Записник XV седнице Комисије за праћење
примене Правила о раду преносног система
Седница је одржана 13.12.2017. године са почетком у 12.00 часова у сали 256, на II
спрату, у пословном објекту Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд
(ЕМС АД), ул. Војводе Степе бр. 412, Београд.
Седници су присуствовали следећи чланови Комисије за праћење примене Правила о
раду преносног система (у даљем тексту Комисија):
- Бориша Давидовић, JП ЕПС
- Далибор Николић, ЕПС Дистрибуција
- Јадранка Јањанин, ЕМС АД
- Срђан Суботић, ЕМС АД.
Следећи чланови Комисије су именовали замене:
- Ива Ђинђић Ћосић (замена Борис Кричка), ЕМС АД
- Небојша Вучинић (замена Мирко Младеновић), ЕМС АД
- Радован Станић (замена Јадранка Ристић), ЕПС Снабдевање.
Седници је присуствовао и представник АЕРС, Ненад Стефановић.
Одсутни су били следећи чланови Комисије:
- Драган Петровић, CRH Србија
- Ђорђе Голубовић, ЕМС АД
- Ђорђе Весић, НИС а.д.
- Срђан Ресавац, ГЕН-И
- Небојша Петровић, ЕМС АД
- Андрија Вукашиновић, ЕПС Дистрибуција
- Александар Латиновић, JП ЕПС.
Постојао је неопходан кворум за одржавање седнице.
За седницу је био предвиђен следећи дневни ред:
1. Предлог измена Правила о раду преносног система на иницијативу ЕМС АД.
Материјали за тачку 1. дневног реда били су благовремено достављени електронском
поштом.
Комисија је прихватила предлог дневног реда из позива на седницу.
Срђан Суботић је поздравио присутне и отворио седницу. Oбјаснио је да је ЕМС АД
првобитно планирао доношење нових Правила о раду преносног система (у даљем
тексту: Правила) у лето 2017. године, у којима би се унеле измене првенствено ради
усаглашавања ових правила са европским мрежним кодовима за управљање и рад
система. Међутим, након подношења иницијативе ЈП ЕПС која је била тема прошле
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седнице Комисије и која се највећим делом односи на техничке услове за прикључење,
дошло је до промене плана активности и рока за израду нових Правила.
Са друге стране појавила се неопходност хитне замене електронске платформе за
пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада, те је ЕМС АД у консултацији са
АЕРС, одлучио да овом приликом предложи доношење нових Правила о раду преносног
система у којима би се само изменио овај део Правила и уважила статусна измена ЕМС-а
(ЈП ЕМС у ЕМС АД). Усвајање следеће верзије Правила, где би се извршило усаглашавање
и са мрежним кодовима за управљање и рад система, и са мрежним кодовима за
прикључење, односно поступило према поменутој иницијативи ЈП ЕПС, планирано је за
пролеће 2018. године. Потом је реч дао Јадранки Јањанин која је презентовала измене у
Правилима о раду преносног система.
Јадранка Јањанин је посебно нагласила следеће:
 Нови систем за управљање тржиштем електричне енергије (MMS систем) који
обухвата модул за пријаву, обраду и прихватање дневних планова рада из
техничких разлога је морао да крене са применом у децембру 2017.
 Рад MMS система није у сагласности са важећим Правилима
 Увођењем MMS система ЕМС АД је унапредио начин достављања дневног плана
рада за балансно одговорне стране и на тај начин се приближио најбољој пракси у
овом домену
 Промене у Правилима обухватају:
o Измену целокупног одељка 6.4.3. Дневни планови рада
o Статусну измену ЕМС-а (из ЈП ЕПС у ЕМС АД)
o Термин ''јавни снабдевач'' је промењен у ''гарантовани снабдевач'' према
актуелном Закону о енергетици
o У Поглавље 2 – Речник унето је објашњење скраћенице MMS
o Измењено је Поглавље 9 – Прелазне и завршне одредбе
 Измене у 6.4.3. Дневни планови рада обухватају следеће:
o Раздвајање начина уноса дневних планова рада балансних група које
садрже балансне ентитете и балансних група које их не садрже
o Прецизирање начина уноса дневних планова рада
o Из текста су обрисане реченице које уређују да балансно одговорне стране
немају право на накнаду штете ни измакле користи из разлога за које није
одговоран ЕМС АД.
Након презентације Јадранке Јањанин дата је реч осталим присутним на седници.
Бориша Давидовић је изнео примедбу на тачку 6.4.3.2.1. а споран је део који се односи
на нерасположивост MMS система, посебно у периоду 23:50 – 00:10, те да је овакво
ограничење у раду потребно избећи или бар скратити на најмању могућу меру.
Другу примедбу, Бориша Давидовић је изнео на повезаност пријаве дневних планова
рада и пријаве за потребе платформе за транспарентност. По њему је проблематично
повезивање уноса ових података, односно одбијање поднетог дневног плана рада од
стране MMS система, због некоректног уношења података о нерасположивости
генераторских и потрошачких јединица на платформу за транспарентност, јер се
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транспарентност не уређује Правилима. Даље је појаснио да пријава дневних планова
рада повлачи обавезе по балансном механизму, а пријава на платформу за
транспарентност другу врсту обавеза, те никако не смеју бити међусобно условљене.
Јадранка Јањанин је дала објашњење на прву примедбу да је нерасположивост система
последица ажурирања сервера. У реалности се не очекује да MMS систем буде 20 минута
нерасположив, али је ЕМС АД желео на овај начин да укаже балансно одговорним
странама на потенцијалну немогућност пријаве дневних планова рада у наведеном
интервалу. У наредних пар месеци ЕМС АД ће пратити понашање MMS система и уколико
утврди да је време нерасположивости система знатно краће, ЕМС АД ће унети
одговарајуће измене приликом наредне измене Правила, тј. у пролеће 2018. године.
Што се тиче друге примедбе, Јадранка Јањанин је указала да балансно одговорна страна
балансне групе са балансним ентитетима свакако мора доставити ЕМС АД информацију о
нерасположивости генераторских и потрошачких јединица. Она је сагласна да повезаност
података за потребе платформе за транспарентнот може изазвати нежељено одбијање
дневног плана рада и да ће се предузети неопходне мере у ЕМС АД. Бориша Давидовић и
Јадранка Јањанин су се сложили да је ово већ регистровано као грешка у раду система и
да се ради на њеном отклањању.
Ненад Стефановић је сугерисао да не би требало да буде проблем ако ЈП ЕПС подноси
само податке ЕМС АД, а ЕМС АД их даље прослеђује на платформу за транспарентност у
складу са посебним правилима, што јесте случај.
Након што је окончана расправа о новим Правилима, Срђан Суботић је дао кратку
информацију о поступању ЕМС АД по предлогу ЈП ЕПС за измену Правила са претходне
седнице. Наиме, ЕМС АД је анализирао све појединачне предлоге ЈП ЕПС и формулисао
измену одређеног броја тачака, односно, одбио је измену осталих тачака, уз пратећа
образложења. Крајем октобра, ЕМС АД је електронском поштом доставио овај материјал
АЕРС на коментаре. Одговор АЕРС се ускоро очекује.
Ненад Стефановић је потврдио да је АЕРС примио овај материјал и да је давање
коментара у току.
Седница се завршила у 14.00 часова.
Записник направио:

Срђан Суботић, дипл.инж.
председник Комисије
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