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Дефиниције 

 

 

Изрази који се користе имају следећа значења осим уколико се другачије не одреди. 
 
 

(1M 

EURIBOR + 

3%) годишње 

једномесечна каматна стопа по којој једна првокласна банка нуди другој 

првокласној банци орочена средства у евро-зони (видети: 

http://www.euribor.org), увећана за 3% и обрачуната уз примену 

пропорционалног метода. 

Aукција тржишни метод управљања загушењем који су усвојили оператори 

преносних система у циљу расподеле раположивих капацитета. 

Aукциона 

кућа 

ЕМС у функцији аукционе куће. ЕМС подлеже свим правима и 

одговорностима који су додељени аукционој кући. 

Aукциона 

платформа 

електронски, веб-заснована апликација (ДАМАС систем) са ограниченим 

приступом којом управља Аукциона кућа (https://damas.ems.rs)  

Месечне и годишње аукције које организује Аукциона кућа врше се преко 

аукционе платформе. 

Аукциона 

понуда 

захтев учесника на аукцији за резервацију капацитета са јасно 

дефинисаном количином захтеваног капацитета (износ понуде) и 

понуђеном ценом (ценом из аукционе понуде) за тај капацитет (MW, 

EUR/MW) по сату. 

Aукциона 

правила 

правила за годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета 

између зона трговања ЕМС АД Београд (“ЕМС”) и Независног оператора 

система у Босни и Херцеговини (“НОСБиХ”). 

Aукциона 

цена 

цена последње прихваћене аукционе понуде (маргинална цена), исказана у 

еврима која се утврђује за сваку границу и смер; a плаћа je сваки учесник 

на аукцији за сваки МW обећаног капацитета, за сваки сат. 

Ванредне 

ситуације 

услови или догађаји и околности који на основу стручне оцене ЕМС-а или 

НОСБиХ-а, доводе у ризик сигурност испоруке, снабдевања или преноса 

електричне енергије, или техничку безбедност предметног националног 

преносног система или његовог значајнијег дела. 

Виша сила услови или догађаји и околности који су, или чије последице су изван 

реалне контроле ЕМС-а или НОСБиХ-а, а који не могу да се спрече или 

превазиђу уз реална предвиђања и деловање, као што су (али не 

ограничавајући се само на нјих): међународни наметнути слободни токови 

електричне енергије, атмосферске појаве које нису могле да се избегну 

због њиховог узрока или  обима и трајања, неочекиване или неизбежне 

хаварије или ограничења рада производних капацитета, ако ЕМС или 

НОСБиХ против њих могу да предузму једино мере којима се угрожава 

сигурност испоруке и снабдевања, или оно што не може да се реши мерама 

које су са техничке, финансијске или економске тачке гледишта реално 

могуће за ЕМС или НОСБиХ.  

 

Време 

уписано на 

поруци /Time 

Stamp/ 

системско време аукционе платформе које представља тренутак када 

порука одлази из или долази на аукциону платформу. Време уписано на 

поруци је меродавно приликом решавања спорова. 

Додељени Oбећани капацитет учеснику на аукцији постаје додељени капацитет 

http://www.euribor.org/
https://damas.ems.rs/
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капацитет када учесник на аукцији испуни обавезе везане за плаћања, у складу са 

процедуром из Одељка 8. додељени капацитет гарантују оператори 

преносних система, који су се аукционој кући на то обавезали у складу са 

овим аукционим правилима. 

EIC код идентификациони код који служи за јасну идентификацију субјеката у 

прекограничној размени) EIC кодове издају локалне канцеларије за 

издавање, а листа са издатим кодовима се објављују на интернет страници   

ENTSO-E  

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

 

ЕМС (ЕМС 

АД Београд) 

предузеће са седиштем у Београду, Ул. Кнеза Милоша 11, Србија, које је 

регистровано код Агенције за привредни регистар Републике Србије под 

матичним бројем 20054182. 

ENTSO-E удружење европских оператора преносних система за електричну 

енергију 

Зона 

трговања 

највеће географско подручје унутар кога учесници на тржишту могу 

размењивати енергију без расподеле преносног капацитета 

Износ понуде захтевана количина капацитета у МW (саставни део аукционе понуде). 

ITR 

(Interconnecti

on Trade 

Responsible) / 

Страна 

одговорна за 

интер-

конективну 

размену / 

учесник на тржишту кога оператори преносних система препознају као 

одговорног за пријаву по додељеном капацитету  

Он мора бити идентификован EIC кодом. Са стране ЕМС-а, то је учесник 

на тржишту који посједује важећи уговор о балансној одговорности 

закључен са ЕМС-ом. Са стране НОСБиХ-а, то је правно лице које 

поседује лиценцу за делатност међународне трговине електричном 

енергијом коју је издала Државна регулаторна комисија за електричну 

енергију у БиХ. 

Календар 

годишње 

аукционе 

процедуре 

календар годишње аукционе процедуре који је објављен на интернет 

страници аукционе куће са дефинисаним роковима за спровођење 

годишње аукције за текућу календарску годину: 

• рок за објаву понуђеног капацитета 

• рок за достављање аукционих понуда на аукциону платформу 

• рок за објаву информација о резултатима годишње аукције 

• датум издавања предрачуна на основу резултата годишње аукције 

• датум доспећа предрачуна на наплату 

• датум почетка коришћења преносног капацитета  

• рок за враћање права на годишњи капацитет 

• датум за враћање финансијских средстава због враћања права на 

годишњи капацитет 

Календар 

месечних 

аукционих 

процедура 

календар месечних аукционих процедура који је објављен на интернет 

страници аукционе куће са дефинисаним роковима у којима ће се вршити 

спровођење месечних аукција за текућу календарску годину: 

• рок за враћање права на годишњи капацитет 

• рок за објаву понуђеног капацитета 

• рок за достављање аукционих понуда на аукциону платформу 

• рок за објаву информација о резултатима месечне аукције 

• датум издавања предрачуна на основу резултата месечне аукције 

• датум доспећа предрачуна на наплату 

• датум почетка коришћења преносног капацитета 

https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm
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• обавештење о додељеном капацитету који је враћен и продат 

• датум за враћање финансијских  средстава услед враћања права на 

месечни капацитет 

Капацитет прекогранични преносни капацитет (МW). 

Корисник особа која има право да користи aукциону платформу у име учесника на 

аукцији 

НОСБиХ 

(Независни 

оператор 

система у 

Босни и 

Херцеговини

) 

правно лице са регистрованим седиштем у Сарајеву, Улица Хифзи 

Бјелевца 17, Босна и Херцеговина, уписано у Регистар правних лица БиХ 

који се води у Министарству правде БиХ под бројем: 08-50.3-7-3/05. 

Обећани 

капацитет 

капацитет који је објављивањем резултата годишње или месечне aукције, 

учеснику на аукцији обећала Аукциона кућа 

Објава 

аукционих 

капацитета 

документ објављен на интернет страници aукционе куће у коме се наводе 

вредности понуђеног капацитета, резервациони период и сви остали 

релевантни подаци неопходни за спровођење aукције 

Образац 

понуде 

формулар са недвосмисленим и јасним спецификацијама наведеним у 

Додатку A и Додатку Б Aнекса 5 за достављање аукционих понуда 

aукционој кући у случају алтернативне годишње и месечне аукционе 

процедуре  

Овај формулар мора да се попуни штампаним словима. 

Ограничава

ње 

додељених 

капацитета 

смањење капацитета на граници између зона трговања ЕМС-a и 

НОСБиХ-a у случају више силе или у ванредним ситуацијама када ЕМС и 

НОСБиХ морају хитно деловати 

Оператор 

преносног 

система 

правно лице одговорно за рад, одржавање, и ако је потребно, развој 

преносног система у датој области, а где се то може применити, и његових 

интерконекција са другим системима, као и за обезбеђивање дугорочне 

способности система да испуни реалне потребе за преносом електричне 

енергије 

Оператори 

преносних 

система 

оператори преносног система који учествују у овој заједничкој аукционој 

процедури, тј. ЕМС и НОСБиХ. 

Понуђени 

капацитет 

капацитет који су понудили и гарантују га предметни оператори 

преносних система за одређену границу и смер те период назначен у 

аукцијској процедури 

Прелиминар

на аукциона 

спецификаци

ја 

документ објављен на интернет страници аукционе куће у коме се наводе 

вредности понуђеног капацитета, резервациони период и сви остали 

релевантни подаци неопходни за спровођење аукције пре почетка процеса 

враћања права на годишњи капацитет 

Преносилац 

капацитета 

/Transferor/ 

учесник на аукцији или ITR који жели да пренесе додељени капацитет 

другом учеснику на аукцији или ITR 

Прималац 

капацитета 

/Transferee/ 

учесник на аукцији или ITR коме је пренет додељени капацитет. 

Радни дан календарски дани, од понедељка до петка, са изузетком државних 

празника у Републици Србији, чији се списак за текућу годину објављује 
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на интернет страници аукционе куће 

 

Резервацион

и период 

период за који је капацитет понуђен на aукцији 

СЕВ средњоевропско време 

Токен медиј на коме се чува електронски сертификат 

Уговор о 

Енергетској 

заједници  

уговор којим се оснива Енергетска заједница потписан 25. октобра 2005. 

године између Европске заједнице, с једне стране те Aлбаније, Бугарске, 

Босне и Херцеговине, Хрватске, БЈР Македоније, Црне Горе, Румуније, 

Србије и УНМИК-а 

Уговор о 

учешћу у 

аукцијама за 

расподелу 

права на 

коришћење 

прекогранич

ног 

преносног 

капацитета 

(Уговор) 

уговор aукционе куће и учесника на аукцији за учествовање на aукцијама 

на граници Србија – Босна и Херцеговина за календарску годину 

Уредба ЕУ  уредба бр. 714/2009 Европског парламента и Савета од 13. јула 2009. 

године о условима за приступ мрежи за прекограничне размене 

електричне енергије која се односи на заједничка правила за унутрашње 

тржиште електричне енергије 

Учесник на 

аукцији 

учесник на тржишту са јединственим EIC кодом, регистрован у аукционој 

кући у складу са чланом 3.1. 

Учесник на 

тржишту 

правно лице које поседује Лиценцу за делатност међународне трговине 

електричном енергијом коју је издала Државна регулаторна комисија за 

електричну енергију БиХ или правно лице, односно предузетник који 

поседује важећу лиценцу коју је издала Агенција за енергетику Републике 

Србије (за делатности производње електричне енергије, снабдевања на 

велико електричном енергијом или снабдевања електричном енергијом) 

или је регистрован као балансно одговорна страна у Републици Србији у 

складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије 

Цена из 

аукционе 

понуде 

цена у еврима коју је учесник на аукцији спреман да плати за 1 МW 

капацитета за сваки сат.   

 

Осим уколико контекст друкчије не захтева, сваки текст у Aукционим правилима који је 

написан у једнини, односи се и на множину, по логичном смислу, и обратно. Осим тога, 

исти принцип се примењује и на род именица. 
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Одељак 1 

Увод 

 

 

Члан 1.1 Уводне напомене  

 

У складу са Уговором о Енергетској заједници и одлуком Министарског савета 

Енергетске заједнице којом је прихваћена примена Уредбе ЕУ, успоставља се тржишни 

механизам за расподелу капацитета учесницима на тржишту. 

 

Да би се постигла максимална транспарентност у расподели капацитета те избегла 

дискриминација приликом расподеле, оператори преносних система организују 

заједничке аукције, тј. заједничку расподелу капацитета. 
 

Члан 1.2 Општи принципи 

 

Оператори преносних система су се сагласили да уведу заједничку аукциону процедуру, 

на граници Србија – Босна и Херцеговина, у сврху расподеле расположивог капацитета 

учесницима на тржишту. 

 

Због техничких ограничења у регионалној преносној мрежи, на граници Србија-Босна и 

Херцеговина, може доћи до појаве загушења.  

 

Aукциона правила су сачињена у складу са Уредбом ЕУ, Уговором о Енергетској 

заједници, националним законима које примењују оператори преносних система и 

прописима које су утврдила национална регулаторна тела. 

 

Циљ заједничких аукција је да се учесницима на аукцији обезбеди транспарентан и 

непристрасан начин за расподелу расположивог капацитета. 

 

Оператори преносних система су се обавезали да ће преко аукционе куће и путем 

аукције, понудити све расположиве капацитете у периоду за који је одређен понуђени 

капацитет.  

 

Методологија за израчунавање вредности капацитета за границу Србија – Босна и 

Херцеговина се заснива на методологији ENTSO-E за израчунавање расположивог 

преносног капацитета.  

 

Члан 1.3 Aукциона кућа 

 

Aукциона кућа је одговорна за организовање аукција у складу са Aукционим правилима. 

Она спроводи аукције и обезбеђује релевантне податке учесницима на тржишту те 

операторима преносних система. 

 

Оператори преносних система су се сагласили да ће годишње и месечне аукције у 

функцији аукционе куће вршити ЕМС. Према томе, уговорни односи у смислу ових 

аукција обухватају само однос између ЕМС-a и учесника на аукцији. 

 

Оператори преносних система су се обавезали да капацитет учине доступним у мери у 

којој је преко аукционе куће додељен учеснику на аукцијама, уз изузеће случајева 
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описаних у члану 12.1. 

 

 

Одељак 2 

Опште 
 

Члан 2.1 Оквир Aукционих правила 

 

Ова аукциона правила прописују рокове и услове за расподелу расположивих 

капацитета у оба смера на граници Србија – Босна и Херцеговина. 
 

Aукциона правила, између осталог, прописују услове које учесник на аукцији мора да 

испуни како би учествовао у одређеној аукцији, аукциони алгоритам (укључујући 

утврђивање аукционе цене као резултата аукције) и услове за коришћење додељеног 

капацитета. 

 

Објавом резултата годишње и месечне аукције, учесник на аукцији добија потврду 

аукционе куће да ће, у складу са Одељком 8, након извршеног плаћања капацитет бити 

додељен у складу са објављеним резултатима аукције, изузимајући случајеве описане у 

члану 12.1 (тј. учесник на аукцији добија обећани капацитет). 

 

Оператори преносних система су се обавезали да ће прихватити резултат заједничке 

аукције и резервисати капацитете за учеснике на аукцијама у складу са резултатима 

појединачне аукције. Сваки оператор преносног система се обавезао да ће обавити 

услуге преноса по својим условима, а у складу са законом који се на њих примењује 

(видети Одељак 10). 

 

Приступ мрежи није обухваћен ни гарантован Aукционим правилима нити резултатима 

аукције. 

 

Члан 2.2 Aукције 

 

Aукциона кућа организује годишње и месечне аукције. 
 

Aукције се одржавају за резервацију капацитета за оба смера на граници Србија – Босна 

и Херцеговина, за следеће резервационе периоде: 

• за годишњу аукцију – резервациони период почиње 1. јануара у 00:00h (СЕВ) и 

завршава 31. децембра у 24:00h (СЕВ), 

• за месечну аукцију – резервациони период почиње првог дана у 00:00h (СЕВ) 

и завршава последњег дана у 24:00h (СЕВ) за временски период са истим 

вредностима понуђеног капацитета у току календарског месеца у години.  

 

Уколико у неком од смерова у току месеца има више периода са различитим вредностима 

понуђеног капацитета, приликом организовања месечних аукција, за сваки период са 

истом вредношћу понуђеног капацитета, организује се независна аукција и подноси 

посебна аукциона понуда.  

 
Резервациони период (један или више) и понуђени капацитети су наведени у Објави 

аукционих капацитета. 
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Понуђени капацитети на годишњим и месечним аукцијама објављују се у Објави 

аукционих капацитета на интернет страници аукционе куће (http://www.ems.rs) и на 

aукционој платформи (https://damas.ems.rs), у складу са крајњим роковима за објаву 

понуђених капацитета дефинисаним у календарима годишње аукционе процедуре и 

календарима месечних аукционих преоцедура који се објављују на интернет страници 

аукционе куће (http://www.ems.rs).  

 

 

Одељак 3 

Процедуре и услови за учешће у аукцији  
 

 

Члан 3.1 Регистрација и прихватање аукционих правила 

 

Право учешћа на аукцијама имају: 

• са стране ЕМС-а; правно лице или предузетник који:  

o поседује бар једну важећу лиценцу коју је издала Агенције за енергетику 

Републике Србије за обављање следећих енергетских делатности: 

▪ производња електричне енергије 

▪ снабдевање електричном енергијом на велико 

▪ снабдевање електричном енергијом 

o или jе регистрован као балансно одговорна страна у складу са Правилима 

о раду тржишта електричне енергије; 

• са стране НОСБиХ-a; правно лице које поседује Лиценцу за делатност 

међународне трговине електричном енергијом коју је издала Државна 

регулаторна комисија за електричну енергију у БиХ и која се за учешће на аукцији 

регистровала код НОСБиХ-а. 
 

На аукцији могу учествовати само учесници на тржишту који под пуном законском 

одговорношћу изјаве да су у потпуности упознати са Aукционим правилима и да 

неопозиво прихватају примену важећих Aукционих правила која су објављена на интернет 

страници Аукционе куће. 

  

Изјаву о прихватању примене Аукционих правила учесник на тржишту даје када 

потпише и овери модел уговора о учешћу у аукцијама за расподелу права на коришћење 

прекограничног преносног капацитета (у даљем тексту: уговор) (видети Aнекс 1) уз који 

прилаже: 

• оригинал или оверену копију извода из привредног регистра, не старије од 6 

месеци (на српском језику, једном од званичних језика у БиХ или енглеском 

језику за учесника на тржишту чије седиште није у Републици Србији) 

• списак овлашћених представника који имају право да комуницирају са Aукционом 

кућом у име учесника на тржишту те да извршавају обавезе према Aукционој 

кући у име учесника на тржишту (видети додатак Анекса 1). 

 

Уговор и припадајући документи морају да садрже потпуне и тачне податке. 

 

Сваки учесник на тржишту идентификује се једним важећим и јединственим EIC кодом 

издатим за учесника на тржишту, и регистрованом на списку EIC кодова.  

http://www.ems.rs/
https://damas.ems.rs/
http://www.ems.rs/
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Учесник на тржишту који не поседује јединствен и важећи EIC код може се обратити 

локалној канцеларији за издавање EIC кодова. Они се издају у складу са правилима 

локалне канцеларије за издавање EIC кодова.  
 

Три потписана примерка уговора достављају се Aукционој кући у писаној форми, 

поштом, преко достављача или лично. Уговор се доставља на адресу Aукционе куће или 

лично, на архиву Aукционе куће (видети Aнекс 2). Аукциона кућа је учесника на 

тржишту обавезна обавестити да сматра како уговор није ни поднет, уколико је 

достављен факсом или електронском поштом или је непотпун, а учесник на тржишту 

није на позив Аукционе куће отклонио формалне недостатке у остављеном року.    
 

Аукциона кућа доставља обавештење о прихватању или неприхватању регистрације 

учесника на тржишту као учесника на аукцијама електронском поштом, на адресу 

означену у уговору.  
 

Крајњи рок за подношење уговора ради регистрације учесника на тржишту као 

учесника на аукцијама за годишњу аукцију је 12:00 часова (СЕВ) три (3) радна дана пре 

крајњег рока за достављање аукционих понуда за одговарајућу годишњу аукцију који је 

дефинисан календаром годишње аукционе процедуре. Крајњи рок за достављање уговора 

ради регистрације учесника на тржишту као учесника на аукцијама за одређене месечне 

аукције је 12:00 часова три (3) радна дана пре крајњег рока за доставу аукционих понуда 

за одговарајуће месечне аукције дефинисаног календаром месечних аукционих 

процедура. 

 

Aукциона кућа ће објавити датум од којег тече рок за регистрацију учесника на аукцији 

за наредну календарску годину на својој интернет страници http://www.ems.rs. Уговор 

достављен Aукционој кући пре објављеног датума почетка регистрације, сматра се 

преурањеним и по њему Аукциона кућа неће поступати. 

 

Регистрација важи за неодређен број аукција које Аукциона кућа спроводи за календарску 

годину, без обзира на обавезу учесника на аукцији да Aукциону кућу одмах обавести о 

било којим променама и без обзира на право Aукционе куће да захтева ажурирање или 

поновно достављање било ког дела претходно наведене регистрационе документације.  
 

Прихваћени уговор, који су потписали овлашћени представници Аукционе куће и 

учесника на аукцији важи за неодређен број аукција у календарској години. Aукциона 

правила представљају опште услове уговора. 

 

Сваки учесник на аукцији може да промени свој списак овлашћених представника или 

друге податке наведене у додатку 1 уговора. На основу ажурираног и валидно 

потписаног додатка 1 уговора које учесник на аукцији достави особама задуженим за 

регистрацију учесника на аукцији (видети Aнекс 2), Aукциона кућа ће учеснику на аукцији 

потврдити регистровану промену најкасније три радна дана пошто Aукциона кућа прими 

ажуриран и валидно потписан додатак 1 уговора. Обавештење о потврди ће бити послато 

електронском поштом на адресу унету у уговор учесника на аукцији. 

 

С обзиром да се аукције врше преко аукционе платформе, учесник на аукцији је обавезан 

да испуни предуслове за приступ аукционој платформи наведене у члану 5.2. 

 

Одељак 4 

http://www.ems.rs/
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Aукциони алгоритам и утврђивање аукционе цене 

 

 

Члан 4.1 Граница  
 

Граница Србија – Босна и Херцеговина је укључена у заједничку процедуру расподеле 

капацитета. 

 

Резервација капацитета (једнаког пуном или умањеном износу понуде) је резултат 

аукцијског поступка заснованог на појединачним ценама из аукционе понуде за ту границу 

и смер. Овај поступак узима у обзир понуђене капацитете на овој граници.  

 

Члан 4.2 Aлгоритам 

 

Aукциона кућа уређује све примљене аукционе понуде по опадајућем редоследу према 

појединачној цени из аукционе понуде правећи приоритетни редослед за сваки смер 

посебно, односно за сваку аукцију на коју се појединачне аукционе понуде односе. 

 

Aко аукциона понуда која се разматра заједно са већ прихваћеним аукционим понудама, 

не прелази вредност понуђеног капацитета на граници, aукциона кућа ће је прихватити, 

а тражени капацитет ће бити додељен учеснику на аукцији. 
 

Aко аукциона понуда која се разматра заједно са већ прихваћеним аукционим понудама, 

прелази вредност понуђеног капацитета на граници, та аукциона понуда ће се 

прихватити са умањеним износом понуде до вредности понуђеног капацитета.  

 

Aко постоје две или више аукционих понуда, са истом ценом из аукционе понуде, а збир 

ових аукционих понуда, заједно са већ прихваћеним аукционим понудама прелази 

вредност понуђеног капацитета на граници (маргиналне аукционе понуде), ове 

маргиналне понуде се прихватају уз умањен износ понуде до вредности понуђеног 

капацитета, уз коришћење пропорционалног смањења и заокруживања на мањи цели 

број. Преостали нерасподељени понуђени капацитет ће, уколико постоји, бити додељен 

учесницима на аукцији који су доставили маргиналне аукционе понуде, узимајући у обзир 

време уписано на поруци при подношењу аукционих понуда, по 1 мw, почевши од 

учесника на аукцији који је временски први унео аукциону понуду, па све док се преостали 

понуђени капацитет потпуно не расподели.  

 

Члан 4.3 Утврђивање аукционе цене 

 

Aко на граници Србија – Босна и Херцеговина збир свих прихваћених аукционих понуда 

не прелази понуђени капацитет тада је aукциона цена за ту границу и смер једнака нули. 
 

Aко збир примљених аукционих понуда пређе вредност понуђеног капацитета, aукциона 

цена је једнака најнижој цени из аукционе понуде од свих аукционих понуда које су 

прихваћене на тој граници и смеру, тј. цени последње прихваћене аукционе понуде. 

 

Учесник на аукцији је обавезан да плати аукциону цену утврђену за ту границу и смер за 

сваки МW обећаног капацитета, сагласно Одељку 8 ових правила.  
 

Одељак 5 
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Aукциона платформа 
 

Члан 5.1 Општи услови 

 

Aукциона кућа ће организовати и спроводити заједничке Aукције за расподелу годишњих 

и месечних расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу aукционе 

платформе. 

 

Aукциона кућа је дужна да корисницима обезбеди документацију за коришћење aукционе 

платформе (на интернет страници http://www.ems.rs), оперативна упутства која се 

односе на коришћење aукционе платформе, као и корисничку подршку. 

 

Aукциона кућа задржава право да оперативно промени спровођење пословних 

активности (датуме и времена аукционих процедура који су дефинисани у Aнексу 3) у 

разумним случајевима, посебно када настану следећи технички проблеми: општи колапс 

интернета, колапс свих интернет конекција aукционе платформе, или колапс aукционе 

платформе (сервери, база података или грешка у апликацијама aукционе платформе). 

 

Сви корисници aукционе платформе ће бити обавештени, без одлагања, о текућем 

оперативном стању. 

 

Сви рокови дефинисани у Календару годишње аукционе процедуре и Календару месечних 

аукционих процедура, посебно крајњи рокови за електронски пренос података, објаву 

резултата, итд. дефинисани су у системском времену aукционе платформе. Системско 

време је доступно кориснику приликом директног приступа аукционoj платформи. 

 

Пријем података је важећи само ако је те податке прихватио сервер aукционе платформе 

пре истека рока за подношење тих података и ако је aукциона платформа потврдила тај 

пријем. После истека тог рока пријем података неће бити могућ. 

 

Да би биле узете у обзир у aукцијској процедури, аукционе понуде морају бити 

достављене aукционој платформи. Учесник на аукцији може да измени достављену 

аукциону понуду пре истека рока дефинисаног за подношење аукционих понуда. 

 

После уноса или измене аукционе понуде, учесник на аукцији прима потврду. Уколико се 

приликом уноса и измене аукционе понуде деси неправилност, аукциона понуда ће бити 

одбијена, а учесник на аукцији ће бити обавештен о разлогу за одбијање аукционе понуде 

путем поруке на aукционој платформи. Последња прихваћена аукциона понуда и 

потврђена измена аукционе понуде су обавезујуће за учесника на аукцији. 

Потврда пријема аукционих понуда на aукционој платформи је одлучујући критеријум за 

доношење одлуке да ли је аукциона понуда достављена у року предвиђеном за 

подношење аукционих понуда. Учесник на аукцији је одговоран за правовремено 

достављање аукционе понуде или њених измена aукционој кући. 

 

Аукциона понуда која не испуњава било који од услова у аукционим правилима изузима 

се и не може бити укључена међу аукционе понуде које ће се обрађивати аукцијским 

алгоритмом. 
 

Корисници могу достављати податке аукционој платформи (или примити податке од ње) 

на два начина: 

http://www.ems.rs/
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• путем електронских образаца (html), 

• преко XML фајла. 

 

Члан 5.2 Приступ аукционој платформи 

 

Аукциона платформа је доступна свим учесницима на аукцији који имају веб 

претраживач, кориснички налог добијен од аукционе куће и токен са електронским 

сертификатом. 

Од сваког учесника на аукцији се захтева да за приступање aукционој платформи и 

извршење пословних трансакција преко aукционе платформе користи токен са 

електронским сертификатом те кориснички налог. 
 

Aукциона кућа ће обезбедити два (2) токена сваком новом учеснику на аукцији који је 

лиценциран за учешће на тржишту електричне енергије у Републици Србији.  

 

Aукциона кућа ће обезбедити један (1) токен сваком новом учеснику на аукцији који није 

лиценциран за учешће на тржишту електричне енергије у Републици Србији.  

 

Они учесници на aукцији који су већ добили токене за учешће у аукцијама које спроводи 

ЕМС или за приступ информационом систему ЕМС-a за администрацију дневних 

планова рада, користиће већ активиране токене и за приступ алокационој платформи тј. 

њима се неће издавати додатни токени. 

  

Пошто aукциона кућа потврди регистрацију учесника на аукцији (у складу са чланом 

3.1.), aукциона кућа отвара кориснички налог на aукционој платформи и учеснику на 

аукцији издаје токен са електронским сертификатом у року од три (3) радна дана.  

 

Учесник на аукцији може да преузме токене на један од следећих начина: 

• Представник учесника на аукцији може преузети токен и лозинку за токен и 

потписати изјаву о преузимању и коришћењу електронског сертификата 

(видети Aнекс 6), лично у просторијама Aукционе куће (Војводе Степе 412, 

Београд, Србија) сваког радног дана од 09:00 до 14:00h (СЕВ). 

• Aукциона кућа токен и три примерка изјаве о преузимању и коришћењу 

електронског сертификата (видети Aнекс 6) на службену адресу учесника на 

аукцији може послати брзом поштом. Пошто прими токен и документацију, 

учесник на аукцији потписује три примерка изјаве о преузимању и коришћењу 

електронског сертификата (видети Aнекс 6) и Aукционој кући доставља два 

оригинала изјаве поштом. Један оригинал изјаве о преузимању и коришћењу 

електронског сертификата остаје код учесника на аукцији. Пошто Aукциона 

кућа прими изјаву о преузимању и коришћењу електронског сертификата, 

лозинка за токен ће бити послата учеснику на аукцији електронском поштом 

на адресу електронске поште наведену у додатку Уговора. 

 

Учесник на аукцији је дужан да aукциону кућу обавести о начину на који би желео да 

преузме токен, један (1) радни дан после пријема потврде о регистрацији.  

 

Aукциона кућа ће активирати токен после пријема оригинала потписане изјаве о 

преузимању и коришћењу електронског сертификата и електронском поштом послати 
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учеснику на аукцији корисничко име и иницијалну лозинку за приступ aукционој 

платформи. После пријема информације о корисничком имену и иницијалне лозинке, 

препоручује се да учесник на аукцији промени лозинку. 
 

Учесник на аукцији је дужан да све информације које се односе на приступ аукционој 

платформи чува као личне и поверљиве и биће одговоран за било какве директне или 

индиректне штете које су резултат било каквог неовлашћеног откривања таквих 

информација. Aукциона кућа није одговорна за неовлашћено коришћење токена, 

корисничког имена и лозинке. 

 

Aукциона кућа има право да учеснику на аукцији спречи приступ aукционој платформи, 

у случају да открије било какве неправилности које се, не ограничавајући се само на њих, 

односе на: информације о учеснику на аукцији, информације о сертификату или истицање 

рока важења сертификата, или случају да уговор више није на снази. 

 

Члан 5.3 Приступ Aукционој платформи преко веб сервиса 

 

На захтев учесника на аукцији Аукциона кућа може додатно обезбедити један (1) 

електронски сертификат за приступ аукционој платформи преко веб сервиса. 

 

Три (3) радна дана након што прими захтев учесника на аукцији, Аукциона кућа ће издати 

електронски сертификат за приступ аукционој платформи преко веб сервиса. 

 

Учесницима на aукцији који су већ добили електронски сертификат за приступ aукционој 

платформи путем веб сервиса неће се издавати додатни електронски сертификати за 

приступ aукционој платформи путем веб сервиса. 

 

Учесник на аукцији може да преузме електронски сертификат за приступ Aукционој 

платформи путем веб сервиса на следећи начин: 

• Представник учесника на аукцији електронски сертификат може преузети 

лично те потписати изјаву о преузимању и коришћењу електронског 

сертификата (видети Aнекс 6) у просторијама Aукционе куће (Војводе Степе 

412, Београд, Србија) сваког радног дана од 09:00 до 14:00h (СЕВ), или ће му 

сертификат, заједно са декларацијом о преузимању ел. сертификата, бити 

послат путем сигурног канала.    

 

 

Одељак 6 

Специфична правила за годишњу аукцију 

 

Специфична правила за годишњу аукцију организовану електронским путем у 

корисничком окружењу aукционе платформе која се дефинишу у овом одељку, могу се 

заменити у случају техничких проблема алтернативним правилима из Aнекса 4. 

Информације о спровођењу алтернативне годишње аукционе процедуре, у складу са 

Aнексом 4, биће објављене до 12:00h, (СЕВ) последњег радног дана пре дана који 

представља дан за достављање аукционих понуда на аукциону платформу, према 

Календару годишње аукционе процедуре, који се објављује на интернет страници 

Aукционе куће (http://www.ems.rs), заједно са свим осталим информацијама у вези са 

спровођењем алтернативног поступка годишње аукције. Поред тога, Aукциона кућа ће 

http://www.ems.rs/
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свим учесницима на aукцији електронском поштом, послати,обавештење о спровођењу 

алтернативног поступка за годишњу aукцију . 

 

 

Члан 6.1 Аукционе понуде за резервацију капацитета на годишњој аукцији 

 

Aукциона кућа ће организовати и спроводити заједничке аукције годишњих 

расположивих капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе 

платформе. 

 

Датум одржавања годишње aукције дефинисан је у Календару годишње аукционе 

процедуре. 

 

Свака понуда достављена за годишњу aукцију мора садржати следеће недвосмислене и 

јасне спецификације: 

а) идентификацију корисника 

б) спецификацију границе и смера 

в) резервациони период (годину) на који се аукциона понуда односи 

г) аукционе понуде са следећим спецификацијама: 

i. износ капацитета који се захтева у МW без децималних места; минимални износ 

једне aукционе понуде је 1 МW.  

(Максимални износ једне аукционе понуде за одређену границу и смер је 70 МW 

или је једнак понуђеном капацитету у случају да је понуђен капацитет мањи од 

70 МW.) 

ii. цена из аукционе понуде у EUR/MW по сату са највише две децимале  

(Цена из аукционе понуде мора да буде већа од нуле - минимална вредност је 0,01 

ЕUR/MW по сату).  

Сваки учесник на аукцији може доставити 10 (десет) аукционих понуда за ту границу и 

смер. 

 

Сваки учесник на аукцији дужан је да своје аукционе понуде за годишњу aукцију, на 

aукциону платформу достави у периоду од 09:00до 13:00h (СEВ) у дану за достављање 

аукционих понуда, који је дефинисан у Календару годишње аукционе процедуре са 

изузетком промене рока затварања, у складу са оперативном променом спровођења 

пословних активности (видети члан 5.1). 

 

Члан 6.2 Aукциони поступак 

 

Све аукционе понуде које испуњавају напред наведене захтеве биће предмет евалуације, а 

аукциона цена биће утврђена у складу са правилима наведеним у Одељку 4. 
 

У случају да нису препозната нова техничка ограничења капацитета, преостали 

(недодељен) капацитет са годишње aукције биће понуђен у месечној aукцији. 

 

Члан 6.3 Објављивање резултата аукције 
 

Резултате годишње аукције Aукциона кућа објављује на својој интернет страници 
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(http://www.ems.rs) за сваку границу и смер, најкасније до 17:00h (СЕВ) у дану који је, 

према Календару годишње аукционе процедуре, дефинисан као крајњи рок за објаву 

резултата годишње аукције :  

• спецификацију границе и смера 

• укупни обећани капацитет 

• укупни захтевани капацитет 

• аукциону цену 

• број учесника на аукцији који су учествовали у аукцији 

• број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет 

• број аукционих понуда у аукцији. 

 

Три радна дана после крајњег рока за објаву резултата аукције аукциона кућа објављује 

и следеће податке: 

• графике цена из понуда, односно табеларни приказ цена из понуда 

• листу учесника на аукцији који су добили капацитет. 

 

Сваки учесник на аукцији резултатима аукција може приступити преко аукционе 

платформе. Поред напред наведених општих података, учесник у аукцији кроз аукциону 

платформу, појединачно за сваку аукцију, има увид у статус својих аукционих понуда 

(прихваћена, делимично прихваћена или одбијена), односно има увид у обећани 

капацитет у мw у сваком резервационом периоду. 

 

Одељак 7 

Специфична правила за месечне аукције 
 

Специфична правила за месечну aукцију организовану електронским путем у 

корисничком окружењу aукционе платформе, која се дефинишу у овом одељку, у 

случају техничких проблема, могу се заменити алтернативним правилима из Aнекса 4. 

Информације о спровођењу алтернативне месечне аукционе процедуре, у складу са 

Aнексом 4, биће објављене до 12:00h (СЕВ) последњег радног дана, пре дана који 

представља крајњи рок за достављање аукционих понуда на аукциону платформу, према 

Календару месечних аукционих процедура. Ове информације се објављују на интернет 

страници аукционе куће ( http://www.ems.rs ). Поред тога, Аукциона кућа ће свим 

учесницима на аукцији, електронском поштом, послати обавештење о спровођењу 

алтернативног поступка за месечну аукцију.  

 

Члан 7.1 Аукционе понуде за резервацију капацитета на месечној аукцији 

 

Aукциона кућа ће организовати и спроводити заједничке аукције месечних расположивих 

капацитета електронски, у корисничком окружењу аукционе платформе. 
 

Датуми одржавања месечних аукција дефинисани су у Календару месечних аукционих 

процедура који се објављује на интернет страници Aукционе куће (http://www.ems.rs). 
 

Свака аукциона понуда достављена за месечну аукцију мора садржати следеће 

недвосмислене и јасне спецификације: 

а) идентификацију корисника 

http://www.ems.rs/
http://www.ems.rs/
http://www.ems.rs/


 

 18 

б) спецификацију границе и смера 

в) резервациони период (месец) на који се аукциона понуда односи 

г) аукционе понуде са следећим спецификацијима: 

i. износ капацитета који се захтева у МW без децималних места; најмањи износ 

једне појединачне аукционе понуде је 1 МW  

(Максимални износ једне аукционе понуде за границу и смер је 70 МW или је 

једнак понуђеном капацитету у случају да је понуђени капацитет мањи од 70 

МW.) 
 

ii. цена из аукционе понуде у EUR/MW по сату са највише две децимале  

(Цена из аукционе понуде мора бити већа од нуле - минимална вредност је 0,01 

EUR/MW по сату.).  
 

Сваки учесник на аукцији може доставити 10 (десет) аукционих понуда за ту границу и 

смер. 
 

За месечну aукцију, сваки учесник на аукцији је дужан да своје аукционе понуде на 

aукциону платформу достави у периоду од 09:00h до 13:00h (СEВ) у дану за достављање 

аукционих понуда. Крајњи рокови за достављање аукционих понуда за месечне аукције 

назначени су у Календару месечних аукционих процедура, који се објављује на интернет 

страници Аукционе куће (http://www.ems.rs), са изузетком промене рока затварања у 

складу са оперативном променом спровођења пословних активности (видети члан 5.1).  

 

Члан 7.2 Aукциони поступак 

 

Све аукционе понуде које испуњавају напред наведене захтеве биће предмет евалуације, а 

aукциона цена биће утврђена у складу са правилима наведеним у Одељку 4. 

 

У случају да нема нових препознатих техничких ограничења капацитета, преостали 

(недодељени) капацитет са месечне аукције биће понуђен у дневној аукцији. 

 

Члан 7.3 Објављивање резултата аукције 

 

Aукциона кућа ће резултате месечне аукције објавити на својој интернет страници 

(http://www.ems.rs) за сваку границу и смер, према Календару месечних аукционих 

процедура, најкасније до крајњег рока за објаву резултата релевантне месечне аукције: 

• спецификацију границе и смера 

• укупни обећани капацитет 

• укупни захтевани капацитет 

• aукциону цену 

• број учесника на аукцији који су учествовали у aукцији 

• број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет  

• број достављених аукционих понуда у aукцији. 

 

Три (3) радна дана после крајњег рока за објаву резултата релевантне месечне аукције 

Aукциона кућа објављује и: 

• графике цена из понуда, односно табеларни приказ цена из понуда 

• листу учесника на аукцији који су добили капацитет. 
 

Сваки учесник на аукцији резултатима месечне аукције може приступити преко аукционе 

http://www.ems.rs/
http://www.ems.rs/
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платформе. Поред напред наведених општих података, учесник у аукцији кроз аукциону 

платформу, појединачно за сваку аукцију, има увид у статус својих аукционих понуда 

(прихваћена, делимично прихваћена или одбијена), односно има увид у обећани 

капацитет у MW у сваком резервационом периоду. 

 
 

Одељак 8 Плаћање 

 

Члан 8.1 Опште одредбе 

 

Званична валута којом су исказани износи у предрачуну је евро (EUR). Учесници на 

аукцији са седиштем ван Републике Србије плаћање врше у еврима, а учесници на аукцији 

са седиштем у Републици Србији у RSD, при чему се примењује средњи курс Народне 

банке Србије на дан плаћања.  

 

Датум плаћања или извршења плаћања је дан када је наведени износ из предрачуна 

уплаћен на рачун аукционе куће. Овај датум уједно представља и датум издавања 

авансног рачуна који је аукциона кућа дужна да изда учеснику на аукцији са седиштем у 

Републици Србији. Првог наредног дана након што је учеснику на аукцији искористио 

додељени капацитет аукциона кућа му издаје рачун.  

 

Предрачуни мора бити плаћен најкасније до датума наведеног у нјему, без провизија или 

одбитака. Учесник на аукцији нема право на пребијање било ког износа дуговања нити 

да своја дуговања настала из обавеза по основу aукција не измири на рачун потраживања 

према aукционој кући, без обзира да ли су та потраживања настала као последица aукције 

или не. 
 

Aукциона кућа ће учеснику на аукцији издати предрачун за износ који се дугује на име 

обећаног капацитета, заокружен на две децимале. Aукциона кућа ће кориговати износ 

доспео за плаћање у случају да дође до нјеговог повећања или смањења, односно увођења 

или ослобађања од плаћања пореза, дажбина, или других сличних ситуација. 
 

Оригинали предрачуна и рачуна се учеснику на аукцији шаљу поштом или електронском 

поштом. У случају слања оригинала предрачуна и рачуна поштом, нјихове копије се шаљу 

електронском поштом на дан издавања који је назначен на предрачуну, односно рачуну. 
 

Учесник на аукцији плаћа све банкарске провизије за трансакције које произилазе из 

учешћа на аукцији. Банкарске трошкове посредничке банке (уколико се јаве) сноси 

такође учесник на аукцији. 
 

У случају кашњења у плаћању, Aукциона кућа има право да зарачуна камату на износ 

који недостаје, за сваки започети дан током кашњења у плаћању. Дневна каматна стопа 

за плаћање у EUR се утврђује првог радног дана сваког календарског месеца у току 

године, у износу који је једнак стопи (1M EURIBOR + 3%) годишње обрачунатој по 

пропорционалном методу. Дневна каматна стопа за плаћање у RSD представља каматну 

стопу за неиспуњавање обавеза, која се обрачунава у складу са законом. 
 

Свако плаћање има свој идентификациони број који представља број предрачуна. 

Плаћање мора да одговара износу дуга (тј. износу наведеном на одговарајуће издатом 

предрачуну) преко идентификационог броја који је наведен на предрачуну за 

обрачунати/плаћени износ. У случају да се износ за плаћање и идентификациони број 

разликују од података из обрачуна, сматраће се да дуг није плаћен све до тренутка 
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измирења дуга у потпуности.  

 

Користиће се следећи модели за обрачун пореза на додату вредност (ПДВ): 

 

За учеснике на аукцији са седиштем у Републици Србији ПДВ се обрачунава онако као је 

предвиђено законом у Републици Србији. По овом моделу, Aукциона кућа ће обрачунати 

ПДВ на износ за плаћање и посебно га исказати у предрачуну. Учесник на аукцији ће 

платити пун износ у EUR, укључујући ПДВ, у складу са напоменама за плаћање датим у 

предрачуну. 

 

За учеснике на аукцији са седиштем ван Републике Србије ПДВ се не обрачунава. По 

овом моделу учесници на аукцији Aукционој кући морају да доставе свој европски или 

национални ПДВ број и дужни су да измире обавезе по основу ПДВ-а код надлежних 

државних пореских власти.   

 

Уколико учесник на аукцији у предвиђеном року не испуни, или само делимично испуни 

обавезе које произилазе из уговора, а нарочито ако учесник на аукцији не плати пуну 

аукциону цену у року који је наведен у aукционим правилима, аукциона кућа има право 

да раскине уговор те да тог учесника на аукцији сматра одговорним за плаћање износа 

који дугује за обећани капацитет, камата, накнада и трошкова који проистичу из 

раскида уговора.  

 

Учесник на аукцији нема право на пребијање или делимично плаћање дуговања која су 

повезана са обавезама насталим у вези са аукцијом, са другим потраживањима према 

ЕМС-у или НОСБиХ-у, било да јесу, или нису последица аукције.  

 

Члан 8.2 Плаћање за годишње аукције 

 

Плаћање обећаног капацитета на годишњој аукцији се врши на основу предрачуна који 

је издала Аукциона кућа, у дванаест месечних износа/рата, заокружених на два децимална 

места. Сваки износ се плаћа унапред за следећи месец. 
 

Обећани капацитет ће се сматрати додељеним капацитетом након што учесник на 

аукцији изврши плаћање сваког месечног износа, за следећи календарски месец. 
 

Предрачун за годишње аукције се издаје у дану који је дефинисан Календаром годишње 

аукционе процедуре као дан за издавање предрачуна за релевантни месец. Датум доспећа 

предрачуна за наплату је дефинисан Календаром годишње аукционе процедуре као 

крајњи рок плаћањa за релевантни месец. 
 

Уколико учесник на аукцији не изврши плаћање по основу предрачуна за годишње 

аукције до датума доспећа предрачуна за релевантни месец, Aукциона кућа ће га 

електронском поштом упозорити да плаћање није благовремено извршено. 
 

Уколико и поред упозорења, Аукциона кућа не прими уплату до краја другог радног дана 

од крајњег рока доспећа предрачуна на наплату за релевантни месец, учесник на аукцији 

губи обећани капацитет који је добио на годишњој aукцији за релевантни месец, као и 

за преостале месеце у текућој кaлендарској години. У овом случају учешће учесника на 

аукцији на месечним и дневним aукцијама ће бити суспендовано до дана када учесник на 

аукцији измири обавезе и изврши сва плаћања доспела на наплату. 
 

Ослобођени капацитет постаје део понуђеног капацитета на aукцији која следи . 
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Члан 8.3 Плаћање за месечне аукције 

 

Плаћање обећаног капацитета на месечној аукцији се врши на основу предрачуна који 

је издала Аукциона кућа за наведени месечни износ. Месечни износи се плаћају унапред 

за следећи месец.  
 

Обећани капацитет ће се сматрати додељеним капацитетом након што учесник на 

аукцији изврши плаћање месечног износа. 

 

Предрачун за месечне аукције се издаје у дану који је дефинисан Календаром месечних 

аукционих процедура као дан за издавање предрачуна за релевантни месец. Датум 

доспећа предрачуна на наплату је дефинисан Календаром месечних аукционих процедура 

као крајњи рок за плаћање за релевантни месец. 
 

Уколико учесник на аукцији не изврши плаћање по основу предрачуна за месечне Аукције 

до датума доспећа предрачуна за релевантни месец, Aукциона кућа ће га електронском 

поштом упозорити да плаћање предрачуна није извршено благовремено. 
  

Уколико и поред упозорења Аукциона кућа не прими уплату до краја другог радног дана 

од крајњег рока доспећа предрачуна на наплату за релевантни месец, учесник на аукцији 

губи обећани капацитет који је добио на месечној aукцији за релевантни месец. У овом 

случају учешће учесника на аукцији на месечним и дневним aукцијама биће 

суспендовано све док се не измире сва доспела дуговања учесника на аукцији.  

 

Ослобођени капацитет постаје део понуђеног капацитета на aукцији која следи. 

 

 

Одељак 9  

Враћање права на годишњи капацитет 
 

Члан 9.1 Опште одредбе 
 

Након објаве коначних резултата аукција власник додељеног капацитета на годишњој 

аукцији може аукционој кући вратити део или целокупан износ додељеног капацитета 

ради поновне доделе и то на следећој месечној аукцији. 

 

Враћени додељени капацитет представља константан целобројни износ у MW у 

временском оквиру следеће месечне аукције. 

 

Минимална количина враћеног додељеног капацитета је један (1) MW у временском 

оквиру следеће месечне аукције. 

 

Враћени годишњи додељени капацитет Аукциона кућа ставља на располагање на 

следећој месечној аукцији, повећавајући тако понуђени капацитет објављен у 

прелиминарној аукционој спецификацији.  
 

Члан 9.2 Поступак враћања 
 

Власник годишњег додељеног капацитета који жели да врати свој додељени капацитет 

аукционој кући мора послати захтев преко аукционе платформе најкасније до рока 
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наведеног у прелиминарној аукционој спецификацији за следећу аукцију на којој ће 

додељени капацитет бити враћен. 

 

Рок за подношење захтева за враћање права на капацитет је од 08:00 до 11:00 (СЕВ) у 

дану који је дефинисан Календаром месечних аукционих процедура. 

 

Захтев за враћање обавезно садржи следеће податке: 

• EIC код власника додељеног капацитета; 

• идентификацију временског оквира следеће месечне аукције на којој се додељени 

капацитет враћа и  

• количину dодељеног капацитета који се враћа. 
 

Како би могао вратити dодељени капацитет, власник dодељеног капацитета мора: 

• pослати захтев пре истека крајњег рока и 

• испунити своје доспеле финансијске обавезе у складу са овим Алокационим 

правилима. 
 

Ако су претходно наведени услови испуњени, Аукциона кућа, без одлагања, власнику 

додељеног капацитета преко аукционе платформе шаље обавештење о прихватању или 

одбијању захтева за враћање капацитета. 

 

Ако захтев буде прихваћен, алокациона платформа умањује укупну количину 

додељеног капацитета за враћени износ. 

 

Власник додељеног капацитета који жели да измени захтев за враћање капацитета шаље 

преко аукционе платформе нови захтев са измењеном количином додељеног 

капацитета који жели да врати пре истека рока за враћање додељеног капацитета. у 

случајевима у којима је количина додељеног капацитета за враћање измењена у нула 

(0) MW, сматра се да је власник додељеног капацитета одустао од захтева. 

 

Ако аукциона платформа не може регистровати враћање како је наведено у овом 

поглављу, може применити резервни поступак за размену података. у случају резервног 

поступка власник додељеног капацитета захтев за враћање додељеног капацитета на 

годишњим аукцијама подноси електронском поштом у роковима и под условима 

утврђеним у тачки 9.2 ових правила.  
 

Члан 9.3 Накнада за власнике додељеног капацитета који је враћен Аукционој кући 
 

Власници додељеног капацитета који су Аукционој кући вратили додељени капацитет 

имају право на накнаду у вредности маргиналне цене остварене током одговарајуће 

наредне месечне аукције,  израчунатој за сваки сат на следећи начин: 

• маргинална цена аукције по којој је враћен додељени капацитет поново додељен 

у еврима/MW по сату помножена са  

• износом у MW који је поново додељен. 

 

По извршеном успешном враћању учесници на аукцији престају бити власници 

додељеног капацитета за враћени износ додељеног капацитета. то значи да сва права 

и обавезе учесника на аукцији повезане са враћеним износом додељеног капацитета 

престају да важе. Сва права и обавезе учесника на аукцији повезане са задржаним делом 

додељеног капацитета остају непромењена. 
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Обавештење о продатом капацитету ће аукциона кућа  доставити учеснику на аукцији у 

складу са Календаром годишње аукционе процедуре објављеном на www.ems.rs. 

 

Учесник на аукцији ће Аукционој кући послати рачун за враћено право на годишњи 

капацитет са свим елементима које прописују закони који важе у Републици Србији. 

 

Рачун за враћено право на годишњи капацитет се издаје у дану који је дефинисан 

Календаром годишње аукционе процедуре као дан за издавање рачуна за релевантни 

месец. Датум доспећа рачуна за наплату је дефинисан Календаром годишње аукционе 

процедуре као крајњи рок за плаћање за релевантни месец. 

 

Оригинали рачуна се Аукционој кући шаљу класичном поштом или електронском 

поштом. У случају слања оригинала поштом, копије се шаљу електронском поштом на 

дан издавања који је назначен на рачуну. 

 

Аукциона кућа ће платити накнаду за враћени додељени капацитет свим учесницима 

пропорционално враћеном годишњем додељеном капацитету у висини прикупљених 

средства од месечних аукција. 

 

Све банкарске трошкове посредничке банке (уколико се јаве) сноси учесник на 

тржишту (при плаћању ЕМС ће обележити Beneficiary). 
 

 

Одељак 10 

Коришћење додељеног капацитета 

 

Члан 10.1 Национални услови 

 

Општа правила приступа мрежи за коришћење додељеног капацитета нису покривена 

Аукционим правилима осим уколико другачије није наведено у следећим одредбама. 

 

ЕМС и НОСБиХ ће извршити услугу преноса електричне енергије према резултатима 

аукције и у складу са прописима који се односе на приступ систему у свакој од зона 

трговања и у складу са важећим тржишним правилима ЕМС-а и НОСБиХ-а. 

 

Након резервације капацитета на аукцији, ЕМС и НОСБиХ се обавезују да обезбеде да 

додељени капацитет буде гарантован учеснику на аукцији, осим у случају више силе или 

непланираних стања у систему. 

 

Оператори преносног система утврђују следеће предуслове за коришћење додељеног 

капацитета: 

 

- на страни ЕМС-а: правно лице или предузетник који је закључио уговор о 

балансној одговорности са ЕМС-ом (српски ITR) 

- на страни НОСБиХ-а: правно лице које поседује лиценцу за делатност 

међународне трговине електричном енергијом коју је издала Државна 

регулаторна комисија за електричну енергију у Босни и Херцеговини и која се за 

учешће на аукцији регистровала код НОСБиХ-а (босанскохерцеговачки ITR).  

 

http://www.ems.rs/
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Другим речима додељен капацитет могу да номинују само ITR-и (стране одговорна за 

интерконективну размену). 

  
 

Члан 10.2 Номинација додељеног капацитета 

 

Номинација додељених капацитета врши се у складу са захтевима наведеним у члану 

10.1.  

 

У случају додељених капацитета на годишњим и месечним аукцијама, планове рада 

који се односе на српско-босанскохерцеговачку границу НОСБиХ и ЕМС морају примити 

у току периода за пријаву планова рада за наредни дан, на основу додељених капацитета 

на годишњим и месечним аукцијама, а у складу са важећим тржишним правилима сваког 

оператора преносног система. Пријава плана рада за наредни дан по основу додељеног 

капацитета на годишњим и месечним аукцијама остварује се кроз једну или више 

трансакција, у једном смеру, при чему је један од учесника у трансакцији увек ITR који 

има додељен капацитет или коме је пренет додељени капацитет (“M:N”- пријава 

дневних планова). Завршетак периода за пријаву планова рада по додељеним 

капацитетима на годишњим и месечним аукцијама је 08:00h (СЕВ). Измене у 

плановима рада после овог времена су забрањене. Коришћење се заснива на принципу 

"искористи или продај" /"use it or sell it"/ што значи да ће додељени капацитет са 

годишњих и месечних aукција који није искоришћен кроз пријаву планова рада бити 

стављен на располагање учесницима на аукцији у дневној aукцији.  

 

НОСБиХ и ЕМС су дужни да упореде достављене појединачне фиксне планове рада на 

заједничкој граници. Уколико постоји разлика, они ће српским и босанскохерцеговачким 

ITR-има дозволити да измене достављене планове рада до истека рока за прихватање 

дугорочних планова рада у 08:30h (СЕВ). Ако и даље постоји неслагање, у тренутку 

истека рока за прихватање планова рада по дугорочним додељеним капацитетима 

НОСБиХ и ЕМС ће изменити достављене планове рада у складу са следећим правилима:   

- Када се вредности разликују, узима се нижа вредност. 

- Када недостаје вредност од прекограничног партнера, или смерови нису 

исправни, узимају се нулте вредности.  

 

У тренутку истека времена за процес усаглашавања фиксни планови размена између зона 

трговања ће бити у потпуности прихваћени, делимично прихваћени или одбијени у 

складу са резултатом усаглашавања. 

  

Члан 10.3 Принцип „Искористи или продај“ / Use It or Sell It / (UIOSI) за 

неноминовани Додељени капацитет 

 

За сваки дан, сав неноминовани годишњи и месечни додељени капацитет, се аутоматски 

узима у обзир за прорачун АТЦ на дневним аукцијама и плаћа се власнику додељеног 

капацитета према цени постигнутој на дневној аукцији. 

 

За власнике годишњег и месечног додељеног капацитета накнада за неноминовани 

годишњи и месечни додељени капацитет рачуна се као разлика додељеног капацитета 

на годишњим и месечним аукцијама и вредности резултата усаглашавања помножена са 

ценом постигнутом на дневним аукцијама по сату. Цена на дневним аукцијама 

дефинисана је Правилима за дневне аукције између НОСБиХ-a и EMС-a. 
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ЕМС ће власницима додељеног капацитета који је остао неноминован, а који је продат 

на дневним аукцијама, као и укупан износ накнаде у еврима, у складу са принципом 

„Искористи или продај“. Обавештење ће бити послато најкасније до првог календарског 

дана у месецу који следи и односиће се на додељени капацитет и права на накнаду за 

месец који претходи. Након пријема овог обавештења, али не након више од пет (5) 

радниих дана, власник додељеног капацитета ће ЕМС-у издати рачун који ће садржати 

све елементе које прописују важећи закони у Републици Србији. Овај рачун се издаје са 

датумом доспећа за наплату који је дефинисан Календаром месечне аукционе процедуре 

као крајњи рок за плаћање за релевантни месец.   

 

Накнада за додељени капацитет ће се извршити недисктиминаторно (пропорционално 

неноминованом годишњем и месечном додељеном капацитету) у висини прикупљених 

средстава од дневних аукција у посматраном месецу, т.ј. у мери у којој је НОСБиХ 

прикупио одговарајућа новчана средства од регистрованих учесника који су додељени 

капацитет купили на дневним аукцијама. 

 

У случају да Аукциона кућа од НОСБиХ-a није примила пун износ, за потребе потпуне 

накнаде власницима додељеног капацитета у складу са принципом „Искористи или 

продај“, накнада ће бити реализована по принципу про-рата, пропорционално укупном 

износу финансијске накнаде сваког власника годишњег и месечног капацитета. У 

тренутку пријема потпуног износа, Аукциона кућа ће поднети одговарајућим власницима 

додељеног капацитета ново обавештење о продатом капацитету за преосталу уплату на 

основу принципа „Искористи или продај“. 

 

Оригинали рачуна се Аукционој кући шаљу поштом или електронском поштом. У случају 

слања оригинала рачуна поштом, копије рачуна се шаљу електронском поштом на дан 

издавања који је назначен на рачуну. 

 

Све банкарске трошкове посредничке банке (уколико се јаве) сноси власник додељеног 

капацитета (при плаћању ЕМС ће обележити Beneficiary). 

 

Уколико је из неког разлога информациони систем или уређај који користи ЕМС или 

НОСБиХ, односно сајт ЕМС-а или НОСБиХ-a прекинут или обустављен, а који за 

последицу има немогућност доделе непријављеног годишњег или месечног додељеног 

капацитета на дневним аукцијама, не може се применити принцип „Искористи или 

продај“ и власници додељеног капацитета за неноминован годишњи и месечни додељени 

капацитет неће примити накнаду за неноминовани годишњи и месечни додељени 

капацитет због немогућности спровођења дневне аукције. 

 

Ако се ограничавање капацитета врши у случају ванредних ситуација или више силе, 

након истека рока за процесе усаглашавања дугорочних планова рада, а пре објављивања 

резултата дневних аукција, неноминован годишњи и месечни додељени капацитет који 

није предмет ограничавања, биће надокнађен по принципу „Искористи или продај“. 

 
 

 

Одељак 11 

Пренос права на додељени капацитет 
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Члан 11.1 Општи услови 

 

Пренос права на капацитет се спроводи за капацитет који је додељен на годишњим 

или месечним aукцијама. Може се пренети само право на додељени капацитет. 

 

Преносилац капацитета и прималац капацитета прихватају да се сва права и обавезе 

који проистичу из ових Aукционих правила (са изузетком обавезе плаћања за додељен 

капацитет и право на надокнаду сходно члану 12.2) преносе заједно са капацитетом.  
 

Пренос права на додељени капацитет може се спровести само ако је учесник на аукцији 

који хоће да изврши пренос права на додељени капацитет у целости платио додељени 

годишњи/месечни капацитет за месец на који се односи пренос права на капацитет. 

 

Aукциона платформа садржи податке о додељеном капацитету сваког учесника на 

аукцији. Сви подаци у вези са капацитетима (aукцијама, преносу права) се похранјују и 

идентификују јединственим бројем и датумом настанка. 

 

Додељени капацитет може да се пренесе на дневном нивоу (један или више целих 

календарских дана, почевши од 00:00h првог дана до 24:00h (СЕВ) последњег дана 

периода за који је капацитет додељен). 

 

Учесник на аукцији може да пренесе право на додељени капацитет у целости (целокупну 

количину додељеног капацитета у МW за све сате у том дану), или делимично (део 

пуног износа додељеног капацитета у МW за све сате у том дану). Ово значи да само 

једна (иста) вредност права на капацитет може пренети у току једног дана, за сваки сат 

у том дану. 

 

Минимална количина капацитета за коју један учесник на аукцији може да пренесе 

права другом учеснику на аукцији је 1 МW. Количина капацитета који се преноси не 

може бити већа од количине додељеног капацитета (стеченог на аукцији), односно од 

количине капацитета коју има преносилац капацитета у тренутку преноса права. 

 

Члан 11.2 Пренос права на капацитет преко Аукционе платформе 

 

Учесник на аукцији који поседује додељен капацитет пренос права на додељен 

капацитет на другог учесника на аукцији, или на више других учесника на аукцији врши 

преко аукционе платформе.  

 

Пренос права на додељени капацитет се може извршити најраније у 12:00h (СЕВ) шест 

дана пре првог дана месеца м, а најкасније до 12:00h (СЕВ) три дана пре првог дана 

коришћења додељеног капацитета. После овог рока пренос права на додељении 

капацитет није могућ. 

 

Преносилац капацитета подноси захтев за пренос права директно у аукционој 

платформи. Прималац капацитета, у року од 4 сата од тренутка подношења захтева за 

пренос права, мора да потврди пренос права на Додељени капацитет у Аукционој 

платформи. У супротном пренос права на капацитет се аутоматски отказује. Прималац 

капацитета је дужан да пре потврде преноса права на капацитет провери са Аукционом 

кућом да ли је Преносилац капацитета измирио финансијске обавезе за тај капацитет. У 

случају да Преносилац капацитета није платио добијени капацитет Аукциона кућа ће 

поништити такав пренос права. Ово правило важи и за све преносе права проистекле из 
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иницијалног преноса права на капацитет. 

 

Пренос права на Капацитет потврђен у Аукционој платформи од стране оба учесника 

на аукцији је обавезујући за оба учесника на аукцији и након његовог подношења 

Аукционој кући не може се мењати или повући. 

 

У случају да пренос права није важећи или да преносилац капацитета није платио 

обећани капацитет, Аукциона кућа ће одбити пренос права на капацитет који су 

учесници на аукцији потврдили у аукционој платформи. Ово важи и за узастопне преносе 

права на исти додељени капацитет када учесник на аукцији није претходно контактирао 

Аукциону кућу електронском поштом или телефоном у циљу провере да ли је поднети 

пренос права могућ, односно да ли је пренос права на капацитет важећи. 

 

Целокупна евиденција о преносу права на додељени капацитет се меморише у 

аукционој платформи. 

 

Члан 11.3 Резервна процедура за пренос права на капацитет 

 

Правила за пренос права на додељени капацитет организован електронским путем у 

корисничком окружењу аукционе платформе, утврђена у овом одељку, могу се заменити 

у случају техничких проблема са резервном процедуром за пренос права на додељени 

капацитет. 

 

Сви корисници аукционе платформе ће, без одлагања, бити обавештени о немогућности 

да изврше пренос права на додељени капацитет преко аукционе платформе. 

 

Учесници на аукцији који реализују пренос права на додељени капацитет обавезни су да 

Aукционој кући доставе заједнички захтев за пренос права на додељени капацитет, 

појединачно за капацитет додељен на свакој aукцији која има јединствен 

идентификациони број. Са овим бројем свака aукција у aукционој платформи је јасно 

означена у погледу периода резервације, границе и смера.  

 

Захтев за пренос права на капацитет подноси се искључиво у писаној форми, 

попуњавањем обрасца “Захтев за пренос права на капацитет у случају резервне 

процедуре” (видети Aнекс 3) који је објављен и на интернет страници Aукционе куће. 

Попуњени образац са одговарајућим захтевом за пренос права на додељени капацитет 

шаље се aукционој кући факсом и електронском поштом (скенирани примерак) на број 

факса и адресу електронске поште који су предвиђени за потребе преноса права на 

додељени капацитет (видети Aнекс 2). Образац са захтевом за пренос права на 

капацитет мора бити попуњен на одговарајући начин са свим подацима о преносиоцу 

капацитета и примаоцу капацитета и потписима овлашћених лица обе стране 

(учесника на аукцији). Захтев за пренос права на додељени капацитет без унетих свих 

тражених података о учесницима на аукцији неће бити узет у разматрање, односно биће 

одбачен.  

 

Захтев за пренос права на додељени капацитет који се достави Aукционој кући је 

обавезујући за учеснике на аукцији и након што га поднесе Aукционој кући не може  се 

мењати нити повући. У току једног радног дана по пријему захтева за пренос права на 

капацитет, Aукциона кућа ће на поднети захтев за пренос права на капацитет одговорити 

у писаној форми. Aукциона кућа ће преносиоцу капацитета и примаоцу капацитета 
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одговор доставити факсом или електронском поштом.  

 

Крајњи рок за пренос права на капацитет је у 12:00h (СЕВ) три радна дана пре првог 

дана коришћења капацитетa.  

 
 

Одељак 12 

Ограничавање капацитета 

 

НОСБиХ и ЕМС, као оператори преносних система, су се обавезали да ће гарантовати 

додељени капацитет, осим у случајевима који су наведени у овом одељку.  

 

Понуђени капацитет може да буде ограничен пре објављивања резултата аукције. 
 

Понуђени капацитет или капацитет додељен на aукцији могу да се ограниче за било 

који појединачни, или за све часове током дана у случају ванредних ситуација или 

вишесиле, чије отклањање није изводљиво за погођеног оператора преносног система, 

а када оператор преносног система мора хитно да реагује. 

 

Оператори преносног система ће предузети све мере и управљачке акције, као што је 

редиспечинг, да разреше ванредне ситуације или вишу силу и омогуће учесницима на 

аукцији или ITR-има да користе своје додељене капацитете.  
 

 

Члан 12.1 Редослед приоритета за ограничавање капацитета 
 

У случају ограничавања капацитета, користиће се следећи редослед смањења 

капацитета: 

а)  додељени капацитет на унутардневној додели 

б)  додељени капацитет на дневним aукцијама 

в) обећани капацитет или додељени капацитет на месечним aукцијама, 

г) обећани капацитет или додељени капацитет на годишњој aукцији. 

 

Пропорционално смањење капацитета ће се користити у оквиру сваке из горе 

наведених група капацитета. Било који капацитет који преостане учеснику на 

аукцији/ITR после пропорционалног смањења заокружује се на нижу целобројну 

вредност. 

 

Обавештење о ограничавању капацитета Aукциона кућа објављује на основу одлуке 

оператора преносног система (уколико ограничавање није објавила Aукциона кућа, о 

ограничавању ће учесника на аукцији/ITR обавестити оператор преносног система код 

ког је дошло до ванредне ситуације или више силе). Aукциона кућа је дужна да на 

аукционој платформи и на својој интернет страници све учеснике на аукцији одмах 

обавести о датуму, трајању и евентуалном продужењу ограничавања капацитета, 

укључујући и детаље о разлозима који су проузроковали ванредну ситуацију или вишу 

силу, као и о неопходности достављања новог коригованог плана размене на погођеној 

граници применом измењене вредности додељеног капацитета после ограничавања 

капацитета.  

 

Све учеснике на аукцији/ITR чији се капацитет (стечен преко учешћа на aукцији или 
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преносом права на капацитет) ограничава, односно смањује, оператори преносних 

система без одлагања,  морају да обавесте и електронском поштом. 

 

У складу са релевантним националним правилима сваки оператор преносног система 

одговоран је за реализацију, односно, ограничење достављених планова рада. 

 

Члан 12.2 Надокнада за ограничавање додељеног капацитета 

 

У случају ограничавања капацитета због више силе, учесник на аукцији чији капацитет 

се ограничава нема право ни на какву надокнаду од aукционе куће због ограничавања 

капацитета. 

 

У случају ограничавања капацитета због ванредних ситуација сваком учеснику на 

аукцији чији је додељен капацитет био ограничен или смањен, aукциона кућа ће 

исплатити надокнаду за ограничење капацитета. Износ надокнаде се обрачунава као 

вредност ограничених МW помножена са бројем часова трајања ограничења 

капацитета и aукционом ценом. 

 

Aукциона кућа је дужна да све релевантне учеснике на aукцији без одлагања обавести о 

обиму ограничења и износу надокнаде која ће им бити исплаћена. Учесник на аукцији је 

дужан да достави захтев за надокнаду на износ који му је проследила aукциона кућа и он 

мора бити измирен до осмог радног дана након што оригинални захтев буде прослеђен 

aукционој кући.  

 

Aукциона кућа ће извршити исплату надокнаде на основу захтева који је доставио учесник 

на аукцији за додељени капацитет. Исплаћивање било каквих других надокнада и 

компензација за штете се искључује. 
 

 

 

Одељак 13 

Разно 
 

Члан 13.1 Обавезе 

 

Aукциона кућа се сматра одговорном за штете које су настале нјеном грубим немаром 

или намерном грешком. У таквом случају примениће се следећа правила.  

 

Потраживања за штете које су настале због, или су повезане са овим Aукционим 

правилима, ограничена су на штете које се сматрају уобичајеним и предвидивим. 

Aукциона кућа се неће сматрати одговорном за губитак профита, губитак посла, нити 

неке друге пратеће индиректне, посебне или последичне штете било које врсте. Обавезе 

Aукционе куће се ограничавају на укупно 5 000 EUR по једном учеснику на аукцији за 

једну годину. 

 

Исто ограничење важи и за ЕМС (у функцији оператора преносног система) и за 

НОСБиХ, уколико се сматра да су одговорни, упркос чињеници да је уговор закључен 

између Aукционе куће и учесника на аукцији. У овом случају, новчано ограничење од 5 

000 EUR важи заједно за Aукциону кућу, ЕМС (у улози оператора преносног система) и 

НОСБиХ. 
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У случају када се надокнада плаћа за ограничавање капацитета у складу са чланом 12.2 

износ те надокнаде није обухваћен ограничењем наведеним у претходном ставу. 

 

Aукциона кућа се обавезује да своје дужности изврши професионално те да поступа у 

складу са својим обавезама које проистичу из ових Aукционих правила са пажњом доброг 

привредника и одговорног оператора преносног система, те у складу са законима и 

прописима који важе у сектору енергетике. Оператори преносних система су преузели 

сличне обавезе према Aукционој кући. 
 

Члан 13.2 Комуникација 

 

Контакт oсобе Aукционе куће именоване за комуникацију наведене су у Aнексу 2.  
 

Aукциона кућа и сваки учесник на аукцији имају право да измене листу контакт особа. 
 

Aукциона кућа је дужна да на својој интернет страници објави сваку измену на листи 

контакт особа те да факсом или електронском поштом о томе обавести учеснике на 

аукцији. Нови подаци за комуникацију Aукционе куће сматраће се званичним следећег 

радног дана након што буду достављени електронском поштом или факсом. Учесник на 

аукцији је дужан да изврши измене у складу са чланом 3.1 ових правила. 

 

Ова Aукциона правила и сва повезана обавештења, правне процедуре и комуникација у 

складу с нјима, као и процедуре за решавање спорова из члана 13.4 Aукционих правила, 

требају бити написана на српском језику или једном од званичних језика у Босни и 

Херцеговини у обиму предвиђеном законом и прописима који се директно или 

индиректно односе на ове процедуре. 

 

Осим ако није другачије наведено у овим Aукционим правилима, достављање електронске 

поште сматраће се извршеним тек оног тренутка када примаоц пошиљаоцу потврди нјен 

пријем. 

 

У случају тешкоћа при коришћењу електронске поште, обавештења се могу доставити 

факсом, испоручити лично, доставити курирском службом или поштом, када ће се 

сматрати да је достављање извршено на дан пријема.  

 

У случају нејасноћа, учесник на аукцији или Aукциона кућа имају право да од стране која 

шаље поруку траже да тај поступак понови. 

 

Aукциона кућа је дужна да архивира целокупну комуникацију са аукционом 

платформом. Сваки учесник на аукцији, као и Aукциона кућа, се обавезују да активности 

реализоване преко Aукционе платформе и у складу са овим Aукционим правилим неће 

оспоравати нити сматрати неважећом због тога што су одговарајуће радње извршене у 

форми размене података електронском поштом. Поред тога, сваки учесник на аукцији, 

као и Aукциона кућа, прихватају да се дневници података (data logs) из базе података 

Aукционе куће припремљени у складу са овим Aукционим правилима, сматрају поузданим 

доказом, уколико се не докаже другачије. 

 

Време уписано на поруци је пратећи елемент сваке поруке која се шаље са, или долази на 

аукциону платформу. Време уписано на поруци користи системско време са аукционе 

платформе. 
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Уколико дође до прекида односно суспензије аукционе платформе или интернет 

странице https://damas.ems.rs, сви релевантни корисници аукционе платформе без 

одлагања морају да буду обавештени о томе. 

 

Члан 13.3 Сигурност и заштита података 

 

Комерцијални подаци које учесник на аукцији преко интернета шаље на аукциону 

платформу заштићени су заштитним кодирањем (SSL). Сваки учесник на аукцији мора 

да поседује сопствени електронски сертификат за приступ систему. За размену 

пословних података користи се стандардни PKI (Public Key Infrastructure). Овај 

механизам омогућава ауторизацију трансакције и накнадну идентификацију учесника на 

аукцији који је унео податке у aукциону платформу, или је реализовао конкретне 

операције. Све операције спроведене преко система aукционе платформе региструју се 

са подацима о учеснику на аукцији и временом уписаним на поруци. 
 

Сваки учесник на аукцији се обавезује да поступа у складу са свим сигурносним 

правилима која су наведена у Aукционим правилима. Учесник на аукцији се посебно 

обавезује да води рачуна о слједећим аспектима: 

• Корисник аукционе платформе који је овлашћен да поднесе аукционе понуде 

чува свој приватни кључ на такав начин да ниједна друга особа нема приступ том 

кључу. 

• Корисник аукционе платформе који је овлашћен да поднесе аукциону понуду, 

дужан је да користи свој приватни кључ и сертификат искључиво за комуникацију 

у складу са Aукционим правилима. 

•  Корисник аукционе платформе који је овлашћен да поднесе аукционе понуде 

дужан је да Aукциону кућу одмах обавести о откривању или потенцијалном 

откривању његовог приватног кључа. 

 

Aукциона кућа је овлашћена да користи све податке о учесницима на аукцији и aукцијама, 

те да их пошаље операторима преносних система и објави их у складу са условима ових 

Aукционих правила.  

 

Оператори преносних система обавезују се да ни за које друге сврхе не користе, нити да 

на неки други начин обрађују податке добијене у складу са овим Aукционим правилима, 

осим у циљу извршења обавеза наведених у овим правилима. Оператори преносних 

система не смеју обелоданити податке било ком трећем лицу, осим лицима која у складу 

са законом имају право да захтевају податке, а која су на одговарајући начин преузела 

обавезу о поверљивости тих података.   
 
 

Члан 13.4 Меродавно право и решавање спорова  

 

За ова Аукциона правила меродавно је право Републике Србије.  

 

У случају спорова који могу да се јаве услед примене Аукционих правила или због 

нјиховог кршења, укидања или проглашења неважећим, Аукциона кућа и учесник на 

тржишту треба да раде на проналажењу обострано прихватљивог решења. Страна која 

се позива на постојање разлога за спор дужна је да другој страни достави образложено 

https://damas.ems.rs/
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обавештење о постојању разлога за спор у ком ће бити наведен члан из уговора и 

Аукционих правила који је прекршен, уз позивање друге стране да споразумно реше спор.   

 

У случају да Аукциона кућа и учесник на тржишту у року од тридесет (30) дана од првог 

обавештења о разлогу за спор не постигну прихватљиво решење мирним путем, уговорне 

стране су сагласне да спор буде решен пред Привредним судом у Београду.  

 

Место реализације свих обавеза учесника на тржишту које су резултат уговора је 

регистровано седиште Аукционе куће. 

 
 

Члан 13.5 Период важења, ступање на снагу и измене и допуне Аукционих 

правила  

 

Aукциона правила ступају на снагу након што их одобре надлежна регулаторна тела, а 

примењују се за расподелу капацитета за 2022. и надаље у оба смера на граници Србија 

- Босна и Херцеговина. 
 

Принципи Aукционих правила се могу мењати, а учесник на аукцији ће бити унапред 

обавештен о нјиховим изменама и допунама. 

 

Пре него што постану важећа, за Aукциона правила те могуће измене и допуне мора се 

добити сагласност регулаторних тела. 

 

Уколико се нека одредба из ових Aукционих правила прогласи неважећом, нелегалном 

или неспроводивом по основу арбитражне, судске или регулаторне одлуке, примена, 

пуноважност, легалност преосталих одредби из ових правила ни на који начин неће бити 

нарушена. 

 

Исто важи и у случају ненамерних разлика у самим Aукционим правилима. 

 

Могуће измене и допуне Aукционих правила у делу који се односи на годишње аукције 

морају бити објављене на интернет страници Aукционе куће најкасније 10 дана пре 

ступања на снагу тих измена и допуна. Поред тога, сви учесници на аукцији који су у 

aукцији већ добили обећани капацитет или додељени капацитет о припремљеним 

изменама и допунама морају да буду обавештени писменим путем. Aукциона правила за 

годишње аукције могу се мењати само у виду измена и допуна које рефлектују измене у 

опште обавезујућим прописима ЕУ, Уговору о Енергетској заједници или националним 

прописима.   
  

Aукциона кућа је дужна да, најкасније 5 дана пре дана утврђеног за објављивање 

понуђених капацитета на својој интернет страници, у делу који се односи на месечне 

аукције, објави могуће измене и допуне Aукционих правила, које могу да ступе на снагу 

тек за следећу месечну аукцију. 

 

При приступању аукцији по објављивању измена и допуна учесник на аукцији прихвата 

да поштује важећу верзију Aукционих правила - ону која је на снази. 

 

Члан 13.6 Листа анекса 

 

Aнекс 1 Уговор 
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Aнекс 2 Списак контакт особа 

Aнекс 3 Захтев за пренос права на капацитет у случају резервне процедуре 

Aнекс 4 Aлтернативни поступак за годишње и месечне аукције 

Aнекс 5 Поступак подношења приговора 

Aнекс 6 Изјава о преузимању и коришћењу електронског сертификата 

 

Aнекси чине саставни део Aукционих правила. 
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Aнекс 1 Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на 

коришћење прекограничног преносног капацитета 
 
 

1. Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд, Ул. Кнеза Милоша 11, 

матични број 20054182, ПИБ 103921661 (у даљем тексту: Аукциона кућа или ЕМС АД), 

које заступа Александар Курћубић, извршни директор за управљање и тржиште 

(овлашћење генералног директора ЕМС АД број ________________ од 

___________године)  

 

 

2. XXXXX, у __________Ул._______ , матични број ________, ПИБ ______, EIC 

___________ (у даљем тексту: учесник на тржишту), које заступа ______________ 

(функција лица овлашћеног за заступање), 

 

закључују:  
 

 

 

Уговор о учешћу у аукцијама за расподелу права на 

коришћење прекограничног преносног капацитета 
 

(у даљем тексту: Уговор) 
 
 
 
 
 

Члан 1.  

Предмет уговора 
 

Овим уговором Аукциона кућа и учесник на тржишту уређују своје међусобне односе у 

погледу остваривања права учесника на тржишту на учешће у аукцијама за расподелу 

преносних капацитета на граници између зона трговања ЕМС АД Београд и НОСБиХ те 

права и обавеза за случај доделе капацитета на аукцији, у складу са Правилима за 

годишње и месечне аукције за расподелу преносних капацитета на граници између зона 

трговањаЕМС АД Београд (“ЕМС”) и Независног оператора система у Босни и 

Херцеговини (“НОСБиХ”) за 20__ годину. 

 

Аукциона правила су објављена на интернет страници Аукционе куће www.ems.rs и чине 

саставни део овог уговора. 

 

Појмови употребљени у овом уговору имају исто значење као у Дефиницијама 

Аукционих правила.  
 

Члан 2. 

Изјава учесника на тржишту 
 

Учесник на тржишту изјављује да је у потпуности упознат са Аукционим правилима и 

обавезује се да поштује и неопозиво прихвати, без икаквих резерви и ограничења, све 

http://www.ems.rs/
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одредбе Аукционих правила, као и могуће објављене накнадне измене и допуне 

Аукционих правила о којима ће учесник на тржишту бити благовремено обавештен, у 

складу са чланом 13.5 Аукционих правила.  

 

Учесник на тржишту гарантује да су подаци из Додатка 1 овог уговора, тачни и 

потпуни. 

 

Учесник на тржишту изјављује и да је регистрован у складу са законима државе из које 

потиче, да није банкротирао, да се против њега не води поступак ликвидације, да се 

против њега не води судски или неки други поступак који би могао да угрози 

испуњавање услова наведених у Аукционим правилима, као и да нема неизмирених 

дуговања према Аукционој кући или НОСБиХ-у. 
  

Члан 3. 

Обавезе Аукционе куће и Учесника на тржишту 
 

Аукциона кућа и учесник на тржишту се обавезују да професионално изврше своје 

дужности и да поступају у складу са својим обавезама одређеним Уговором и 

Аукционим правилима која чине саставни део овог Уговора. 
 

Члан 4.  

Меродавно право и решавање спорова 
 

За овај уговор меродавно је право Републике Србије.  

 

У случају спорова који могу да се јаве услед примене уговора и Аукционих правила као 

његовог саставног дела или због кршења, укидања или проглашења тих правила 

неважећим, Аукциона кућа и учесник на тржишту треба да учине све да пронађу 

обострано прихватљиво решење. Страна која се позива на постојање разлога за спор 

дужна је да другој страни достави образложено обавештење о постојању разлога за спор 

у ком ће бити наведен члан из Уговора и Аукционих правила који је прекршен, уз 

позивање друге стране да споразумно реше спор.  

 

У случају да Аукциона кућа и учесник на тржишту не постигну прихватљиво решење 

мирним путем у року од тридесет (30) дана од првог обавештења о разлогу за спор, 

уговорне стране су сагласне да спор буде решен пред Привредним судом у Београду. 

 

Место реализације свих обавеза учесника на тржишту које су последица овог уговора 

је регистровано седиште Аукционе куће. 

 

Члан 5. 

Поверљивост података 

 

Стране су сагласне да се обавезе дефинисане у овом уговору и информације дате у току 

нјегове реализације сматрају поверљивим и неће их објављивати нити откривати било 

ком трећем лицу.  

 

Уколико је неопходно да се таква информација достави државним органима, 

организацијама и институцијама, односно органима међународних организација, чији су 

чланови Република Србија или ЕМС АД, свака страна ће пре достављања било које 

информације, о томе обавестити другу страну у писаној форми. 
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Члан 6. 

Списак овлашћених заступника учесника на тржишту (Додатак 1) саставни је део 

Уговора. Сваки учесник на тржишу може да промени свој списак овлашћених 

представника или друге податке наведене у Додатку 1 Уговора достављањем валидно 

потписаног Додатка 1 Уговора Аукционој кући. 
 

Члан 7. 

Овај уговор ступа на снагу након што га потпишу овлашћени заступници учесника на 

тржишту и Аукционе куће, а престаје да важи 31.12.20__. 

 

Овај уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерака, од којих су по 2 (два) за Аукциону 

кућу, а 1 (један) за учесника на тржишту. 

 

 

 

 

 

 

За учесника на тржишту 

 

Датум: ____________________    ____________________ 

 

        Потпис 

 

 

За ЕМС АД Београд 

 

Датум: ____________________    ____________________ 

 

        Потпис 
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Додатак уз Aнекс 1  
Списак овлашћених представника Учесника на тржишту 
 

Учесник на тржишту именује следећа лица која су овлашћена да поступају у нјегово име  

 

- за потписивање Уговора 

Име и презиме Телефонски 

број 

Број мобилног 

телефона 

Број факса Електронска пошта 

     

     

 

- за потписивање изјаве о преузимању и коришћењу електронског сертификата (Aнекс 6) 

за регистрованог учесника на тржишту, у складу са Aукционим правилима. 

Име и презиме Телефонски 

број 

Број мобилног 

телефона 

Број факса Електронска пошта 

      

     

 

- за подношење аукционих понуда Aукционој кући, укључујући и подношење аукционих 

понуда у случају алтернативних месечних аукционих процедура (у складу са Aнексом 4) 
 

Име и презиме Телефонски 

број 

Број мобилног 

телефона 

Број факса Електронска пошта 

     

     

     

 

- за финансијска питања 

Име и презиме Телефонски 

број 

Број мобилног 

телефона 

Број факса Електронска пошта 

     

     

 

Адреса за достављање 

уговора: 
 

Адреса за достављање 

предрачуна/рачуна: 
 

Електронска адреса за 

слање 

предрачуна/рачуна: 

 

 

 

 

Учесник на тржишту изјављује да је сваки корисник обучен и да је добио упутства у 

складу са важећим Aукционим правилимаа. 
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Учесник на тржишту се обавезује да ће Аукциону кућу одмах обавестити о изменама 

података из овог формулара. 

 

 

Датум:       За учесника на тржишту 

 

       ______________________ 

                                                                                                  Потпис 
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Aнекс 2 Списак контакт особа  
 

Учесници на тржишту Aукционој кући Уговор (видети Aнекс 1) морају доставити на 

следећу адресу: 

 

ЕМС АД Београд 

Aукциона кућа/ Дирекција за послове тржишта електричне енергије 

Војводе Степе 412 

11040 Београд 

Србија   
 

За личне доставе на горе наведену адресу, архива је отворена радним данима од 09:00h 

до 14:00h (СЕВ). 

 

Потврда коју издаје архива Aукционе куће потврђује само дан и време пријема документа, 

а не да ли је документ исправан и комплетан. 
 

 
 

У случају спровођења резервне процедуре за пренос права на капацитет учесник на 

аукцији мора да достави Захтев за пренос права на капацитет у случају резервне 

процедуре (видети Aнекс 3) на следећи број факса, као и нјегов скенирани примерак на 

следећу адресу електронске поште: 

 

ЕМС:   +381 11 3970 695  alokacija@ems.rs 

 
 

Учесник на аукцији може да користи друге врсте комуникације са Aукционом кућом преко 

следећих бројева факса и контаката: 
 

Aукциона правила  
 

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Број факса 

 

Марко Јанковић 

 

Никола Тошић 

 

+381 11 39 57 028 

 

+381 11 39 57 176 

 

marko.jankovic@ems.rs 

 

nikola.tosic@ems.rs 

 

 

 

+381 11 39 70 695 

 

Регистрација учесника на тржишту и финансијска питања 
 

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Број факса 

 

Јелена Пејовић 

 

Јасмин Личина 

 

 

+381 11 39 57 112 

 

 

 

jelena.pejovic@ems.rs 

 

jasmin.licina@ems.rs 

 

 

+381 11 39 70 695 

 

 

 

 

 

mailto:alokacija@ems.rs
mailto:marko.jankovic@ems.rs
mailto:nikola.tosic@ems.rs
mailto:jelena.pejovic@ems.rs
mailto:jasmin.licina@ems.rs
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Пренос права на капацитет 
 

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Број факса 

 

Аукциона кућа 
 

 

 

(ТО БЕ ФИЛЛЕД 

ИН ) 

 

 

+381 11 30 91 876 

 

 

alokacija@ems.rs  

 

 

 

+381 11 39 70 695 

 

Aукциона платформа – корисничка подршка (оператори аукционе платформе) 

– оперативне активности за месечне и годишње аукције и друга оперативна питања 
 

Име и презиме Број телефона 

 

Електронска пошта Број факса 

 

Јована Драшковић 

 
Душан Бабић 

 

+381 11 30 91 876 

 

+381 11 39 57 360 

 

 

jovana.draskovic@ems.rs 

 

dusan.babic@ems.rs 

 

alokacija@ems.rs  

 

 

+381 11 39 70 695 

 

Aукциона платформа – информатичка подршка 

– Приступ информационом систему, електронски сертификати (токени) 
 

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Број факса 

Јована Текић 

Новаковић 

Светлана Благојевић 

+381113957100 

 

+381113957066 

jovana.tekicnovakovic@ems.rs 

 

svetlana.blagojevic@ems.rs  

 

 

+381 11 39 70 695 

 

Финансијска питања 
 

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Број факса 

 

Јелена Пејовић 

 

Јасмин Личина 

 

 

+381 11 39 57 112 

 

 

 

 
jelena.pejovic@ems.rs 

 

jasmin.licina@ems.rs 

 

 

 

 

+381 11 39 70 695 

mailto:alokacija@ems.rs
mailto:jovana.draskovic@ems.rs
mailto:dusan.babic@ems.rs
mailto:alokacija@ems.rs
mailto:jovana.tekicnovakovic@ems.rs%0Bsvetlana.blagojevic@ems.rs
mailto:jovana.tekicnovakovic@ems.rs%0Bsvetlana.blagojevic@ems.rs
mailto:jovana.tekicnovakovic@ems.rs%0Bsvetlana.blagojevic@ems.rs
mailto:jovana.tekicnovakovic@ems.rs%0Bsvetlana.blagojevic@ems.rs
mailto:jelena.pejovic@ems.rs
mailto:jasmin.licina@ems.rs


 

 41 

Aнекс 3 - Захтев за пренос права на капацитет у случају 

резервне процедуре 
 

Овај образац се достаља на следећи број факса: 
+381 11 3970 695 
 
Скенирани примерак обрасца се доставља на следећу адресу електронске 
поште: alokacija@ems.rs 
 

 
Захтев се подноси дана: _______________________ 
 

 
Захтев за пренос права на капацитет је обавезујући за оба учесника на аукцији / 
стране одговорне за интерконективне разменe 

 

Граница/смер 
Идентификациони број 

aукције 
Период коришћења права 

на капацитет         

Додељени 
капацитет 

  дд.мм.гггг. – дд.мм.гггг. МW 

БиХ – Србија    

Србија - БиХ    

 
 
 

Потврда преноса права на капацитет  
 

 Преносилац капацитета Прималац капацитета 

Назив предузећа   

EIC код   

Име овлашћене особе    

Телефон   

Факс   

Електронска пошта   

Потпис и печат   

 

 
Потврда ЕМС-а као аукционе куће 

 

Овлашћена особа   
Датум издавања потврде   
НAПОМЕНЕ  
Потпис и печат  

 
 

 

 

mailto:alokacija@ems.rs
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Aнекс 4 Aлтернативни поступак за годишње и месечне 

аукције 

 

У случају техничких проблема специфична правила за годишње и месечне аукције које 

се организују електронским путем у корисничком окружењу аукционе платформе, као 

што је наведено у Одељку 6 и Одељку 7 Aукционих правила, могу бити замењена  

поступком који је одредила Aукциона кућа у виду алтернативних правила детаљно 

наведених у овом анексу 4. Aукциона кућа је дужна да све учеснике на аукцији обавести о 

примени алтернативне годишње или месечне аукционе процедуре, дописом преко 

аукционе платформе, као и електронском поштом. 
 

 

Замена члана 6.1 и члана 7.1 који се односе на аукционе понуде за резервисање 

капацитета 
 

Да би могли да учествују у поступку годишњих или месечних аукција, учесници на 

аукцији своје аукционе понуде морају да доставе искључиво факсом (број факса +381 11 

3970 695). Aукциона кућа није одговорна за безбедност и читљивост података 

достављених факсом. 
 

Аукционе понуде морају да се доставе до крајњег рока за достављање аукционих понуда 

за годишње аукције или до крајњег рока за достављање аукционих понуда за месечне 

аукције, и то на број факса Aукционе куће који је наведен у Додатку – V – овог Aнекса 4. 
 

Сваки образац понуде са аукционим понудама (што је приказано у додацима A и Б Aнекса 

4) мора да садрже следеће јасне и читљиве спецификације: 

 

а) идентификацију учесника на аукцији који подноси аукционе понуде (назив учесника на 

аукцији, нјегов јединствени EIC код), име лица које је у регистрационом формулару 

учесник на аукцији навео као овлашћено за достављање аукционе понуде. 

б) спецификацију границе и смера. 

в) аукционе понуде са следећим спецификацијама: 

i. износ капацитета који се додељује у МW без децимала; минималан износ једне 

аукционе понуде је 1 МW; 

(Максимални износ једне аукционе понуде за границу и смер је 70 МW или је 

једнак понуђеном капацитету у случајау када је понуђени капацитет мањи од 70 

МW.) 

ii. цена из аукционе понуде у EUR/МW по сату са највише две децимале. (Цена из 

аукционе понуде мора да има вредност већу од нуле.)  

 

Сваки учесник на аукцији може да достави највише 10 (десет) аукционих понуда за једну 

границу и смер. 

 

г) потпис особе чије име је наведено у обрасцу понуде те печат учесника на аукцији. 

 

Образац понуде: Aукционе понуде које садрже све податке наведене у претходном тексту 

морају да се доставе, без изузетка, на обрасцу који је дат у Додатку A (годишње аукције) 

или Додатку Б (месечне аукције) Aнекса 4. Обрасци понуде/аукционе понуде су 

обавезујуће и не могу се мењати након што су достављене. Учесник на аукцији може да 

повуче своју аукциону понуду. Изјаву о повлачењу Aукциона кућа треба да прими у 

писаном облику до крајњег рока за достављање аукционих понуда за годишње аукције 
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или до крајњег рока за достављање аукционих понуда за месечне аукције. Крајњи рокови 

за достављање аукционих понуда дефинисани су у Календару годишње аукционе 

процедуре и Календау месечних аукционих процедура.  
 

Обрасци понуде или појединачне аукционе понуде (Аукционе понуде су важеће независно 

једна од другoj.) које не испуњавају захтеве наведене у овом анексу биће искључене и 

неће бити узете у разматранје. Aко неки учесник на аукцији достави два обрасца понуде 

са различитим аукционим понудама за исту границу и смер, оба обрасца понуде се 

искључују из даљег поступка и неће бити узети у разматрање. 

 

Учесник на аукцији је одговоран за доказ о правовременом достављању аукционих 

понуда, односно изјаве аукционој кући о повлачењу аукционе понуде. 

 

Замена члана 6.3 и члана 7.3 који се односе на обавештење о резултатима аукције 
 

Два радна дана после крајњег рока за објаву резултата годишње аукције или два радна 

дана после крајњег рока за објаву резултата месечних аукција за границу и све смерове за 

које су аукционе понуде разматране, Aукциона кућа ће свим учесницима на аукцији чије су 

аукционе понуде разматране факсом доставити следеће информације (крајњи рокови су 

наведени у Календару годишње аукционе процедуре и Календару месечних аукционих 

процедура):  

• спецификацију границе и смера 

• резервациони период 

• обећани капацитет учеснику на аукцији у МW за резервациони период 

• аукциону цену. 

 

Изузетак: 

У случају да су аукционе понуде учесника на аукцији изузете из разматрања, аукциона 

кућа је дужна да му без одлагања достави само обавештење о одбијању и разлозима за 

одбијање нјегове аукционе понуде. 

 

Резултате годишњих или месечних аукција Aукциона кућа објављује на својој интернет 

страници (http://www.ems.rs) за сваку границу и смер и то пет радних дана од крајњег 

рока за објаву резултата годишње аукције или пет радних дана од крајњег рока за објаву 

резултата месечних аукција. (Крајњи рокови су наведени у Календару годишње аукционе 

процедуре и Календару месечних аукционих процедура). 

Та објава треба да садржи следеће податке: 

• укупни обећани капацитет 

• укупни захтевани капацитет 

• aукциону цену 

• број учесника на аукцији који су учествовали у aукцији 

• број учесника на аукцији који су добили обећани капацитет 

• број аукционих понуда пристиглих на aукцију 

• листу учесника на аукцији који су добили капацитет 

• график цена из понуда, односно табеларни приказ цена из понуда. 

 

 

http://www.ems.rs/
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Додатак A 

Овај формулар се доставља на следећи факс: +381 11 3970 695 

 

Образац понуде за годишњу аукцију –                     . година  
 

Име учесника на аукцији  

EIC код учесника на 

аукцији 

 

Име особе овлашћене да 

достави аукциону понуду 

 

 

 

 
 

Из БиХ 

За Србију 

 
 

Понуда 

бр. 
Идентификатор МW EUR/MW по сату 

1 BARS1   

2 BARS1   

3 BARS1   

4 BARS1   

5 BARS1   

 

 
 

 
 

Из Србије 

За БиХ 

 
 

Понуда 

бр. 
Идентификатор МW EUR/MW по сату 

1 RSBA1   

2 RSBA1   

3 RSBA1   

4 RSBA1   

5 RSBA1   

 

Датум: 

        _____________________ 

                                                                                                             Потпис 
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Додатак Б 

Овај формулар се доставља на следећи факс: +381 11 3970 695 

 

Образац понуде за месечне аукције – назив месеца              . 

године 
 

Име учесника на аукцији  

EIC код учесника на 

аукцији 

 

Име особе овлашћене да 

достави аукциону понуду 

 

 

 

 
 

Из БиХ 

За Србију 

 
 

Понуда 

бр. 
Идентификатор МW EUR/MW по сату 

1 BARS1   

2 BARS1   

3 BARS1   

4 BARS1   

5 BARS1   

 

 
 

Из Србије 

За БиХ 

 
 

Понуда 

бр. 
Идентификатор МW EUR/MW по сату 

1 RSBA1   

2 RSBA1   

3 RSBA1   

4 RSBA1   

5 RSBA1   

 

Датум: 

        _____________________ 

                                                                                                             Потпис 
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Додатак В 

 

У случају да се користе алтернативне годишње или месечне аукционе процедуре 

сагласно Aнексу 4, учесници на aукцијама морају да доставе обрасце понуде (Додатак A 

или Додатак Б) на следећи факс: 

+381 11 3970 695 

 

Било које аукционе понуде достављене на неки други број факса ЕМС-а сматраће се 

неважећим и ништавним и неће се узимати у разматранје.  
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Aнекс 5 Поступак подношења приговора 
 
 

Уколико учесник на аукцији закључи да су Aукциона правила прекршена услед нетачног 

обрачуна, нетачног резултата провере података или нетачне евалуације података у 

аукционој платформи, он има право да преко свог представника поднесе приговор. 

Приговор се доставља једном од оператора аукционе платформе наведених у листи 

контакт особа (видети Aнекс 2) факсом са потписаном поруком, електронски потписаном 

електронском поруком, или препорученом поштом, a мора да садржи: 

- датум, 

- идентификацију учесника на аукцији 

- име, адресу електронске поште и телефон контакт особе учесника на аукцији 

- кратак опис ситуације (предмет приговора) 

- детаљан опис ситуације 

- ваљане доказе, ако постоје (као што су подаци преузети из дневника, евиденције у 

комуникацији, итд.). 

 

Оператори аукционе платформе ће електронском поштом потврдити пријем таквог 

приговора. 

 

Аукциона кућа на тај приговор мора одговорити у року од 5 (пет) дана.  

 

Приговор не одлаже објављивање и потврду резултата релевантне месечне или годишње 

аукције. 

 

Напред наведене одредбе не утичу на право учесника на аукцији да, у складу са законом, 

надлежном регулаторном телу поднесе жалбу. 
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Aнекс 6 Изјава о преузимању и коришћењу електронског 

сертификата 
 

 

 

За: 
Име учесника на аукцији  

Aдреса, земља  

Име особе овлашћене да 

потпише ову изјаву 

 

 

 

I 

У Одељку 5 Aукционих правила прописани су услови коришћења електронских 

сертификата. Сврха овог документа је да Учеснику на аукцији омогући комуникацију 

са аукционом платформом приликом коришћења електронског сертификата. 
 

II 

Електронски сертификат не идентификује неког специфичног корисника, већ само 

идентификује и препознаје учесника на аукцији као правно лице или предузетника. 
 

III 

Учесник на аукцији изјављује да је имплементирао технички уређај у цилју 

комуникације са аукционом платформом (путем веб браузера, или веб сервиса) како 

би извршио трансакције и преузео обавезе наведене у Aукционим правилима. 
 

IV 

Од дана у којем су представнци учесника на аукцији потписали овај документ, све 

трансакције тог учесника на аукцији у вези са коришћењем аукционе платформе које 

су идентификоване преко његовог електронског сертификата, обавезују тог учесника 

на аукцији без обзира који од овлашћених представника именованих у Додатку 

Aнекса 1 Aукционих правила (Регистрациони формулар) их је извршио.  
 

V 

Учесник на аукцији изјављује да је преузео следеће електронске сертификате: 

Спецификација токена или сертификата: 

Хардвер бр.:  _____________________  

Сертификат бр. :  __________________ 

Важи до: ___________________ 
 

VI 

У случају губитка, оштећења токена или компромитовања електронског 

сертификата, учесник на аукцији је обавезан да без одлагања о томе обавести 
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Aукциону кућу, а она  ће тај сертификат одмах опозвати. 

 

Датум: 
 

За ЕМС АД Београд као Aукциону кућу   За учесника на аукцији 
 

____________________                                                        ____________________ 

Потпис         Потпис 


