
 

 

 

 

 

 

 

  

Специфични Анекс за границу Зона трговања  
Бугарска – Србија на Хармонизована 

Алокациона правила за расподелу права на 
дугорочни преносни капацитет 

 

 

 



Поглавље 1  

Опште одредбе 

Члан 1 
Предмет и обим 

1. Овај Анекс на Хармонизована Алокациона правила за расподелу Права на дугорочни 

преносни капацитет (у даљем тексту "ХАР") се односи на члан 51 Уредбе Комисије (ЕУ) 

2016/1719 којом се успостављају смернице за расподелу дугорочних капацитета (у даљем 

тексту "Уредба FCA") које се не могу директно применити на границе Зона трговања ван 

Европске уније (у даљем тексту "ЕУ"). Граница између зона трговања Бугарска-Србија још није 

у саставу ниједног од Региона за прорачун капацитета (CCR), јер није наведено у Анексу 1 

Одлуке Агенцијe за сарадњу енергетских регулатора (ACER) бр. 06/2016 од 17. новембра 2016. 

о предлогу Oператора преносних система електричне енергије за одређивање региона за 

прорачун капацитета. 

 

2. У складу са чланом 4 ХАР-а, регионалне или граничне специфичности могу се увести за једну 
или више граница Зона трговања. Овај анекс ХАР-а (у даљем тексту "Анекс") има за циљ да 
примени ХАР (измењен и допуњен овим Анексом) на границу Зоне трговања Бугарска - 
Србија, која није још увек део нити једног Региона за прорачун капацитета, односно на 
границу Зоне трговања између EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, д.о.о. (у даљем 
тексту ЕСО) и ЕМС АД Београд (у даљем тексту ЕМС). Правила описана овим Анексом су 
регулисана важећом законском легислативом ЕУ или важећим законским регулативама 
Енергетске Заједнице и/или важећим националним законодавством. Референце на TSO или 
на Оператора преносног система стога укључују референце на ЕУ Операторе преносних 
система и Операторе преносних система потписнике Споразума о Енергетској Заједници. 
Референце на NRA или Национална Регулаторна Тела укључују референце на ЕУ Национална 
Регулаторна Тела и Национална Регулаторна Тела потписнике Споразума о Енергетској 
Заједници. 
 

3. Анекс ступа на снагу даном ступања на снагу ХАР-а, у складу са важећим националним 
регулаторним режимом. Овај анекс може бити предмет ревизије (рецензије) према захтеву 
Националних Регулаторних Тела. У случају да је потребна измена Анекса на основу одлуке 
Националних Регулаторних Тела, примењује се члан 68 ХАР-а. 
 

4. Уколико постоји било која неусаглашеност између било које одредбе у главном тексту ХАР-а 
и Анекса, примењиваће се одредбе прописане Анексом. Капитализовани изрази у овом 
анексу су дефинисани у ХАР-у за који се овај анекс прилаже. 
 

5. Алокациона платформа на граници између Зона трговања ЕМС-а и ЕСО-а ће бити обезбеђена 
од стране алокационе куће JAO S.A. (Joint Allocation Office). 

Поглавље 2  

Опште одредбе 

Члан 2 
Дефиниције и тумачење 



1. Термин Јединствена алокациона платформа је замењен термином Алокациона платформа 
у целом документу са следећим значењем: 

Алокациона платформа означава JAO S.A. (Joint Allocation Office); 

2. Термин Алокациона правила допуњује члан 2 ХАР-а са следећим значењем: 

Алокациона правила представљају Хармонизована Алокациона правила за расподелу 
права на дугорочни преносни капацитет (ХАР). 

Поглавље 3  

Ограничавање Права на дугорочни преносни капацитет 

Члан 3 
Рокови за гарантованост дан унапред 

1. Овај члан 3 допуњује члан 58 ХАР-а. 
 

2. За границе Зона трговања где постоји разлика у времену затварања тржишта дан унапред са 
две стране границе Зоне трговања, раније време затварања тржишта дан унапред ће 
представљати основу за одређивање рока за гарантованост дан унапред. 
 

3. Алокациона платформа ће објавити на својој интернет страници крајњи рок за гарантованост 
дан унапред, који је за потребе ових Алокационих правила 09:45h (CEВ). 

Члан 4 
Накнада за ограничавање у сврху обезбеђивања рада система у границама  

оперативне сигурности пре рока за гарантованост дан унапред 

 

1. Овај члан 4 замењује члан 59 ХАР-а. 
 

2. У случајевима ограничавања, а у сврху обезбеђивања рада система у границама оперативне 
сигурности, које настану пре рока за гарантованост дан унапред, накнада за сваки сат погођен 
ограничењем и за сваког Регистрованог учесника израчунава се као Право на дугорочни 
преносни капацитет у МW по сату који одговара разлици између додељених Права на 
дугорочни преносни капацитет која је Регистровани учесник имао пре и након ограничавања, 
помножено са Маргиналном ценом иницијалне Аукције. 

 

Члан 5 
Накнада за ограничавања услед Више силе или Ванредне ситуације  

након рока за гарантованост дан унапред 

1. Овај члан 5 замењује члан 61 ХАР-а. 
 

2. У случају Више силе или Ванредне ситуације након рока за гарантованост дан унапред, 
носиоци ограничених Права на дугорочни преносни капацитет имају право на обештећење 
које се израчунава као Право на дугорочни преносни капацитет у МW по сату који одговара 
разлици између додељених Права на дугорочни преносни капацитет која је Регистровани 
учесник имао пре и након ограничавања, помножено са Маргиналном ценом иницијалне 
Аукције. 

 



 

 

Члан 6 
Накнада носиоцима Права на дугорочни преносни капацитет за неноминована  

Права на прекогранични преносни капацитет 

1. У циљу избегавања сумње, референца у члану 48(3) на члан 59 ХАР-а је такође измењена 
Анексом и члан 48(3) ХАР-а се из тог разлога замењује ставом 2 овог члана. 

2. Алокациона платформа ће исплатити накнаду носиоцима Права на дугорочни преносни 
капацитет у складу са чланом 4(2) овог Анекса за неноминована Права на прекогранични 
преносни капацитет која нису поново додељена на одговарајућем дневном алокационом 
поступку из других разлога од оних наведних у члану 48(2) ХАР-а. 

Поглавље 4  

Права на дугорочни преносни капацитет 

Члан 7 
Тип Права на дугорочни преносни капацитет 

У складу са чланом 4 ХАР-а, врста Права на дугорочни преносни капацитет која ће бити 
примењена на граници Зоне трговања Бугарска – Србија је Право на прекогранични преносни 
капацитет према UIOSI (Use It Or Sell It principle - искористи или продај) принципу. 

 

Члан 8 
Временски оквир дугорочних капацитета 

Права на дугорочни преносни капацитет на граници Зоне трговања Бугарска – Србија ће се 
додељивати унапред за временске хоризонте месец и година. 
 

Члан 9 
Врста продукта 

1. Права на дугорочни преносни капацитет ће се додељивати као базни продукт са фиксним 
износом MW у току Периода трајања продукта. 

2. Продукт може да садржи Периоде смањеног капацитета, тј. одређене календарске дане 
и/или сате у оквиру Периода трајања продукта, у којима су Међузонски капацитети понуђени 
у смањеном износу MW-а, узимајући у обзир предвиђене специфичне ситуације у мрежи 
(нпр. планирано одржавање, дугорочни испади, предвиђени проблеми са балансирањем). 

3. Уколико продукт који се нуди у аукционом поступку укључује Периоде смањеног капацитета, 
Спецификација аукције ће укључивати, за сваки Период смањеног капацитета, информацију 
о трајању Периода смањеног капацитета и износа понуђених капацитета.  

 

Члан 10 
Датум ступања на снагу и примена 

1. Алокациона правила ступају на снагу након одобрења Националних регулаторних тела, а 
примењиваће се ради расподеле капацитета почевши од 1. јануара 2022. године. 

 


