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октобар 2021. године

Правилa о именама и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије

На основу члана 109. став 1. тачка 12) и члана 175. став 2. Закона о енергетици („Службени
гласник РС“ број 145/2014, 95/2018 – др.закон и 40/2021) и члана 28 став 1 тачка 29. Статута
Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд („Службени гласник РС“ број 88/2016),
Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, на 83. ванредној седници
одржаној 21.10.2021. године, донела је
ПРАВИЛА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА О РАДУ ТРЖИШТА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У Правилима о раду тржишта електричне енергије број 917/5.1 од 29.11.2016. године, на које је
Агенција за енергетику Републике Србије дала сагласност својом Одлуком број 746/2016-Д-01
од 09.12.2016. године, врше се следеће измене и допуне:
1.

У Одељку 2.1. Појмови:
- додаје се нови појам који гласи: „Календар обрачуна и плаћања на тржишту
електричне енергије – календар којим су одређени датуми издавања рачуна од стране
оператора преносног система и доспећа тих рачуна за редовне обавезе у складу са овим
правилима који саставља и објављује на својој интернет страници оператор преносног
система“
- Брише се појам Револвинг банкарска гаранција.

2.

У Одељку 3.4. Уговор о балансној одговорности:
у тачки 3.4.1. мења се подтачка б) тако да сада гласи „б) поступак издавања рачуна које
оператор преносног система издаје у складу са Правилима о раду тржишта, рокове и
начин плаћања“.
- у тачки 3.4.1. у подтачки д) после речи „услове“ додају се речи „и рокове“ ;
- у тачки 3.4.1. подтачка л) мења се тако да сада гласи: „услове и начин престанка
уговора.“

3.

Одељак 3.7. Раскид уговора о балансној одговорности, мења се тако да сада гласи:

„ 3.7.1.Када БОС, који на то има право у складу са Законом, одлучи да не буде више у статусу
БОС, дужна је да о томе претходно писмено обавести све чланове балансне групе и да
поднесе оператору преносног система изјаву о отказу уговора о балансној одговорности у
писменој форми.
3.7.2.У случају из тачке 3.7.1. за БОС у чијој балансној групи постоје места примопредаје отказни
рок траје 30 дана од датума пријема изјаве о отказу уговора о балансној одговорности. У
току трајања отказног рока БОС има сва права и обавезе из уговора о балансној
одговорности.
3.7.3.У случају из тачке 3.7.1. за БОС у чијој балансној групи не постоје места примопредаје
отказни рок траје 5 радних дана од датума пријема изјаве о отказу уговора о балансној
одговорности. У току трајања отказног рока БОС има сва права и обавезе из уговора о
балансној одговорности.
3.7.4.Оператор преносног система је дужан да једнострано раскине уговор о балансној
одговорности са БОС у следећим случајевима:
а)

када БОС не достави одговарајући инструмент обезбеђења плаћања у року од два
месеца након закључења уговора о балансној одговорности;
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б)

када БОС не продужи рок важења инструмента обезбеђења у складу са тачком 3.8.13;

в)

када БОС у прописаном року не достави нову банкарску гаранцију или не измени
постојећу (повећа њену вредност) по основу обавештења од стране оператора
преносног система у случају промене вредности ризика у складу са тачком 3.8.14;

г)

када БОС у прописаном року не изврши допуну средстава на наменском депозиту по
основу обавештења од стране оператора преносног система у случају промене
вредности ризика у складу са тачком 3.8.14;

д)

када БОС у прописаном року не достави нови одговарајући инструмент обезбеђења
плаћања, у случају промене врсте инструмента обезбеђења плаћања у складу са
тачком 3.8.14;

ђ)

када је покренут поступак стечаја или ликвидације БОС;

е)

када БОС изгуби лиценцу за обављање енергетске делатности;

ж) када БОС не измири у целости доспелу новчану обавезу према оператору преносног
система коју је уговорио у складу са овим Правилима, у року предвиђеном
Календаром обрачуна и плаћања, односно у року предвиђеном овим Правилима у
погледу новчаних обавеза по основу обрачуна из тачке 6.5.5.1. ових Правила;
з)

када БОС не извршава друге обавезе из уговора о балансној одговорности и/или ових
Правила и не отклони такву повреду ни у накнадном року одређеном у складу са
овим правилима.

3.7.5.У случају из тачке 3.7.4. а), б), в), г) и д) уговор о балансној одговорности се сматра
раскинутим првог наредног дана од дана истека рока за извршење обавеза.
3.7.6. У случају из тачке 3.7.4. ђ) уговор о балансној одговорности се сматра раскинутим првог
наредног дана од дана достављања обавештења о једностраном раскиду уговора.
3.7.7.У случају из тачке 3.7.4. е) уговор о балансној одговорности се сматра раскинутим од
датума коначности решења Агенције о привременом одузимању лиценце.
3.7.8.У случају из тачке 3.7.4. ж) оператор преносног система ће пре раскида уговора о балансној
одговорности позвати БОС да измири у целости доспелу новчану обавезу у додатном року од
једног радног дана. Уколико БОС ни у додатном року не измири у целости доспелу новачну
обавезу, уговор се сматра раскинутим од првог наредног дана по истеку наведеног додатног рока,
а оператор преносног система имаће право да активира инструмент обезбеђења ради наплате
неизмирене доспеле новчане обавезе БОС.
3.7.9.У случају из тачке 3.7.4. з) оператор преносног система је обавезан да БОС да примерени
накнадни рок, не дужи од 5 радних дана, да отклони или исправи пропусте настале
непоштовањем обавеза из уговора о балансној одговорности и и прописаних обавеза које је
преузео у складу са овим Правилима. Уколико БОС ни у накнадном року не изврши обавезе на
прописан начин, уговор се сматра раскинутим од првог наредног дана од дана истека накнадног
рока за извршење обавеза.
3.7.10.Оператор преносног система је дужан да писмено обавести БОС о једностраном раскиду
уговора у складу са тачком 3.7.4. које обавештење ће имати декларативни карактер, изузев у
случају из тачке 3.7.4. ђ). БОС има сва права и обавезе из уговора о балансној одговорности до
датума када се уговор о балансној одговорности сматра раскинутим.
3.7.11.У случајевима из тачки 3.7.1. и 3.7.4. оператор преносног система је обавезан да
обавештење о раскиду уговора о балансној одговорности и престанку важења статуса БОС,
достави:
а)

БОС на коју се односи престанак важења статуса због раскида уговора;
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б)

снабдевачима, односно снабдевачима на велико који се налазе у балансној групи за
коју је та БОС била балансно одговорна;

в)

крајњим купцима, односно произвођачима чија су места примопредаје прикључена
на преносни систем била у балансној групи за коју је та БОС била балансно
одговорна;

г)

операторима дистрибутивних система, односно операторима затворених
дистрибутивних система на чијем подручју постоје места примопредаје која су
придужена балансној групи за коју је та БОС била балансно одговорна;

д)

оператору тржишта;

е)

свим осталим регистрованим БОС

3.7.12.Оператор дистрибутивног система, односно оператор затвореног дистрибутивног система
је обавезан, да по пријему обавештења од оператора преносног система, достави обавештење о
раскиду уговора о балансној одговорности и престанку важења статуса БОС крајњим купцима,
односно произвођачима чија су места примопредаје прикључена на дистрибутивни систем и
придружена балансној групи за коју је та БОС била балансно одговорна.
3.7.13.Учесници на тржишту електричне енергије из тачке 3.7.11. и 3.7.12. дужни су да, по
пријему обавештења, уреде балансну одговорност за своја места примопредаје у складу са
обавезама дефинисаним Законом, овим Правилима и Правилима о промени снабдевача.“
4.

Одељак 3.8. Утврђивање вредности ризика за случај неизвршења обавеза и инструменти
обезбеђења плаћања мења се тако да сада гласи:

„3.8.1.Вредност ризика за случај неизвршења обавеза БОС на нивоу обрачунског периода (у
даљем тексту: вредност ризика) по питању одступања балансне групе одређује оператор
преносног система на основу следеће формуле:
Р = 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑎𝑥(ЕН𝟏 , ЕН𝟐 , ЕН𝟑 ) ∗ Д ∗ Ц, 𝑁𝑚𝑎𝑥)
Р - вредност ризика;
ЕН1 -

процењена дневна потрошња електричне енергије балансне групе која одговара
укупној максималној одобреној снази места примопредaја потрошње балансне
групе; (ЕН1= укупна одобрена снага БГ х 24 сата)

ЕН2 -

процењена дневна производња електричне енергије балансне групе која одговара
укупној максималној одобреној снази места примопредаје производње балансне
групе (ЕН2= укупна одобрена снага БГ х 24 сата);

ЕН3 -

просечнa вредност пријављених блокова размене електричне енергије између
зона трговања и блокова интерне размене електричне енергије балансне групе на
нивоу дана, у смеру пријема, у току претходног дванаестомесечног периода;

Д – број дана (Д = 5);
Ц-

просечна цена балансне енергије за календарску годину Г (Ц је пондерисана цена
ангажоване балансне енергије навише у периоду од 1. октобра Г-2 до 30.
септембра Г-1 у EUR/MWh)

Nmax - максимална вредност између месечне накнаде за негативнo одступање балансне
групе (МН2БОС,ои) у складу са тачком 6.5.4.3 и накнаде за неизбалансираност
(МН3БОС,П ) у складу са тачком 6.5.6.2 у периоду од 12 месеци од датума обрачуна
вредности ризика.
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3.8.2.Уколико за БОС није могуће утврдити вредности енергетских величина (ЕН1, ЕН2, ЕН3) за
њену балансну групу из тачке 3.8.1, односно уколико оператор преносног система утврди да ће
вредности ЕН1, ЕН2, ЕН3 балансне групе бити значајно промењене услед промене састава
балансне групе, вредност ризика БОС одређује оператор преносног система на основу
планираних вредности истих величина за балансну групу у складу са правилима којима се
уређује рад преносног система.
3.8.3.По истеку сваког месеца оператор преносног система утврђује нову вредност ризика за
сваку БОС на основу промене остварених енергетских величина из тачке 3.8.1, промене састава
балансне групе или промене цене Ц.
3.8.4.Оператор преносног система, на основу утврђене вредности ризика, може захтевати
промену вредности инструмента обезбеђења плаћања.
3.8.5.Уколико БОС захтева да процењена вредност ризика буде изнад оне коју је утврдио
оператор преносног система, оператор преносног система ће променити вредност ризика на
основу достављеног захтева од стране БОС.
3.8.6.На основу утврђене вредности ризика одређује се вредност одговарајућег инструмента
обезбеђења плаћања која не може бити мања од 1.000.000,00 EUR, нити већа од 5.000.000,00 EUR
у случају да је вредност Nmax мања од 5.000.000 евра. Уколико је Nmax веће или једнако од
5.000.000,00 EUR максимална вредност инструмента обезбеђења плаћања једнака је трострукој
вредности Nmax.
3.8.7.Наплата потраживања, у случају неизвршења обавезе БОС, се обезбеђује одговарајућим, за
оператора преносног система прихватљивим инструментом обезбеђења плаћања који БОС
доставља сагласно уговору о балансној одговорности.
3.8.8.Инструменти обезбеђења плаћања су:
а) за БОС која има седиште у Републици Србији:
-

банкарска гаранција за гарантовање плаћања издата од банке са седиштем у
Републици Србији;

-

наменски (гарантни) депозит у банци са седиштем у Републици Србији.

б) за БОС која нема седиште у Републици Србији:
-

банкарска гаранција за гарантовање плаћања издата од иностране банке;

-

наменски (гарантни) нерезидентни депозит у банци са седиштем у Републици
Србији.

3.8.9.Оператор преносног система, оператор дистрибутивног система, оператор затвореног
дистрибутивног система и оператор тржишта, односно правно лице које обавља послове у име и
за рачун оператора тржишта у складу са Законом, у својству БОС, нису у обавези да обезбеде
инструменте обезбеђења плаћања.
3.8.10.БОС се може определити за један од инструмената обезбеђења плаћања у складу са овим
Правилима. Инструмент обезбеђења плаћања, у складу са законом који уређује извршење и
обезбеђење, не подлеже принудној наплати.
3.8.11.БОС има право да једном у току календарске године промени врсту инструмента
обезбеђења плаћања. Претходни инструмент обезбеђења плаћања мора важити све док
новоизабрани инструмент обезбеђења плаћања не буде активан.
3.8.12.БОС води рачуна о рочности изабраног инструмента обезбеђења плаћања и
благовременим продужењем постојећег инструмента или достављањем новог одржава активан
статус балансно одговорне стране, докле год траје примена уговора о балансној одговорности.
3.8.13.БОС је у обавези да достави нови или продужи постојећи инструмент обезбеђења плаћања
65 дана пре датума истека рока важења постојећег инструмента обезбеђења плаћања.
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3.8.14.БОС је у обавези да, у року од 15 дана од захтева оператора преносног система, достави
одговарајући инструмент обезбеђења плаћања у случају промене врсте инструмента обезбеђења
плаћања или у случају промене вредности ризика.
3.8.15.Банкарску гаранцију за БОС са седиштем у Републици Србији издаје пословна банка са
седиштем у Републици Србији са дозволом за рад издатом од стране НБС, а банкарску гаранцију
за БОС са седиштем у иностранству издаје инострана пословна банка.
3.8.16.Банкарска гаранција мора да буде неопозива, безусловна, наплатива на први позив, без
права на приговор, са роком важења до једне календарске године (до 31. децембра текуће
године).
3.8.17.Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 дана дужи од дана раскида уговора о
балансној одговорности.
3.8.18.Банкарска гаранција за гарантовање плаћања се издаје на износ троструке утврђене
вредности ризика за предметну БОС, или минималне вредности средства обезбеђења из тачке
3.8.6. у случају да је износ троструке утврђене вредности ризика мањи од те минималне
вредности, а износ гаранције ће се смањивати у складу са плаћањем које банка гарант изврши по
захтеву оператора преносног система. Оваква гаранција може бити протествована парцијално, а
највише до вредности банкарске гаранције.
3.8.19.За БОС са седиштем у Републици Србији банкарска гаранција се издаје са валутном
клаузулом, тј. вредност банкарске гаранције се исказује у ЕUR, а наплата се врши у RSD уз
примену званичног средњег курса НБС на дан наплате.
3.8.20.За БОС са седиштем у иностранству банкарска гаранција се издаје у ЕUR, а наплата се
врши у ЕUR.
3.8.21.Оператор преносног система ће у случају неизвршења новчане обавезе БОС према
оператору преносног система предвиђене овим Правилима и/или уговором о балансној
одговорности приступити наплати целокупног доспелог износа неплаћеног потраживања
увећаног за обрачунату законски прописану затезну камату путем протеста банкарске гаранције,
о чему ће у писаној форми обавестити БОС најмање 3 радна дана пре приступања протесту
гаранције.
3.8.22.Наменски (гарантни) депозит је инструмент обезбеђења плаћања код кога БОС депонује
средства на наменском рачуну код банке са седиштем у Републици Србији са дозволом за рад
издатом од стране НБС. Средства на наменском рачуну БОС депонује у корист оператора
преносног система на период који не може бити краћи од 3 године и то на износ троструке
утврђене вредности ризика за сваку БОС, или на износ минималне вредности средстава
обезбеђења из тачке 3.8.6. у случају да је износ троструке утврђене вредности ризика мањи од те
минималне вредности, сагласно уговору о балансној одговорности.
3.8.23.БОС, банка и оператор преносног система, закључују међусобни уговор о отварању и
администрирању наменског депозита.
3.8.24.За БОС са седиштем у Републици Србији наменски (гарантни) депозит се исказује, води и
одржава у ЕUR, а наплата се врши у RSD уз примену званичног средњег курса НБС на дан
наплате сагласно уговору о балансној одговорности.
3.8.25.За БОС са седиштем у иностранству наменски (гарантни) нерезидентни депозит се
исказује, води и одржава у ЕUR, а наплата се врши у ЕUR сагласно уговору о балансној
одговорности.
3.8.26.У случају неизвршења новчане обавезе БОС према оператору преносног система
предвиђене овим Правилима и/или уговором о балансној одговорности, оператор преносног
система има право да на први писмени захтев упућен банци изврши наплату целокупног доспелог
износа који потражује од БОС увећаног за законску камату са наменског (гарантног) депозита.
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3.8.27.Рок важења наменског гарантног депозита мора бити 60 дана дужи од дана раскида
уговора о балансној одговорности.“
5.

У Одељку 5.3. Уговор о учешћу у балансном механизму:
- у тачки 5.3.1. након подтачке е) додаје се нова подтачка која гласи: „ж) начин и услови
престанка уговора“.

6.

У Одељку 5.14. Испостављање рачуна и наплата ангажоване балансне енергије из балансних
ентитета:
- у тачки 5.14.2. бришу се речи „у случају кашњења уплате, обрачунава се затезна камата
у складу са законом.“

7.

У Одељку 6.5. Финансијски обрачун за балансну групу:
- у тачки 6.5.4. Утврђивање месечне накнаде за одступање балансне групе, испостављање
и наплата рачуна, мења се подтачка 6.5.4.5. тако да сада гласи: „На основу обрачуна
накнада за месец М, оператор преносног система, односно БОС издају рачун за
обрачунски период, најкасније до дана за испостављање рачуна дефинисаног у
Календару обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије. Рок за плаћање рачуна
издатог од стране оператора преносног система односно БОС је дан за наплату дефинисан
у Календару обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије. Рачун се издаје у
складу са законом који уређује порез на додату вредност. Укупан износ на рачуну мора
бити плаћен у целости у предвиђеном року. Плаћање се врши у динарској
противвредности износа у еврима обрачунатој по званичном средњем курсу динара
утврђеном курсном листом Народне банке Србије (НБС) на дан уплате за БОС са
седиштем у Републици Србији, односно плаћање се врши у еврима за БОС са седиштем
у иностранству.“
- у тачки 6.5.4. Утврђивање месечне накнаде за одступање балансне групе, испостављање
и наплата рачуна, у подтачки 6.5.4.7. речи „следећим роковима: -до 10. у месецу М+3 или
–до 10. у месецу М+6 или –до 10. у месецу М+12.“ замењују се речима „нареднoм
обрачунском периоду дефинисаном у Календару обрачуна и плаћања на тржишту
електричне енергије. Измену обрачуна месечних накнада за обрачунски период М је
могуће извршити најкасније у месецуМ+12."
- у тачки 6.5.4. Утврђивање месечне накнаде за одступање балансне групе, испостављање
и наплата рачуна, у подтачки 6.5.4.8. речи „8 дана од дана издавања књижног одобрења
или књижног задужења“ замењују се речима „дефинисан у Календару обрачуна и
плаћања на тржишту електричне енергије.“ и бришу се речи „У случају кашњења уплате,
обрачунава се затезна камата у складу са законом.“
- Након подтачке 6.5.4.9. додаје се нова тачка која гласи:

„6.5.5. Утврђивање накнаде за одступање балансне групе, испостављање и наплата рачуна у
случају да је угрожена вредност инструмента онезбеђења у износу већем од 50%
6.5.5.1. Оператор преносног система може у случају да одступање балансне групе на дневном
нивоу, или збирно на нивоу више дана током обрачунског периода, износи 50% или више од
вредности инструмента обезбеђења плаћања , извршити обрачун накнаде за балансну групу
посматраног БОС. Период за који се врши обрачун може трајати најкраће један дан, а најдуже
може бити једнак обрачунском периоду. У случају да одступање балансне групе на дневном
нивоу, или збирно на нивоу више дана током обрачунског периода, премаши 30% од вредности
инструмента обезбеђења плаћања, оператор преносног система упозориће БОС на могућност
примене обрачуна накнаде за балансу групу тог БОС предвиђеног овом тачком Правила и
позвати га да без одлагања обезбеди уредно балансирање балансне групе за коју је одговоран.
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6.5.5.2. Оператор преносног система може у току једног обрачунског периода извршити више
обрачуна.
6.5.5.3. У случају из тачке 6.5.5.1 оператор преносног система врши обрачун одступања на основу
доступних података о раду балансне групе, доступних података о саставу балансне групе,
односно на основу историјских вредности о раду балансне групе у претходних 6 месеци.
6.5.5.4. На основу обрачуна из тачке 6.5.5.1, оператор преносног система одмах издаје БОС рачун
за обрачунату накнаду за одступање балансе групе са роком плаћања од једног радног дана, чији
износ мора бити плаћен у целости.
6.5.5.5. Оператор преносног система ће у складу са поглављем 6.3 и у роковима дефинисаним у
Календару обрачуна и плаћања, извршити обрачун одступања балансне групе, за све обрачунске
интервале унутар периода који почиње првим наредним даном од дана за који је извршен обрачун
из тачке 6.5.5.1 и који се завршава последњим даном обрачунског периода.
6.5.5.6. Оператор преносног система ће у складу са поглављем 6.5.1 и 6.5.2. и у роковима
дефинисаним у Календару обрачуна и плаћања, извршити обрачун накнаде за одступања
балансне групе за период из тачке 6.5.5.5.
6.5.5.7. На основу накнада из тачке 6.5.5.6 оператор преносног система, односно БОС издају
рачун за обрачунски период у дану за испостављање рачуна дефинисаног у Календару обрачуна
и плаћања на тржишту електричне енергије. Рок за плаћање рачуна издатог од стране оператора
преносног система односно БОС је дан за наплату дефинисан у Календару обрачуна и плаћања
на тржишту електричне енергије. Рачун се издаје у складу са законом који уређује порез на
додату вредност. Укупан износ на рачуну мора бити плаћен у целости у предвиђеном року.
Плаћање се врши у динарској противвредности износа у еврима обрачунатој по званичном
средњем курсу динара утврђеном курсном листом Народне банке Србије (НБС) на дан уплате за
БОС са седиштем у Републици Србији, односно плаћање се врши у еврима за БОС са седиштем
у иностранству.
6.5.5.8. Оператор преносног система ће уколико је дошло до корекције улазних података за
обрачун из тачке 6.5.5.1 и накнаде из тачке 6.5.5.4 извршити измену обрачуна накнаде за
посматрани период из тачке 6.5.5.1. на начин да оператор преносног система, односно БОС
издају књижно одобрење или књижно задужење. Рок за плаћање је дефинисан у Календару
обрачуна и плаћања на тржишту електричне енергије. Износ на књижном одобрењу или
књижном задужењу мора бити плаћен у целости у предвиђеном року.
6.5.5.9. Оператор преносног система може у складу са тачком 6.5.4.7 и у роковима дефинисаним
у Календару обрачуна и плаћања извршити измену обрачуна накнада из тачке 6.5.5.1, односно
6.5.5.8 и тачке 6.5.5.6.“
-

Тачка 6.5.7. Утврђивање накнаде за неизбалансираност, испостављање и наплата рачуна
мења се тако да садагласи:

„6.5.7.Утврђивање накнаде за неизбалансираност, испостављање и наплата рачуна
6.5.7.1.Оператор преносног система је у обавези да у дану Д+1 изврши обрачун накнада за
неизбалансираност за све обрачунске интервале у дану Д за сваку БОС.
6.5.7.2.На основу обрачуна накнаде за неизбалансираност оператор преносног система издаје
рачун за накнаду за неизбалансираност у дану Д+1 за дан Д, са роком плаћања од једног радног
дана... Рачун се издаје у складу са законом који уређује порез на додату вредност. Укупан
износ на рачуну мора бити плаћен у целости у предвиђеном року. Плаћање се врши у динарској
противвредности износа у еврима обрачунатој по званичном средњем курсу динара утврђеном
курсном листом Народне банке Србије (НБС) на дан уплате за БОС са седиштем у Републици
Србији, односно плаћање се врши у еврима за БОС са седиштем у иностранству.
6.5.7.3.Рачун се доставља путем електронске поште и поштом и садржи најмање следеће
податке:
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а) укупан износ накнаде;
б) укупан износ за наплату;
в) друге податке у складу са законом који уређује порез на додату вредност.
У прилогу рачуна доставља се обрачун укупне накнаде за неизбалансираност.“
8.

Глава 7. Прелазне и завршне одредбе мења се тако да сада гласи:
„7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
7.1. По добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, Правила о изменама
и допунама Правила о раду тржишта електричне енергије се објављују на интернет страници
ЕМС АД Београд и ступају на снагу даном објављивања.
7.2. Важећи уговори о балансној одговорности и уговори о учешћу у балансном механизму
закључени у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије бр. 917/5.1 од
29.11.2016. године биће замењени новим уговорима усклађеним са Правилима о изменама и
допунама Правила о раду тржишта електричне енергије у року од 15 дана од ступања на
снагу тих Правила, уз обавезу учесника на тржишту да у истом року ускладе постојећа
средства обезбеђења са Правилима.“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Милун Тривунац, магистар економских наука
ЕМС АД БЕОГРАД
СКУПШТИНА
Клас.знак: 1 4 0
Број: 000-00-ROU-13/2021-002
Београд, 21.10.2021.године
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