
Измена 

 

Уговора 

о управљању загушењима на српско-хрватској граници  

 

између 

 

ЕМС АД Београд 

Кнеза Милоша 11 

11000 Београд – Србија 

(Порески Идентификациони Број: RS103921661) 

-У даљем тексту „ЕМС“-, 

 

и 

 

Хрватског оператора пријеносног сустава, д.о.о. 

Купска 4  

10000 Загреб - Хрватска  

(Порески Идентификациони Број: HR13148821633) 

-У даљем тексту „ХОПС“ 

 

 

 

(обе се у даљем тексту помињу као “стране”) 

 

 

  



Члан 1. 

Стране се слажу да је обострано закључен Уговор о управљању загушењима на српско – 

хрватској граници, потписан од стране ЕМС-а дана 13. децембра 2017. године, под бројем 

503-00-UGO-82/2017-004, и од стране ХОПС-а, дана 22. децембра 2017. године (у даљем 

тексту: Уговор), у циљу организовања транспарентне расподеле расположивих преносних 

капацитета на граници између зона трговања Хрватска – Србија и доделе Права на 

прекогранични преносни капацитет учесницима на тржишту на транспарентан и 

недискриминаторан начин. 

Стране су сагласне да, у складу са чланом X Уговора,  приступе закључењу ове измене. 

Члан 2. 

Овом изменом, стране се слажу да се постојећи Прилог ./3 Правила за расподелу 

унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања Хрватског 

оператора пријеносног сустава д.о.о. („ХОПС“) и ЕМС АД Београд („ЕМС”) који чини 

саставни део  Уговора, у потпуности замењује новим Прилогом ./3 Правила за расподелу 

унутардневних преносних капацитета на граници између зона трговања Хрватског 

оператора пријеносног сустава д.о.о. („ХОПС“) и ЕМС АД Београд („ЕМС”), који је приложен 

уз ову измену и представља њен саставни део. 

Члан 3. 

 
Све одредбе Уговора, уколико нису у супротности са одредбама ове измене, остају 

непромењене и на снази. 

Члан 4. 
 

Ова измена ступа на снагу даном потписивања обе стране. 

Даном потписивања ове измене, Прилог ./3 Правила за расподелу унутардневних 

преносних капацитета на граници између зона трговања Хрватског оператора пријеносног 

сустава д.о.о. („ХОПС“) и ЕМС АД Београд („ЕМС”), који је приложен уз ову измену, постаје 

саставни део Уговора и примењује се за расподелу унутардневног капацитета почев од 1. 

јануара 2019. године надаље. 

 
Датум:          Датум: 

_____________________________ ____________________________________ 
              
 
 
ЕМС АД Београд Хрватски оператор пријеносног сустава д.о.о  
  
Александар Курћубић                                             Maрио Гудељ                            
 
Извршни директор за управљање                         Председник Управног одбора  
и тржиште 
 (на основу овлашћења генералног 

директора ЕМС АД Београд  

број 132/900-00-OPP-2128/2017-028  

од 21.11.2017. године) 


