) 

             Тел:           004 021 303 5638 

             Факс:         004 021 303 5699 

E-mail:       tsoplan@transelectrica.ro 

              

 

ANTON Mircea  

             Тел.:           004 021 303 56 78 

E-mail :      mircea.anton@transelectrica.ro 

 

CONDOVICI Mihaela  

Тел.:          004 021 303 5854 

E-mail :     mihaela.condovici@transelectrica.ro 

 

 

Алокациона кућа (финансије, уговори и комерцијална питања) 

             Тел:           004 021 303 5963 

            Факс:         004 021 303 5847 

E-mail:      contracte.alocare@transelectrica.ro 

 

Mr. BUSCOVEANU Costel  

Тел:           004 021 303 5898 

E-mail:      costel.buscoveanu@transelectrica.ro 

 

 

 

         Mrs. TUCEAC Monica 

          Tel: 004 021 303 5963 

          E-mail: monica.tuceac@transelectrica.ro 

 

 
Mrs. MATEI Elena 

          Tel: 004 021 303 5807 

          E-mail: elena.matei@transelectrica.ro 

mailto:tsoplan@transelectrica.ro
mailto:mircea.anton@transelectrica.ro
mailto:mihaela.condovici@transelectrica.ro
file:///D:/Posao/Transelectrica/Zajednicke%20za%202017/contracte.alocare@transelectrica.ro
mailto:costel.buscoveanu@transelectrica.ro
mailto:monica.tuceac@transelectrica.ro
mailto:elena.matei@transelectrica.ro
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Анекс 8 –Банкарска гаранција 

 
Могућност исплате по првом позиву Бр .................. EUR ................ 

За: CNTEE TRANSELECTRICA SA (Транселектрика) 

Blvd. General Gh. Magheru 33, s. 1, Bucharest 

Адреса за коресподенцију: улица Olteni 2-4, s.3, Bucharest 030786 

 

Поштовани, 

1. Овим гарантујемо Вама (CNTEE TRANSELECTRICA SA у даљем тескту Транселектрика) 

изричито, неопозиво, безусловно и безрезервно, одричући се свих права на примедбу, поделу 

и изузеће (beneficium excussionis) са наше стране, потпуну и брзу исплату Вама од стране 

компаније ......................................., са регистрованом адресом ...................................................... 

(у даљем тексту „Клијент“), са ПИБ ............................................, без икаквих покретања 

противтужбе за износ од (............... најмање 20000 евра) за који имамо обавезу плаћања Вама 

(Транселектрика) моментално на Ваш захтев у случају неиспуњења обавеза нашег Клијента 

под условима прописаним у Правилима за годишње и месечне алокације за расподелу  

преноснонг капацитета на граници између Зона трговања Транселектрике и ЕМС-а за 2019. 

годину (у даљем тексту Правила за годишње и месечне алокације), усаглашеним од стране 

српског и румунског Оператора преносног система, назависно од валидности законских 

ефеката Изјаве о прихватању, потписане од стране нашег Клијента на основу Правила за 

годишње и месечне алокације. 

2. Сагласни смо да као независну и примарну обавезу надокнадимо и задржимо обештећење за 

све губитке, обавезе и трошкове настале као резултат: 

(1) Неиспуњења извршавања плаћања у дефинисаном року 

(2) Неизвршавања, невалидности или нелегалних уплата Клијента у 

складу са Правилима за годишње и месечне алокације, што у сваком случају не премашује 

нашу обавезу од (............. бар 20 000 евра). Сагласни смо да као назависну и примарну обавезу 

плаћања извршимо у року од 3 радна дана од дана захтева исплате било које количине са ваше 

стране у складу са Правилима за годишње и месечне алокације, не преко (....................... бар 20 

000 евра). Свака финансијска обавеза у складу са овим ставом ће бити извршена са наше стране 

као да је наш основни дуг. 

3. Ова гаранција и штете су валидне до времена док наш Клијент поштује у потпуности своје 

обавезе прописане Правилима за годишње и месечне алокације које се односе на учешће нашег 

Клијента, како је описано у Правилима за годишње и месечне алокације, до 27. децембра 2019. 

године. 

4. Овим се обавезујемо и преузимамо моменталну исплату Вама (Транселектрика) након пријема 

Вашег захтева, без оспоравања или подношења било какве примедбе или контразахтева, 

сваког износа до вредности (..............................), што сматрате да Вама припада 

(Транселектрика) у случају сваког непоштовања обавеза нашег Клијента у складу са 

Правилима за годишње и месечне алокације. 

5. Писани захтев Транселектрике за исплату у сврху аутентификације мора бити предат Банци 

преко посредника BRD – Groupe Societe Generale потврђујући да је потпис правно обавезујући 

за Транселектрику. У том смислу, BRD – Groupe Societe Generale (SWIFT: BRDEROBU) ће 

послати аутентичну SWIFT поруку на нашу адресу ............... (Bank Swift), и она ће морати да 

достави у сваком случају целокупан текст захтева Транселектрике за исплату и истовремено 

да потврди да су оригинали ових докумената прослеђени нама специјалном курирском 

службом, на нашу адресу: (Адреса Банке) 

6. Ваш захтев за исплатом представљен у складу са условима ове гаранције, биће обавезујући за 

нас и ми овим преузимамо моменталну исплату Вама било које прописане суме или суме које 

не прелази договорену вредност од (              ), ослобођену камате, трошкова плаћања и пратећих 
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трошкова, или покренути противзахтев, по вашим инструкцијама, без захтева за 

ауторизацијом Клијента, сагласности или било које друге акције, и без права узимања у 

разматрање сваког приговора или сумње од стране нашег Клијента. 

7. Ова гаранција и оштећење штете су важећи до дана истека, наиме до 27.12.2019, након чега ће 

истећи, али без предрасуда по питању наших обавеза по овом уговору у односу на било коју 

одговорност насталу или које су настале пре тог датума, а које ће остати на снази све док се 

не испоштују у целости. 

8. Измена или престанак правног односа или веза које постоји између нас и Клијента, неће нас 

ослободити од ове гаранције. Наше обавезе који проистичу из ове гаранције као и надокнада 

штете ће остати валидне и ми нећемо бити ослобођени обавеза које проистичу из ове гаранције 

и штете ако наш Клијент прогласи банкрот, или је у ликвидацији или је разрешен, или у 

случају обавезне администрације или било које друге релевантне процедуре или ако су нашем 

Клијенту одобрене било какве погодности или уколико поднесе било какву тужбу против Вас 

(Транселектрика). Све одредбе ове гаранције и надокнаде штете ће остати правоснажне, без 

обзира на било какве промене нашег Клијента у финансијском или правном смислу. 

9. Ова гаранција и надокнада штете је аутономно писмо гаранције у складу са чланом 2321 

Румунског грађанског законика и сва питања која из њега произилазе су предмет румунског 

закона. Сваки приговор који произилази или је у вези са гаранцијама биће поднет на пресуду 

надлежном суду у Букурешту, Румунија. 

10. У случају захтева за исплатом на основу ове гаранције или надокнаде штете, ако је количина 

коју плаћамо предмет било каквих владиних такси или надокнада, биће плаћене од стране 

нашег Клијента. Разумни и оправдани трошкови који се односе на ову гаранцију ићи ће на 

терет нашег Клијента. 

11. Овим изјављујемо да вредност гаранције не превазилази границе дефинисане законом Банке. 

12. Ова гаранција мора бити нама враћена (Име банке), (Адреса банке), када истекне. 

 

 

У својству сведока, ова гаранција је потписана ..................20..... 

 

Потпис издаваоца ............................... 

(Ауторизовани потпис банке) (Име банке) 

 

НАПОМЕНА: Као гаранцију исплате Транселектрика прихвата горе наведен текст. Ако Банка 

жели да направи смисаоне измене у тексту, прво је потребно да буду одобрене од стране 

Транселектрике. 
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Анекс 9 – Обавештење о финансијском поравнању за рефундацију носилаца PTR 
 

Обавештење о финансијском поравнању – рефундација на основу принципа             

„Искористи или продај“ 

 

 

ЗА: Име Регистрованог учесника     Реф. број ............/ Датум 

 

 

Предмет: Обавештење о финансијском поравнању за рефундацију на основу принципа 

„Искористи или продај“ за месец .............. 2019. године. 

 

 

Овим Вас обавештавамо да су ваша неноминована PTRs продата на дневним аукцијама, за 

месец .............. 2019.године следећа: 

 

Граница 

Смер 

Неноминована 

PTR (MWh) 

Вредност 

неноминованих

PTR (EURO) 

Ограничена 

PTRs (MWh) 

Вредност 

ограничених 

PTR (EURO) 

Укупна 

вредност 

рефундације 

(EURO) 

      

      

 
На захтев Регистрованог учесника, детаљан извештај ће бити послат Регистрованом учеснику који ће садржати: 

Име Учесника, EIC код, укупну пријављену количину PTRs (годишњих и месечних) по сату, одузета PTRs по 

сату, Цену са иницијалних аукција и Цену са дневних аукција, укупну рефундирану вредност. 

 

Срдачан поздрав, 

Име и презиме 

Позиција 
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Анекс 10 – Списак српских банака прихваћених од стране Алокационе куће 

 

Као инструменти обезбеђења плаћања,Транселектрика прихвата банкарске гаранције издате 

од стране следећих српских финансијских институција на енглеском језику само за 

компаније регистроване у Србији:  

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA 

BANCA INTESA BEOGRAD 

ERSTE BANK 

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD 

UNICREDIT BANK 

 

 

 

 


