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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 
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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 д.о.о. Нови Сад 
је примио необавезујуће индикације потражње и утврдио да постоји интересовање за 
непрекидни капацитет на тачки интерконекције Кирево/Зајечар.     
 
Необавезујуће индикације потражње приказане су у следећој табели: 

           Табела бр. 1 

Необавезујуће истраживање потражње додатних капацитета за 2022. годину 

Тачка интерконекције (ТИ) 
 

Кирево/Зајечар 

EIC код 
 

58Z-000000007-KZ 

Смер протока 
Bulgartransgaz EAD, Република Бугарска→ Гастранс д.о.о. 
Нови Сад, Република Србија  

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

Не.  

Додатне информације (по 
потреби) 

Додатни капацитети су неопходни да задовоље додатну 
потражњу природног гаса у Републици Србији и 
Републици Српској у Босни и Херцеговини. 

Услови 
 

- 

Тренутни технички капацитет, 
kWh/дан 
 

366.731.712 kWh/дан/год 

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

2023/2024 66.262.739 

2024/2025 16.865.747 

2025/2026 27.345.611 

2026/2027 69.946.019 

2027/2028 99.808.115 

2028/2029 108.908.115 

2029/2030 120.908.115 

2030/2031 120.908.115 

2031/2032 120.908.115 

2032/2033 120.908.115 

2033/2034 104.042.368 

2034/2035 104.042.368 

2035/2036 104.042.368 
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2036/2037 104.042.368 

2037/2038 104.042.368 

2038/2039 104.042.368 

2039/2040 39.100.000 

 

B. Процена потражње 

1. Историјски модел коришћења 
 

Тачка интерконекције Кирево/Зајечар постоји од 1. јануара 2021. године, када је започео 

комерцијални рад 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). 

Укупан технички капацитет на ТИ Кирево/Зајечар је 15.280.488 kWh/ч (366.731.712 kWh/дан).  

Капацитет у износу од 13.752.230 kWh/ч је изузет и уговара се по дугорочном основу. Остатак 

техничког капацитета у износу од 1.528.258 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 дугорочни 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 
 

Током „Позива за испитивање интересовања тржишта“, Гастранс д.о.о. Нови Сад је примио 

неколико необавезујућих индикација потражње за ТИ Кирево/Зајечар. Узгасни ОТС 

(Bulgartransgaz EAD) није спровео маркет тест са своје стране.  

У складу са закљученим Уговором о интерконекцији између Гастранс д.о.о. Нови Сад и 

Bulgartransgaz EAD од 20.02.2020. године, технички капацитет ТИ Кирево/Зајечар је: 

• на бугарској страни 38,00 милиона кубних метара на дан годишње и  

• на српској страни 35,26 милиона кубних метара на дан годишње. 
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Током поступка овог маркет теста, Гастранс д.о.о. Нови Сад процењује потражњу додатних 

капацитета на ТИ Кирево/Зајечар у износу од 2,74 милиона кубних метара на дан годишње што 

је једнако 28.498.192 kWh/ч/дан/год. Ова количина инкременталног капацитета ће довести до 

усклађивања техничког капацитета са обе стране тачке интерконекције Кирево/Зајечар. 

Количина и правац потражње додатних капацитета на ТИ Кирево/Зајечар процењени током ове 

процедуре приказани су у Табели бр. 2. Процењени капацитети ће бити испитани у односу на 

нивое понуда који ће бити описани у нацрту предлога Пројекта који ће бити предмет јавне 

расправе 17. децембра 2022. године, након спровођења техничких студија. 

          Табела бр. 2 

Необавезујућа процена потражње додатних капацитета   

Тачка интерконекције (ТИ) 
 

Кирево/Зајечар 

EIC код 
 

58Z-000000007-KZ 

Смер протока 
Bulgartransgaz EAD Република Бугарска→ 
Гастранс д.о.о. Нови Сад, Република Србија  

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

Не.  

Додатне информације (по потреби) 

Додатни капацитети су неопходни да испуне 
додатну потражњу природног гаса у 
Републици Србији и Републици Српској у Босни 
и Херцеговини. 

Услови 
 

- 

Тренутни технички капацитет, kWh/дан 
 

366.731.712 

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

2023/2024 28.498.192  

2024/2025 28.498.192  

2025/2026 28.498.192  

2026/2027 28.498.192  

2027/2028 28.498.192  

2028/2029 28.498.192  

2029/2030 28.498.192  

2030/2031 28.498.192  

2031/2032 28.498.192  

2032/2033 28.498.192  

2033/2034 28.498.192  

2034/2035 28.498.192  

2035/2036 28.498.192  

2036/2037 28.498.192  

2037/2038 28.498.192  

2038/2039 28.498.192  
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C. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка 

обезбеђивања додатних капацитета 
 

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

капацитета и покренути фазу Израде пројекта дан након објављивања овог Извештаја о процени 

интересовања у циљу понуде додатних капацитетних производа на ТИ Кирево/Зајечар.  

D. Очекивани термин-план 
 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад планира да спроведе техничке студије и консултације о нацрту 

предлога Пројекта према следећем термин-плану:  

Активност Очекивани почетак Очекивани 
завршетак 

Очекивано 
трајање 

Нацрт пројекта обезбеђивања додатних 
капацитета  

Од објаве овог 
Извештаја о процени 
интересовања 

17.12.2022 12 недеља 

Јавна расправа о нацрту предлога 
Пројекта  

17.12.2022 17.02.2023 
2 месеца 
 

 

По завршетку јавне расправе, нацрт пројекта обезбеђивања додатних капацитета се подноси 
Агенцији за енергетику Републике Србије, и тај пројекат ће садржати параметре економског 
испитивања. 
 
Ако буде утврђено да је обезбеђивање додатних капацитета оправдано Гастранс д.о.о. Нови Сад 
ће на свом веб-сајту објавити пројекат додатних капацитета као и нацрт уговора о приступу 
систему и транспорту природног гаса за додатне капацитете одобрене од стране АЕРС, 
најкасније два (2) месеца пре објаве аукције за годишње капацитетне производе на којој ће 
додатни капацитети бити понуђени за уговарање. 
 

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

потражње. 

 


