
Маркет тест 2022 - Извештај о процени потражње компаније ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад  
ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Извештај о процени интересовања тржишта за додатне 

капацитете   

 

Септембар 2022. године 

  



Маркет тест 2022 - Извештај о процени потражње компаније ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад  
ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 

2 
 

Овај извештај представља процену потенцијала за извођење пројеката обезбеђивања додатних 

капацитета спроведену од стране: 

 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад 

Народног фронта 12 

21000 Нови Сад 

Република Србија 

 

  



Маркет тест 2022 - Извештај о процени потражње компаније ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад  
ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 

3 
 

Садржај 
A. Необавезујуће подаци о потражњи............................................................................................. 4 

B. Процена потражње ....................................................................................................................... 4 

1. Историјски модел коришћења ................................................................................................. 4 

2. Резултати текуће годишње аукције ......................................................................................... 5 

3. Очекиване количине, правац и трајање потражње додатних капацитета .......................... 5 

C. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка обезбеђивања додатних капацитета ........ 5 

D. Накнаде .......................................................................................................................................... 5 

 

  



Маркет тест 2022 - Извештај о процени потражње компаније ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад  
ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 

4 
 

A. Необавезујуће подаци о потражњи  
 

У складу са чланом 9. Правила о раду система за транспорт природног гаса  компаније ГАСТРАНС 
д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту Правила) и члана 26. Уредбе (ЕУ) 2017/459, компанија ГАСТРАНС 
д.о.о.  Нови Сад је у периоду од 4. јуна до 30 јула 2022. године упутила „Позив за испитивање 
интересовања тржишта“ којим су учесници на тржишту природног гаса позвани да доставе своје 
необавезујуће индикације потражње у циљу утврђивања да ли на тржишту постоји 
интересовање за додатне капацитете.  
 
У складу са достављеним необавезујућим индикацијама потражње, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад 
објављује овај Извештај о процени интересовања тржишта за додатне капацитете.  
 
Током реализације „Позива за испитивање интересовања тржишта“, ГАСТРАНС је примио једну 
необавезујућу индикацију потражње.     
 
Необавезујуће индикације потражње приказане су у следећој табели: 

Табела бр. 

1 

Необавезујуће истраживање потражње додатних капацитета за 2022. годину 

Тачка интерконекције (ТИ) 
 

Хоргош/Кишкундорожма 2 

EIC код 
 

21X-HU-A-A0A0A-8 

Смер протока 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад Република Србија → FGSZ Ltd 
Мађарска  

Захтев се подноси другим ОТС?  
[да, назив ОТС] или [не] 

Не  

Додатне информације (по 
потреби) 

- 

Услови 
 

Доступност дневних и унутар-дневних капацитетних 
производа 

Тренутни технички капацитет, 
kWh/дан 
 

245.765.592 

Захтев за необавезујуће истраживање потражње [(kWh/дан)/год] 

2023/2024 36.784.992 

 

B. Процена потражње  

1. Историјски модел коришћења 
 

Тачка интерконекције Хоргош/Кишкундорожма 2 постоји од 1. октобра 2021. године, када је 

започео комерцијални рад Излаза 4 новог гасног интерконектора који спаја транспортне 

системе Републике Бугарске и Мађарске. Оператор новог гасног интерконектора је ГАСТРАНС 

д.о.о. Нови Сад. Изузеће од „приступа трећих лица“ односи се на 90% капацитета новог гасног 

интерконектора који су уговорени по дугорочном основу (Решење о изузећу бр. 40/2018-0-

03/62a, Агенције за енергетику Републике Србије). 
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Укупан технички капацитет на ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 је 10.240.233 kWh/ч (245.765.592 

kWh/дан).  

Капацитет у износу од 9.216.209 kWh/ч је изузет и уговара се по дугорочном основу. Остатак 

техничког капацитета у износу од 1.024.024 kWh/ч се нуди по краткорочном основу у складу са 

механизмом расподеле капацитета путем аукција на Регионалној платформи за резервацију 

капацитета (RPB). 

 

2. Резултати текуће годишње аукције 
 

У складу са чланом 6.2.1. Правила, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад је дужан да понуди Непрекидни 
годишњи капацитет за уговарање када непрекидни годишњи капацитет из дугорочних уговора 
о транспорту природног гаса постане доступан за уговарање на основу Предаје, истека 
дугорочних уговора о транспорту природног гаса и у случају из члана 9.4. Правила. ГАСТРАНС 
д.о.о. Нови Сад до објављивања овог извештаја није нудио Непрекидни годишњи капацитет за 
уговарање. 
 

3. Очекиване количине, правац и трајање потражње додатних капацитета 
 

С обзиром на чињеницу да се примљене необавезујуће индикације потражње додатних 

капацитета за ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2 односе само на једну гасну годину и да је потражња 

условљена доступношћу дневних и унутар-дневних капацитетних производа, Гастранс д.о.о. 

Нови Сад неће узимати у обзир необавезујуће индикације потражње за ТИ 

Хоргош/Кишкундорожма 2 за предметни маркет тест. 

 

C. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка 

обезбеђивања додатних капацитета 
 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад неће приступити следећој фази поступка обезбеђивања додатних 

капацитета за ТИ Хоргош/Кишкундорожма 2. 

 

D. Накнаде 
 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад није увео накнаду за процену и обраду необавезујућих индикација 

потражње. 


