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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 индикације потражње  
 

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 
необавезујуће индикације потражње и утврдио да постоји интересовање тржишта за 
непрекидне капацитете на граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине Републике 
Српске.  Примљене необавезујуће индикације потражње додатних капацитета се односе на 
непостојећу тачку интерконекције.     
 
Необавезујуће индикације потражње приказане су у следећој табели: 

     Табела бр. 1 

Необавезујуће истраживање потражње додатних капацитета за 2022. годину 

Тачка интерконекције (ТИ) 
 

Непостојећа ТИ на граници Републике Србије и Босне и 
Херцеговине Републике Српске 

EIC код 
 

није применљиво 

Смер протока 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад Република Србија → Босна и 
Херцеговина Република Српска   

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

Не.  

Додатне информације (по 
потреби) 

Додатни капацитети су неопходни за задовољење 
додатне тражње за природним гасом у Босни и 
Херцеговини Републици Српској услед планиране 
изградње неколико комбинованих постројења гасне и 
парне турбине (CCGT), повећања потрошње у 
домаћинствима и даљег развоја индустрије. 

Услови 
 

- 

Тренутни технички капацитет, 
kWh/дан 
 

није применљиво 

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

2025/2026 10.479.864 

2026/2027 67.315.272 

2027/2028 97.177.368 

2028/2029 106.277.368 

2029/2030 118.277.368 

2030/2031 118.277.368 

2031/2032 118.277.368 

2032/2033 118.277.368 
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2033/2034 118.277.368 

2034/2035 118.277.368 

2035/2036 118.277.368 

2036/2037 118.277.368 

2037/2038 118.277.368 

2038/2039 118.277.368 

2039/2040 39.100.000 

 

B. Процена интересовања 

1. Досадашњи шаблон употребе 
 

Примљене необавезујуће индикације потражње додатних капацитета се односе на непостојећу 

тачку интерконекције. 

 

2. Резултати текуће годишње аукције 
 

Примљене необавезујуће индикације потражње додатних капацитета се односе на непостојећу 
тачку интерконекције. 
 

3. Очекиване количине, правац и трајање потражње додатних капацитета 
 

Примљене необавезујуће индикације потражње додатних капацитета се односе на непостојећу 

тачку интерконекције. Током „Позива за испитивање интересовања тржишта“, Гастранс д.о.о. 

Нови Сад је примио неколико необавезујућих индикација потражње. Приликом израде овог 

Извештаја, Гастранс д.о.о. Нови Сад је спровео додатне консултације са учесницима на тржишту 

који су доставили своје необавезујуће индикације потражње. Током процеса консултација 

постало је јасно да је стварна потражња додатних капацитета на граници са Босном и 

Херецеговином Републиком Српском мања од укупне потражње представљене у Табели бр. 1 у 

члану А. 

Количина и правац потражње додатних капацитета на новој ТИ разматрани током ове 

процедуре приказани су у Табели бр. 2. Затражени 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. 
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       Табела бр. 2 

Необавезујућа процена потражње додатних капацитета   

Тачка интерконекције 
 

Непостојећа ТИ на граници Републике Србије и 
Босне и Херцеговине Републике Српске  
Очекује се да ће се нова ТИ налазити код Новог 
Села/Љесковца 

EIC код 
 

није применљиво 

Смер протока 
ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад Република Србија → 
Босна и Херцеговина Република Српска  

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

Не  

Додатне информације (по потреби) 

Додатни капацитети су неопходни за 
задовољење додатне тражње за природним 
гасом у Босни и Херцеговини Републици 
Српској услед планиране изградње неколико 
комбинованих постројења гасне и парне 
турбине (CCGT), повећања потрошње у 
домаћинствима и даљег развоја индустрије. 

Услови 
 

- 

Тренутни технички капацитет, kWh/дан 
 

није применљиво 

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

2026/2027 42.000.000 

2027/2028 42.000.000 

2028/2029 42.000.000 

2029/2030 42.000.000 

2030/2031 42.000.000 

2031/2032 42.000.000 

2032/2033 42.000.000 

2033/2034 42.000.000 

2034/2035 42.000.000 

2035/2036 42.000.000 

2036/2037 42.000.000 

2037/2038 42.000.000 

2038/2039 42.000.000 

 

Тренутно не постоји оператор транспортног система (ОТС) са стране Босне и Херцеговине 

Републике Српске са којим би Гастранс д.о.о. Нови Сад могао да координира радове на изради 

предлога Пројекта. Гастранс д.о.о. Нови Сад је званично проследио ово питање регулаторном 

телу Босне и Херцеговине Републике Српске - Регулаторној комисији за енергетику Републике 

Српске (у даљем тексту РЕРС). У свом одговору, РЕРС је истакао да је компанија ГАС-РЕС д.о.о. 

Бања Лука именована од стране Владе Републике Српске као одговорна за реализацију 

„Пројекта за изградњу магистралног гасовода од границе са Републиком Србијом трасом 

Бијељина-Бања Лука-Приједор-Нови Град“ (Службени лист Републике Српске бр. 46/2019).  
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C. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка 

обезбеђивања додатних капацитета 
 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад и ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука ће приступити следећој фази поступка 

обезбеђивања додатних капацитета и покренути фазу Координиране израде пројекта дан након 

објављивања овог Извештаја о процени интересовања у циљу прецизног утврђивања локације 

нове тачке интерконекције и понуде додатних капацитетних производа на новој ТИ.  

D. Очекивани термин-план 
 

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад и ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука планирају да спроведу 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. 

 

 

 

 


