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Овај извештај представља заједничку процену потенцијала за пројекте додатних капацитета која 

је спроведена  

од стране: 

 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад      Транспортгас Србија д.о.о. Нови 

Сад 

Народног фронта 12      Булевар ослобођења 5 

21000 Нови Сад       21000 Нови Сад 

Република Србија       Република Србија 
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A. Необавезујући подаци о потражњи  
 

У складу са чланом 9 Правила о раду  Транспортног система ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад (у даљем 
тексту Правила) и чланом 26 Уредбе (ЕУ) 2017/459, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад, је од 4. јуна до 30. 
јула 2022. године спровео “Маркет тест позив“, којим је позвао  све учеснике на тржишту 
природног гаса да доставе необавезујуће захтеве како би се утврдило постојање 
заинтересованости тржишта за додатним капацитетима. 
 
У складу са поднетим необавезујућим захтевима,  ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад објављује овај 

Извештај о процени интересовања тржишта за додатним капацитетима. 

Током спровођења  “Маркет тест позива“ ГАСТРАНС је добио необавезујуће захтеве и утврдио 

да постоји заинтересованост тржишта за непрекидним капацитетом на тачки интерконекције ТИ 

Србија између улазно-излазних система ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад и Транспортгас Србија д.о.о. 

Нови Сад. Додатни капацитет је потребан за снабдевање новог потенцијалног купца природним 

гасом у близини града Праховo у источној Србији.  

Необавезујући захтев потражње представљен у следећој табели: 

Испитивање необавезујуће додатне потражње за капацитетом 2022 

Тачка интерконекције (ТИ) 
 

ТИ Србија 

EIC код 
 

67Z-RS-VP-GST-1N 

Смер протока 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад → Транспортгас 
Србија д.о.о. Нови Сад 

Захтев је поднет другим ОТС?  
[да, назив ОТС] или [не] 

Да. Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад 

Додатне информације (ако постоје) 
Додатни капацитет је потребан је да би се 
задовољила додатна тражња за природним 
гасом у граду Прахову у источној Србији 

Услови 
 

- 

Тренутни технички капацитет, kWh/d 
 

120.966.144 

Необавезујући захтев потражње [(kWh/d)/y] 
2023/2024 16.865.747 
2024/2025 16.865.747  
2025/2026 16.865.747  
2026/2027 16.865.747  
2027/2028 16.865.747  
2028/2029 16.865.747  
2029/2030 16.865.747  
2030/2031 16.865.747  
2031/2032 16.865.747  
2032/2033 16.865.747  
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B. Процена потражње 

1. Историјски модел коришћења 
 

Тачка интерконекције ТИ Србија постоји од 1. јануара 2021. када је почео комерцијални рад 

новог гасовода интерконектора који повезује транспортне системе Републике Бугарске и 

Мађарске. Оператер новог гасног интерконектора је компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад. На 

нови гасни интерконектор примењује се  изузеће од „приступа трећих страна“ за 90%  

капацитета, који су уговорени на дугорочној основи,  (Решење о изузећу бр. 40/2018-0-03/62а, 

Агенције за енергетику Републике Србије).  

Укупан технички капацитет на ТИ Србија је 5.040.256 kWh/h (120.966.144 kWh/дневно).  

Капацитет од 4.536.021 kWh/h је изузет и уговорен на дугорочној основи. Остатак техничког 

капацитета, у количини од 504.235 kWh/h, нуди се на краткорочној основи у складу са 

механизмом расподеле капацитета преко аукција на Регионалној платформи за резервацију 

капацитета (RBP). 

 

2. Резултати текуће годишње аукције 
 

У складу са чланом 6.2.1. Правила, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад понудиће на уговарање 
Непрекидни годишњи капацитет када непрекидни дугорочни капацитет из Дугорочних уговора 
о транспорту гаса постане доступан за уговарање на основу предаје капацитета, престанка 
дугорочних уговора о транспорту гаса и у случају из члана 9.4. Правила. ГАСТРАНС д.о.о. Нови 
Сад до објављивања овог извештаја није понудио за уговарање Непрекидни годишњи 
капацитет. 
 

3. Очекивана количина, правац и трајање потражње за додатним 

капацитетом 
 

Количина и правац потражње за додатним капацитетом, на ТИ Србија, који се разматрају током 

ове процедуре јесу оне које су приказане у ставу A. „Необавезујући подаци о потражњи“. 

Како подаци указују да постоји довољна заинтересованост тржишта за додатним непрекидним 

капацитетом на тачки интерконекције ТИ Србија између улазно-излазних система ГАСТРАНС 

д.о.о. Нови Сад и Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, сходно томе ова привредна друштва ће, 

након објављивања овог Извештаја, започети са израдом Предлога пројекта додатних 

капацитета са обе тачке интерконекције, који ће бити стављен на јавну расправу 17. децембра 

2022, након обављања одговарајућих техничких испитивања. 

Напомињемо да ће оператори транспортних система приликом сачињавања „Предлога пројекта 

додатних капацитета“ размотрити техничке и комерцијалне опције (уступање постојећих 

дугорочно уговорених капацитета између корисника) обезбеђења додатног капацитета на 

поменутој тачки инетрконекције, што може довести до тога да новоизграђени капацитет буде 

мањи од капацитета који је наведен у ставу А.   



Маркет тест 2022. - Извештај о процени потражње ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад 
ТИ Србија 

6 
 

C. Закључак за (не)покретање пројекта/процеса повећања 

капацитета 
 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад и Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад ће прећи на следећу фазу 

процеса повећања капацитета и започети Фазу координисаног пројектовања, дан након 

објављивања овог Извештаја о процени потражње, да би понудио додатне капацитетне 

производе у ТИ Србија.  

D. Очекивани термин-план 
 

Укључени ОТС-ови планирају да спроведу техничке студије и консултације о нацрту Предлога 

пројекта додатних капацитета у складу са следећим термин-планом:  

Активност Очекивани почетак Очекивани 
крај 

Очекивано 
трајање 

Израда нацрта пројекта додатних 
капацитета  

Од објављивања овог 
Извештаја о процени 
потражње 

17.12.2022. 12 недеља 

Јавна расправа о нацрту Предлога 
пројекта додатних капацитета 

17.12.2022. 17.02.2023. 
2 месеца 
 

 

Након завршетка јавних консултација, нацрт пројекта додатних капацитета доставља се 
Агенцији за енергетику Републике Србије, а пројекат обухвата и параметре економског теста. 
 
Ако буде утврђена оправданост реализације додатних капацитета, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад ће 
на својој интернет страници објавити пројекат додатних капацитета као и модел уговора о 
приступу систему и транспорту природног гаса за додатне капацитете које АЕРС одобри, 
најкасније у року од 2 (два) месеца пре објављивања аукције за годишњи капацитет на коме ће 
додатни капацитетни производи бити понуђени на уговарање. 
 

E. Накнаде 
 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад није прописао накнаду за процену и обраду необавезујућих података 

о потражњи. 

 

 

 

 


