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ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА СИСТЕМСКИХ УСЛУГА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОМ
СИСТЕМУ
АЦА ВУЧКОВИЋ*, НЕБОЈША ДЕСПОТОВИЋ, МИЛИЦА БРКИЋ-ВУКОВЉАК
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД
СРБИЈА
Кратак садржај — Системске услуге у електроенергетском систему морају се
обезбедити да би рад система био сигуран и стабилан. Ове услуге се у највећем броју
случајева обезбеђују само из капацитета који су повезани на преносни систем, мада се са
развојем повезаног рада суседних система и тржишта електричне енергије отварају
могућности да се неке од системских услуга могу обезбедити и из других
електроенергетских система. Међутим, правилима рада система је одређено да је за
сигуран рад система неопходно да се одређени део резервисаног капацитета за системске
услуге мора обезбедити из објеката који су повезани на сам преносни систем. У том
случају, поставља се питање да ли цена за обезбеђење ове резерве треба да буде
регулисана или је треба препустити тржишној утакмици?
У овом раду биће дат кратак преглед системских услуга у светлу нове европске
регулативе, као и у законској регулативи у Србији. Биће описана и методологија на
основу које се одређују цене системских услуга у електроенергетском систему Републике
Србије, са акцентом на ценама резервације капацитета за потребе секундарне и
терцијарне регулације. Описана методологија биће илустрована на примеру
електроенергетског система Републике Србије.
Кључне речи — Системске услуге – Примарна регулација – Секундарна регулација –
Терцијарна регулација – Електроенергетски систем

1 УВОД
Оператор преносног система има обавезу да обезбеди сигуран и стабилан рад система.
У том циљу је дужан да обезбеди системске услуге. Ове услуге се у највећем броју
случајева обезбеђују само из капацитета који су повезани на преносни систем. Са
побољшањем интерконекција између преносних система и развојем тржишта
електричне енергије, неке од системских услуга се могу обезбедити и из других
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електроенергетских система. То се пре свега односи на резервисање капацитета за
примарну, секундару и терцијарну регулацију. Међутим, без обзира на те могућности,
за сигуран рад система неопходно је да се одређени део резервисаног капацитета мора
обезбедити из објеката који су повезани на сопствени преносни систем.
С обзиром да се део системских услуга мора обезбедити из објеката који су повезани на
свој систем, поставља се питање на који начин ће се одредити цене за резервацију
капацитета – да ли слободно на тржишту, на основу понуда корисника система или
цена треба да буде регулисана, односно одређена од стране енергетског регулатора?
Одговор на ово питање зависи од низа фактора као што су ниво изграђености
производних капацитета у систему, односно колики је вишак капацитета у односу на
вршно оптерећење система, да ли постоји монопол производње у систему или има више
произвођача, колика је загушеност прекограничних капацитета и колико је развијено
тржиште системских услуга у региону.
Најновијим законским решењима, у Србији је одређено да цена резервација снаге за
системске услуге секундарне и терцијарне регулације може да буде регулисана, а да ће
Агенција за енергетику Републике Србије 01. маја 2017. године први пут оценити да ли
и после тог датума ове цене треба регулисати.
2 СИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ У ПРЕДЛОГУ НОВЕ ЕВРОПСКЕ РЕГУЛАТИВЕ
Пратећи европски тренд спајања тржишта електричне енергије и повезивања
контролних области у контролне блокове ENTSO-E (Еuropean Нetwork of Тransmission
Сystem Оperators for Еlectricity) је у циљу унапређења сигурности рада система и
доприноса недискриминаторном и ефикасном функционисању унутрашњег тржишта
електричне енергије донео Правила контроле фреквенције и резерве система (Network
Code on Load-Frequency Control and Reserves) која дефинишу минималне захтеве и
принципе за контролу фреквенције система и резерве система (системских услуга) који
важе за све операторе преносних система и све пружаоце системских услуга. Ова
Правила прописују и начине прорачуна потребних резерви капацитета сопствених
контролних области у циљу одржања фреквенције, као и начине формирања заједничке
резерве приликом удруживања у контролне блокове и ограничења поделе резерве са
суседним блоковима или синхроним зонама.
Резерва ограничавања фреквенције (Frequency Containment Reserves (FCR)), која би
се могла поистоветити са примарном резервом, представља оперативну резерву система
за одржавање фреквенције система након настанка поремећаја. Износ ове резерве се
може прерачунавати више пута годишње поштујући критеријуме димензионисања:
мора покрити неравнотежу изазвану референтним поремећајем синхроне зоне (треба да
буде дефинисано у Оперативном упутству (Operational Handbook) који мора бити
усклађен са Правилима), добијеног детерминистичким анализама и поштујући
дефинисане квалитете фреквенције.
Резерва рестаурације фреквенције (Frequency Restoration Reserves (FRR)), која
одговара секундарној и брзој терцијарној резерви, представља резерву активне снаге за
враћање фреквенције система на номиналну вредност фреквенције синхроне зоне, које
се састоје од више контролних области (Load Frequency Control Area), односно система,
да би се вратио баланс снаге на планиране вредности. Вредност резерве, позитивне и
негативне, добија се на основу анализе узастопних историјских података о вредности
неравнотеже блока. Оператори преносних система истог блока у Оперативном
споразуму морају да дефинишу правила по којима се обезбеђује ова резерва. Оператори
су дужни да одреде проценат аутоматске (секундарна) и проценат мануелне резерве
(брза терцијарна) као и време потребно за активацију сваке од њих.
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Заменска резерва (Replacement Reserves (RR)), одговара спорој терцијарној резерви,
означава резерву која служи да подржи или поврати потребан ниво резерве
рестаурације фреквенције како би била припремљена за додатне поремећаје равнотеже
система, може бити позитивна и негативна, са временом за активацију и до неколико
сати. Ова резерва се димензионише тако да позитивна/негативна заменска резерва мора
покрити захтевану вредност позитивне/негативне вредности резерве рестаурације
система.
Оператор преносног система може очувати сигурност и стабилност система, односно
обезбедити прописане резерве капацитета само из свог система или се може удружити
са операторима суседних система контролног блока одржавајући стабилност система
блока из заједничке резерве контролног блока. Такође, оператори преносних система
могу између контролних блокова разменити резерву капацитета. У случају удруживања
у оквиру блока, вредности резерве рестаурације и заменске резерве сваког
појединачног система могу се умањити потписивањем Споразума о заједничкој резерви
са другим системима у оквиру блока. Тим споразумом, оператори преносних система
стављају на располагање, део или целу своју резерву, контролном блоку. У случају
размене резерве између оператора система суседних контролних блокова, Правилима је
дефинисано колики су минимални износи које оператори преносних система морају
обезбедити из соспственог контролног блока и колики је износ максималне размене
између блокова.
3 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) дефинисане су помоћне и
системске услуге у електроенергетском систему. Помоћне услуге су „услуге које
корисници преносног и дистрибутивног система електричне енергије пружају
оператору преносног и дистрибутивног система да би се обезбедиле системске услуге“,
а системске услуге су „услуге које пружа оператор система, а које су неопходне за
обезбеђивање сигурног, поузданог и стабилног рада енергетског система“. Закон
прецизира да ће врсте и обим помоћних и системских услуга бити дефинисане
Правилима о раду преносног система електричне енергије, а начин обезбеђивања
системских услуга Правилима о раду тржишта електричне енергије. У важећим
Правилима о раду преносног система електричне енергије као системске услуге су
дефинисане примарна, секундарна и терцијарна регулација, регулација напона,
купопродаја електричне енергије за компензацију нежељених одступања регулационе
области и безнапонско покретање и острвски рад генератора. Дефинисан је износ снаге
која мора бити резервисана за потребе примарне, секундарне и терцијарне регулација и
прецизирано је који део те снаге мора да буде обезбеђен из производних јединица
прикључених на преносни систем. Међутим, ова Правила морају да се ускладе са новом
законском регулативом, којом је посредно дефинисано да су помоћне услуге примарна
регулација, регулација напона, безнапонско покретање и острвски рад и да су њихове
цене регулисане, а да су системске услуге резерва снаге секундарне и терцијарне
регулације и да цене закупа резерве снаге могу бити регулисане, а да ће Агенција
анализирати до када ће ове цене бити регулисане.
4 ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА СИСТЕМСКИХ УСЛУГА
Код одређивања цена системстих услуга, које су дефинисане важећим Правилима о
раду преносног система, могу се применити различити методолошки приступи за
одређивање цена зависно од врсте услуге. Иако ове услуге могу да дају и крајњи купци
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електричне енергије, практично у електроенергетском систему Србије, услуге пружају
само произвођачи електричне енергије. Да би електране могле да учествују у пружању
услуге регулације напона и реактивне снаге, односно да имају могућност безнапонског
покретања и острвског рада, мора се уградити одговарајућа опрема. На бази набавне
вредности и очекиваног века трајања те опреме, одређује се износ трошкова које треба
узети у обзир приликом утврђивања цене за ове услуге. За обезбеђење примарне и
секундарне регулације такође је потребно уградити одговарајућу опрему, али поред тих
трошкова ценом треба обухватити и изгубљени приход на тржишту електричне
енергије, ако губитак прихода заиста постоји, јер се за ове услуге резервише
производни капацитет који мора бити расположив оператору система у сваком
тренутку. Код обезбеђења терцијарне регулације, нема посебне опреме, резервише се
производни капацитет и ценом треба обухватити само изгубљени приход на тржишту
електричне енергије. Коначно цена купопродаје електричне енергије за компензацију
нежељених одступања регулационе области се може добити на бази цене балансне
енергије, јер се енергија за ове потребе добија из истих капацитета.
Имајући у виду наведена методолошка решења, најинтересантније је питање
одређивања цене закупа резерве капацитета за обезбеђивање примарне, секундарне и
терцијарне регулације. Примарна регулација је аутоматска и по правилу је могу давати
сви произвођачи повезани на електроенергетски систем. Обезбеђивање примарне
регулације је по правилу обавеза електрана према систему на који су електране
прикључене и у неким системима се та услуга не плаћа (Француска, Шпанија, Грчка,
Мађарска...). Имајући напред наведено у виду, Агенција за енергетику је проценила да
су и у Србији произвођачи електричне енергије у обавези да обезбеде ову услугу без
финансијске накнаде, па је остало да се утврди методологија на основу које ће бити
одређене цене за резервацију капацитета за системске услуге секундарне и терцијарне
регулације, што ће у даљем тексту бити описано.
4.1

Методологија за одређивање цене секундарне и терцијарне резерве

Цене системских услуга секундарне и терцијарне регулације утврђују се по механизму
надокнаде вредности неиспоручене електричне енергије на тржишту електричне
енергије због резервације капацитета за ове потребе. Наиме, произвођачи електричне
енергије чије су електране технички оспособљене и погонски спремне да пруже ове
услуге, у обавези су да их обезбеде на захтев оператора преносног система. То значи да
су у обавези да део погонски спремног капацитета држе у резерви и да нису у
могућности да га ангажују према својој вољи, у време и обиму који њима одговара,
ради продаје електричне енергије на тржишту електричне енергије. Због овога,
произвођачи трпе одређену штету, односно нису у могућности да остваре приход од
продаје електричне енергије (изгубљени приход), па су и цене ових услуга одређене
тако да се надомести тај приход. Висина изгубљеног прихода се одређује тако што се
одреди изгубљена енергија и цена по којој ће се обрачунати изгубљени приход.
При одређивању цена системских услуга, има се у виду и начин на који се у пракси оне
обезбеђују. Код секундарне регулације, обезбеђује се опсег снаге, по правилу се
регулатор у електрани која обезбеђује ову услугу, подеси тако да електрана ради са
снагом која је на средини опсега, тако да се, по потреби, ова услуга може активирати и
у смеру смањења и у смеру повећања снаге. У случају терцијарне регулације, посебно
се резервише капацитет у смеру повећања снаге и капацитет у смеру смањења снаге.
Неспорно је да се из капацитета који је резервисан у смеру повећања снаге не може
производити електрична енергија која ће се слободно пронудити на тржишту. Међутим,
питање је, да ли обавеза обезбеђења капацитета у смеру смањења снаге узрокује
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губитак прихода произвођача, ако се узму у обир услови на тржишту електричне
енергије и успостављена правила одређивања цене електричне енергије у балансном
механизму? Имајући све ово у виду, у овом тренутку је процењено да се резервација
капацитета у смеру смањења снаге не наплаћује.
Код одређивања цена системских услуга секундарне и терцијарне регулације мора се
имати у виду са којим се подацима располаже, с обзиром да се те цене морају одредити
пре краја текуће године за наредну годину, како би енергетски субјекти, оператор
преносног система и произвођачи електричне енергије, могли на време склопити
одговарајуће уговоре о пружању ових услуга.
4.2

Енергетске претпоставке

Енергија коју произвођачи не могу слободно да пласирају на тржишту електричне
енергије због резервације капацитета за потребе секундарне и терцијарне регулације
одређује се на основу података из електроенергетског биланса, који мора бити донет
пре краја текуће године:
· У електроенергетском билансу су одређене снаге производних капацитета које се
морају држати у резерви за потребе пружања услуга секундарне и терцијарне
регулације.
· Претпостављено је да је часовно коришћење капацитета електрана који је планиран
да обезбеди резерву, једнако часовном коришћењу укупног инсталисаног капацитета
тих електрана ангажованог за потребе годишње производње електичне енергије из
електроенергетског биланса. При одређивању часовног коришћења, посебно се
анализирају електране зависно од типа – проточне хидроелектране на сливу,
акумулационе хидроелектране или термоелектране.
· Множењем капацитета који су у резерви и њиховог претпостављеног часовног
коришћења добија се потенцијална количина неиспоручене електричне енергије.
· Произвођач неће изгубити приход који одговара вредности ове енергије на тржишту,
већ само један део те енергије неће бити пласиран. Наиме, део потенцијалне
количине неиспоручене електричне енергије који ће се обухватити код одређивања
изгубљеног прихода, се одређује водећи рачуна о врсти електране чији су
капацитети у резерви (да ли су то проточне или акумулационе ХЕ или
термоелектране) и чињеници да капацитети који су у резерви учествују у балансном
механизму, те бивају ангажовани према потреби од стране оператора преносног
система, а та енергија бива плаћена по ценама из балансног механизма. Због тога се
првобитно обрачунате потенцијалне количине неиспоручене електричне енергије
умањују применом одговарајућих коефицијената, после чега се добије електрична
енергија која није могла бити слободно пласирана на тржишту:
- за секундарну регулацију – уводи се коефицијент умањења за секундарну резерву;
- за терцијарну регулацију – уводи се коефицијент умањења за терцијарну резерву.
Овим коефицијентима се уважава чињеница да се капацитети резервисани за
секундарну и терцијарну регулацију ангажују за потребе балансирања, када
производе електричну енергију, та енергија се плаћа по цени балансне енергије (по
важећим правилима тржишта то је цена коју су сами произвођачи понудили, а та
цена је по правилу виша од цене на тржишту електричне енергије) и тиме остварују
приход.
При одређивању вредности коефицијената уважава се и чињеница да ли се могућа
производња због резервисаног капацитета трајно губи или се може остварити у
неком другом периоду. Код хидроелектрана, расположива енергија у
хидроелектранама, добром комбинацијом капацитета који су у резерви, може се у
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великој мери искористити, осим у периодима великих вода када због држања
капацитета у резерви, првенствено у проточним хидроелектранама, може доћи до
прелива воде и трајног губитка енергије. Међутим, немогућност да се енергија
пласира на тржишту слободно, када се жели, може условити губитак дела прихода,
јер ће се енергија можда продавати у периодима ниже цене.
Код термоелектрана, трајни губитак производње електричне енергије због
неемогућности пласмана на тржишту је већи. Термоелектране могу трајно да раде
ако имају довољно угља, тако да се потенцијална количина неиспоручене електричне
енергије може умањити само уколико је производња термоелектрана лимитирана
расположивом количином угља.
Имајући напред наведено у виду, може се закључити да је због резервације
капацитета за секундарну регулацију непласирана електрична енергија на тржишту
процентуално већа у односу на потенцијално неиспоручену електричну енергију,
него што је то због терцијарне, јер произвођач има већу могућност оптималног
управљања капацитетима које ангажује у терцијарној резерви. Због тога је усвојено
да је коефицијент умањења за секундарну резерву мањи од коефицијента за за
терцијарну резерву.
Множењем овако добијене електричне енергије која није могла бити слободно
пласирана на тржишту због држања капацитета у резерви за потребе секундарне и
терцијарне регулације са одговарајућом ценом добија се изгубљен приход који је могао
бити остварен на тржишту електричне енергије.
4.3

Економске претпоставке

Цена на основу које се одређује изгубљени приход због резервације капацитета за
потребе секундарне и терцијарне регулације утврђује се на основу остварених
просечних спот тржишних цена годишњих фјучерса за константну производњу,
односно потрошњу (baseload), на релевантним берзама електричне енергије, за
испоруке у години у којој они доспевају, а за коју се утврђују цене системских услуга.
Ова цена се утврђује као пондерисани просек остварених берзанских цена. По правилу,
узимају се остварене цене са више релевантних берзи, а најмање са две берзе, и то са
националне берзе, уколико она постоји, са најаче регионалне берзе на којој би се
највероватније пласирале количине електричне енергије из производних капацитета
електроенергетског система који се анализира и са највеће европске берзе коју
карактеришу висока ликвидност и већа стабилност, односно мања осетљивост на веће
промене у понуди и тражњи електричне енергије.
5 ПРИМЕР ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНА
Приликом одређивања цена секундарне и терцијарне регулације за 2015. годину из
електроенергетског биланса су преузете снаге производних капацитета које се морају
држати у резерви за потребе пружања ових услуга. Претпостављено је да је часовно
коришћење капацитета електрана који је планиран да обезбеди резерву, једнако
часовном коришћењу укупног инсталисаног капацитета тих електрана ангажованог за
потребе годишње производње електичне енергије из електроенергетског биланса. При
одређивању часовног коришћења, посебно су анализиране електране зависно од типа –
проточне хидроелектране на сливу, акумулационе хидроелектране и термоелектране.
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Табела 1 Обавезне резерве и часовно коришћење
Капацитети који се морају
држати у резерви
Прим.
Секун.
Терц.
(MW)
(MW)
(MW)

ЕЕБ 2015
ПД Ђердап
од тога Ђердап 1
ПД Дринско - Лимске
од тога Бајина Башта
од тога Бис. и К. Брод
ТЕ „Никола Тесла“
ТЕ „Костолац“
Укупнo

8,91
3,31

27,31
8,48
48

104,17
104,17
34,17
26,67
7,50
21,67
160

Годишња
произв.
(GWh)

90,00
210,00

300

Укупно
инстал.
капацитет
(MW)

Часовно
коришћ.
(h)

6.592
4.710
2.463
1.264
244
20.446
6.377

1.578
1.099
1.359
420
124
3.121
921

4.177
4.286
1.812
3.010
1.968
6.551
6.924

35.878

6.979

5.141

Множењем капацитета који су у резерви и њиховог претпостављеног часовног
коришћења дошло се до количине потенцијално неиспоручене електричне енергије.
Овако обрачунате количине потенцијално неиспоручене електричне енергије су
умањене применом одговарајућих коефицијената - због резервације капацитета за
секундарну регулацију, претпостављено је да ће бити остварено 50% потенцијалног
прихода од продаје електричне енергије на тржишту, а због резервације капацитета за
терцијарну регулацију, претпоставка је да ће бити остварено 75% потенцијалног
прихода. Додатно, због проблема са угљем у колубарском руднику (поплава),
претпостављено је да у првој половини 2015. године неће бити вишкова електричне
енергије који се не пласирају на тржишту због држања секундарне резерве у
термоелектранама које за производњу користе тај угаљ – ТЕ „Никола Тесла“. Према
електроенергетском билансу, у првој половини године се за секундарну резерву у
капацитетима ТЕ „Никола Тесла“ „резервише“ 46% од годишњег износа енергије која
би се добила из резервисаног капацитета за секундарну резерву. Пошто је
претпостављено да због недостатка угља не би ни било производње из ТЕ „Никола
Тесла“ која би се нудила на тржишту, количина потенцијално неиспоручене електричне
енергије из ТЕ „Никола Тесла“додатно се умањује за 23% (0,46*50%).
Табела 2 Обрачун потенцијално неиспоручене електричне енергије
ЕЕБ 2015
ПД Ђердап
ПД Дринско - Лимске
ТЕ „Никола Тесла“
Укупнo
Коефицијент умањења

Потенцијално неискоришћена ел.ен. (GWh)
Укупно
822
476
142
1.440

Умањење за ТЕНТ за прво полугође
Умањена неиспоручена ел.ен

Секундарна
446
95
142
683
50%

Терцијарна
376
381
0
757
75%

23%
498

309

189

Цена на основу које је одређен изгубљени приход због резервације капацитета за
потребе секундарне и терцијарне регулације у 2015. години износи 41,53 €/MWh. Ова
цена је добијена као пондерисани просек остварених просечних месечних цена
годишњих фјучерса за константну производњу у 2014, за 2015. годину на берзи HUPX
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за Мађарску, са пондером 80% и на берзи EEX за Немачку и Аустрију са пондером
20%. Високи пондер утврђен за HUPX, као највеће регионалне берзе, је последица
спајања тржишта Чешке, Словачке, Мађарске и Румуније у новембру 2014. што је
резултирало повећањем ликвидости берзе односно повећаним обимом трговања. Са
друге стране највећа европска берза EEX је стабилнија, мање је осетљива на веће
промене у понуди и тражњи енергије, па је из тог разлога узета у обзир при формирању
цене. Просечна месечна цена годишњих фјучерса на берзи HUPX је износила 43,14
€/MWh, а на берзи EEX је износила 35,12 €/MWh. Коначно, годишња вредност
изгубљеног прихода због резервације капацитета за потребе секундарне и терцијарне
регулације, израчуната је као производ умањених количина потенцијално неиспоручене
електричне енергије, пондерисане берзанске цене и просечног оствареног курса евра у
2014. години. Дељењем обрачунатих вредности по услугама секундарне и терцијарне
регулације са снагама које су у резерви за ове услуге, утврђене су цене.
Табела 3 Годишња вредност и цене системских услуга
Годишња вредност изгубљеног прихода (000 дин.)
Цене по системским услугама (дин/MW)

Секундарна
1.500.090,518
1.070,23

Терцијарна
918.049,904
349,33

6 ЗАКЉУЧАК
Оператор преносног система дужан је да обезбеди системске услуге дефинисане
правилима рада, како би електроенергетски систем којим управља радио сигурно и
стабилно. По постојећим, али и по новим европским правилима рада која су
припремљена и пред применом, предвиђено је да се део резерве мора обезбедити из
капацитета који су повезани на систем. Због тога, у условима постојања доминантног
произвођача у систему, нема услова за успостављање тржишне утакмице различитих
понуђача капацитета за обезбеђење резерве, па је потребно да регулатор одреди фер
цене за обезбеђење те резерве. У раду је описана методологија по којој се ове цене
одређују на бази процењеног изгубљеног прихода на тржишту електричне енергије.
Агенција за енергетику Републике Србије ће кроз праћење рада система и тржишта
електричне енергије, као и у складу са променама у Правилима рада тржишта
електричне енергије, унапређивати и мењати описану методологију. Посебно ће се
анализирати могућност дефинисања објективнијих критеријума за одређивање
коефицијената који се користе у методологији и потребе да се дефинише цена за
обезбеђивање терцијарне регулације у смеру смањења снаге.
По Закону о енергетици, Агенција за енергетику Републике Србије има обавезу да
оцени до када ове цене треба да буду регулисане. У том поступку се мора ценити да ли
постоје услови за тржишну утакмицу која се првенствено огледа у томе да ли има
вишка производних капацитета у систему и да ли има више различитих произвођача
који могу понудити капацитете за обезбеђење системских услуга.
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DETERMINATION OF PRICES OF SYSTEM SERVICES
ACA VUČKOVIĆ, NEBOJŠA DESPOTOVIĆ, MILICA BRKIĆ VUKOVLJAK
ENERGY AGENCY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE
SERBIA
Abstract — System services are necessary to ensure operational security and stability
of the system. In most cases, these reserves are provided from the system they are
physically connected to. The European tendency of market coupling and system
coupling enables that some of reserves can be provides from neighboring systems.
However, the Network Code defines the percentage of system reserves that have to be
provided from the units that are physically connected to the system. Having in mind all
this scenarios, there is a question should we in future regulate the costs and prices of
capacity reserves or they can be led by the market? In this paper, a short overview of
capacity reserves will be presented from the standpoint of new European regulative and
from legal Serbian framework. Methodology on setting prices of system services prices
will be presented as well with an aim to determine costs for secondary and tertiary
reserves. Described methodology will be illustrated on Serbian example.
Key words — System services– Primary reserve – Secondary reserve – Tertiary
reserve – Transmission system
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