
На основу чл. 39. став 1. и 288. став 7, а у вези члана 56. тачка 7) Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", број 145/14), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 1. ванредној седници од 3. септембра
2018. године донео је

ОДЛУКУ

о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима

друштва ГАСТРАНС Д.О.о. Нови Сад

1. Опште одредбе

1.1. Овом одлуком одређују се правила за расподелу капацитета и механизми за управљање капацитетима на
новом интерконектору за природни гас (у даљем тексту: Нови интерконектор) описаном у захтеву за изузеће
број 40/2018-Д-03 који је друштво ЈАСТРАНС" друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад поднело
Агенцији за енергетику Републике Србије 2. фебруара 2018. године у складу са чланом 288. Закона о
енергетици ("Службени гласник РС, број 145/14 - У даљем тексту: Закон), ради изузимања Новог
интерконектора од обавеза примене правила приступа треће стране прописаних чланом 283. став 1. Закона
(изузеће од обавезе примене општих услова транспорта и обе везе примене регулисаних цена приступа
транспортном систему) и изузимања од обавезе власничког раздвајања прописаног чланом 224. Закона, у
складу захтевом за изузеће 40/2018-Д-03 .

1.2. Друштво "ГАСТРАНС" друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад (у даљем тексту: ГАСТРАНС д.о.о.)
примениће ову одлуку ако Агенција за енергетику Републике Србије по захтеву ГАСТРАНС д.О.О. донесе
коначну одлуку из члана 288. став 19. Закона којом одобрава изузеће Новог интерконектора од обавезе
примене правила приступа треће стране прописаних чланом 283. став 1. Закона (изузеће од обавезе примене
општих услова транспорта и обавезе примене регулисаних цена приступа транспортном систему) и изузеће
ГАСТРАНС д.О.О. од обавезе власничког раздвајња из члана 224. Закона (у даљем тексту: Акт о изузећу).

2. Појмови

2.1. Појмови употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1) Агенција-Агенција за енергетику Републике Србије;

2) Нови интерконектор - будући гасовод за транспорт природног гаса који прелази преко територије
Републике Србије и који прелази границу Републике Србије у смислу члана 2 тачка 25) Закона ради
повезивања на суседне транспортне системе у Републици Бугарској и Мађарској и опрема која се
користи за њихово повезивање, за који је ГАСТРАНС д.О.О. поднео захтев за изузеће Агенцији у складу
са чланом 288. Закона дана 2. фебруара 2018. године, број: 40/2018-Д-03;



3) Акт о изузећу - коначна позитивна одлука Агенције из члана 288. став 19. Закона којом се одобрава
изузеће Новог интерконектора од примене правила приступа треће стране из члана 283. став 1. Закона
(изузеће од примене општих услова транспорта и примене регулисаних цена приступа транспортном
систему) и изузеће ГАСТРАНС Д.О.о. од обавезе власничког раздвајања оператора система из члана
224. Закона, и којом се одређује обим и трајање права на изузеће, под условом да Агенција донесе
такву одлуку по захтеву ГАСТРАНС Д.О.о. од 2. фебруара 2018. године број 40/2018-A-03.

Акт о изузећу је коначан акт из члана 288. став 19. Закона, који доноси Агенција након прибављања
мишљења надлежног тела одређеног Законом и одлукама којима је Република Србија преузела
обавезе у складу са Законом о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између
Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике
Хрватске, Бивше југословенске републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике
Србије и Привремене мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета
безбедности Уједињених нација ("Службени гласник РС", број 62/2006)-у даљем тексту: Уговор о
Енергетској заједници;

4) обим изузећа - обим капацитета Новог интерконектора који се изузима од примене правила приступа
треће стране прописаних чланом 283. став 1. Закона (изузеће од обавезе примене општих услова
транспорта и изузеће од примене регулисаних цена приступа транспортном систему) и обим
изузимања ГАСТРАНС Д.О.о. од обавезе власничког раздвајања прописане чланом 224. Закона, који
одређује Агенција у Акту о изузећу, ако такав акт донесе;

5) трајање права изузећа - период на који се капацитет Новог интерконектора изузима од примене
правила приступа треће стране прописаних чланом 283. став. 1. Закона (изузеће од обавезе примене
општих услова транспорта и изузеће од примене регулисаних цена приступа транспортном систему) и
период у коме се ГАСТРАНС Д.О.о. изузима од обавезе власничког раздвајања оператора система
прописане чланом 224. Закона, које одређује Агенција у Акту о изузећу, ако такав акт донесе;

6) место улаза - означава улаз "Зајечар" на коме се Нови интерконектор повезује са суседним
транспортним системом у Републици Бугарској којим управља оператор транспортног система
Булгартрансгаз ЕАД;

7) место излаза - означава било које од следећих место излаза на Новом интерконектору:

излаз .Хоргош' - место повезивања Новог интерконектора са суседним транспортним
системом у Мађарској којим управља FGSZ Ltd., и

излаз .Параћин", излаз .Панчево" и излаз ,Јоспођинци" - сва три места повезивања Новог
интерконектора на транспортни систем оператора транспортног система у Републици Србији;

(сва четири места излаза се заједнички означавају као: места излаза).

8) Лица која имају право на приоритетну расподелу - привредни субјекти "Gazprom export LLC" и ЈП
.Србијагас" као друштва која су поднела необавезујуће понуде по Јавном позиву ГАСТРАНС Д.О.о. за
подношење необавезујућих понуда објављеном 5. марта 2018. године у .Службеном гласнику РС", број
16/2018 и који по основу Акта о изузећу имају право на приоритетну расподелу капацитета;

9) Позив - позив ГАСТРАНС Д.О.о. за подношење обавезујућих понуда за расподелу капацитета ради
закључења уговора којим стране преузимају обавезу закључења уговора о транспорту природног гаса
на основу унапред расподељеног капацитета, а по испуњењу одређених услова (у даљем тексту:
уговор о резервацији капацитета унапред) или уговора о транспорту природног гаса, у зависности од
тога који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом одлуком, на Новом
интерконектору у капацитету који се Актом о изузећу изузима од обавезе примене правила приступа
треће стране прописаних чланом 283. став 1. Закона (изузеће од обавезе примене општих услова
транспорта и изузеће од примене регулисаних цена приступа транспортном систему);
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10) приоритетна расподела - расподела капацитета коју ГАСТРАНС д.О.О. врши Лицима која имају право
на приоритетну расподелу у складу са тачком 6. ове одлуке, до количине утврђене Актом о изузећу за
приоритетну расподелу, под условом да Агенција донесе Акт о изузећу којим утврђује право на
приоритетну расподелу.

З. Предмет одлуке

3.1 Ова одлука се доноси пре одлучивања о захтеву ГАСТРАНС д.О.О. за изузеће Новог интерконектора, а
примењује се по коначности Акта о изузећу.

ГАСТРАНС д.О.О.ће применити правила и механизме утврђене овом одлуком, тако да обезбеди:

1) недискриминаторан третман свих понуђача који поднесу обавезујуће понуде за расподелу капацитета (у
даљем тексту: обавезујуће понуде), уз уважавање права на приоритетну расподелу капацитета;

2) резервацију капацитета и закључење уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора о
транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле
капацитета у складу са овом одлуком, на начин који је недискриминаторан и заснован искључиво на
резултатима расподеле коју ће ГАСТРАНС д.О.О. спроводити У складу са Актом о изузећу и овом
одлуком;

3) недискриминаторне услове извршавања дугорочно уговорених услуга транспорта природног гаса
уговорен их у складу са Актом о изузећу, уз примену ове одлуке и правила приступа треће стране у мери
која није у супротна Акту о изузећу, с тим да пружање уговорених услуга транспорта на Новом
интерконектору отпочне најкасније у року утврђеном чланом 288. став 18. Закона.

4. Позив за подношење обавезујућих понуда

4.1. ГАСТРАНС д.О.О.У складу са овом одлуком, објављује позив за подношење обавезујућих понуда за уговарање
услуге дугорочног транспорта природног гаса у капацитету који се Актом о изузећу изузима од обавезе примене
правила приступа треће стране прописаних члан ом 283. став 1. Закона (у даљем тексту: Позив).

4.2. Позив се упућује свим привредним субјектима који су поднели необавезујуће понуде.

у Позиву ГАСТРАНС д.О.О. обавештава субјекте из става 1. ове тачке да имају право да одустану од
обавезујуће понуде до истека рока за подношење обавезујућих понуда.

4.3. Истовремено са упућивањем Позива у складу са тачком 4.2. ове одлуке ГАСТРАНС д.О.О. обавештава суседне
операторе транспортних система на које планира повезивање Новог интерконектора о започињању поступка
расподеле капацитета, наводећи да капацитети могу да буду расподељени у складу са Актом о изузећу и само
до обима техничког капацитета расположивог у складу са очекиваним техничким дизајном пројекта Новог
интерконектора.
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4.4. ГАСТРАНС д.О.О. ће позвати субјекте из тачке 4.2. ове одлуке да му учине обавезујућу понуду за закључење
уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора о транспорту природног гаса, у зависности од тога
који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом одлуком, на Новом
интерконектору у трајању не дужем од трајања права на изузеће, у обиму и врсти капацитета који расподељује
понуђачу чију обавезујућу понуду прихвата у складу са овом одлуком.

ГАСТРАНС д.О.О.ће у Позиву обавестити субјекте из тачке 4.2. ове одлуке да:

1) ако тражња за капацитетима понуђеним у Позиву у било којој години премаши износ техничког
капацитета на месту улаза или местима излаза у било којој години расположив у складу са очекиваним
техничким дизајном пројекта Новог интерконектора, ГАСТРАНС д.О.О. прихвата обавезујуће понуде и
расподељује капацитете у складу са овом одлуком и Актом о изузећу у обиму који не прелази технички
капацитет расположив у складу са очекиваним техничким дизајном пројекта Новог интерконектора;

2) у случају да тражња за капацитетима понуђеним у Позиву буде мања од износа техничких капацитета
на месту улаза или местима излаза у било којој години који су расположиви у складу са очекиваним
техничким дизајном пројекта Новог интерконектора, ГАСТРАНС Д.О.о. има право да измени очекивани
технички дизајн пројекта Новог интерконектора у складу са финалним резултатима обавезујуће фазе
спроведене у складу са овом одлуком, уз обезбеђење капацитета за краткорочну расподелу у складу
са Актом о изузећу;

3) се услуга дугорочног транспорта уговора и пружа у складу са Актом о изузећу, уз примену прописа
Републике Србије који уређују приступ треће стране у мери која није супротна Акту о изузећу;

4) пружање услуге транспорта природног гаса почиње најкасније у року предвиђеном чланом 288. став
18. Закона;

5) се накнада за услугу транспорта обрачунава применом тарифа које ГАСТРАНС Д.О.о. образује у складу
са Актом о изузећу.

4.5. ГАСТРАНС Д.О.о. У Позиву наводи нарочито:

1) обим расположивих капацитета на месту улаза и местима излаза који су одређени Актом о изузећу за
дугорочну расподелу;

2) податке о расположивим повратним капацитетима на месту улаза и/или местима излаза;

3) да захтевани капацитет на месту улаза мора бити једнак захтеваном капацитету на месту излаза,
односно збиру капацитета на свим излазима;

4) критеријум за рангирање обавезујућих понуда, који примењује ако тражња буде већа од обима
расположивих капацитета;

5) рок за подношење обавезујућих понуда, не краћи од 8 дана од дана објављивања позива и крајњи рок
за обавештавање понуђача о прихвату обавезујућих понуда;

6) начин подношења обавезујућих понуда, уз напомену да се копија ове понуде доставља Агенцији, било
на адресу седишта или на електронску адресу Агенције aeгs@aeгs.гs;

7) право понуђача на притужбу ГАСТРАНС Д.О.О.-у,у року од 3 радна дана од дана доставе обавештења
о неприхватању обавезујуће понуде, у ком случају понуђач копију притужбе прослеђује Агенцији;

8) обавештење да документација коју ГАСТРАНС д.О.О. сачињава у складу са Актом о изузећу и овом
одлуком и која се прилаже уз Позив чини саставни део Позива.
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4.6. Пратећа документација из тачке 4.5. подтачка 8) ове одлуке коју ГАСТРАНС Д.О.о. прилаже уз Позив садржи:

1) опис и планиране техничке карактеристике Новог интерконектора, планирани датум почетка његовог
оперативног рада, начин обавештавања о динамици извођења радова;

2) образац обавезујуће понуде који садржи упутство о начину приказивања пословних података понуђача
и обавезних елемената понуде, нарочито:

- података о захтеваном капацитету на месту улаза и местима излаза, врсти капацитета
(непрекидни, повратни), трајању резервације и праву понуђача да у понуди захтева капацитете
у различитом обиму по годинама;

- минимално захтеван и капацитет који понуђач прихвата за случај да му ГАСТРАНС Д.О.о. У
поступку расподеле додели капацитет мањи од захтеваног;

- референте услове температуре и топлотне вредности природног гаса;

- право понуђача да означи пословне и комерцијалне податке које сматра поверљивим;

- податак да ли понуђач или треће лице са којим је уговорио купопродају природног гаса има
резервисан капацитет у суседном сиситему на који се планира повезивање Новог
интерконектора, односно да ли је суседном оператору поднео обавезујућу понуду ради
расподеле капацитета у суседном систему (у ком случају наводи податке о обиму, врсти и
трајању капацитета).

З) износе тарифа које је образовао ГАСТРАНС Д.О.о. за место улаза и сва места излаза у складу са Актом
о изузећу;

4) уколико у Позиву захтева доста ву средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, износ
обезбеђења за озбиљност понуде не може бити већи од 10% од вредности резервације;

5) модел уговора о резервацији капацитета унапред, односно модел уговора о транспорту природног
гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са
овом одлуком, сачињен у складу са Актом о изузећу и уз примену правила приступа треће стране у
мери која није супротна Акту о изузећу, као и пратећа документа и правила којима корисник
транспортног система приступа да би се у расподељеном капацитету транспортовао природни гас
Новим интерконектором, које припрема ГАСТРАНС Д.О.о. пре објављивања Позива;

6) акт којим ближе описује поступак расподеле капацитета применом правила одређених овом одлуком
и Актом о изузећу, који ће детаљно уредити поступак закључења уговора о транспорту природног гаса,
при чему, у случају да се уговор о резервацији капацитета унапред закључује пре закључења уговора
о транспорту природног гаса, овај акт ће садржати рокове и услове закључења уговора о транспорту
природног гаса.

4.7. ГАСТРАНС Д.О.о. може да обавеже понуђаче да доставе доказ да могу да обезбеде средства обезбеђења
плаћања у обиму и ако их захтева у Докуметацији из тачке 4.6. подтачка 5) ове одлуке.

4.8. ГАСТРАНС Д.О.о. може да организује да се поступак расподеле капацитета спроведе преко електронске
платформе трећег лица, у целини или у делу, у ком случају у ГАСТРАНС Д.О.о. У потпуности одговара за
правилност спровођења поступка расподеле у складу са овом одлуком и за резултате расподеле капацитета.
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5. Испитивање обавезујућих понуда

5.1. ГАСТРАНС Д.О.о. испитује уредност обавезујућих понуда, а уколико утврди да она садржи формалне
недостатке који спречавају даље поступање (неразумљива, нетачна, непотпуна понуда), ГАСТРАНС Д.О.о.
ће позвати понуђача да недостатке отклони у накнадном року, не краћем од З радна дана.

у Позиву за исправку обавезујуће понуде ГАСТРАНС Д.О.о. ће упозорити понуђача да ће сматрати да
обавезујућа понуда није ни поднесен а ако понуђач пропусти да поступи по позиву у накнадном року.

Ако у Позиву наведе да неће разматрати обавезујуће понуде приспеле након рока, ГАСТРАНС Д.О.о. о томе
обавештава понуђача који је поднео обавезујућу понуду по истеку рока за њено подношење.

6. Приоритетна расподела дугорочних капацитета

6.1 ГАСТРАНС Д.О.о. прво врши расподелу капацитета Лицима која имају право на приоритетну расподелу, до
обима који је утврђен Актом о изузећу за приоритетну расподелу.

6.2. Ако укупна тражња за капацитетима који се приоритетно расподељују на било ком месту улаза или месту
излаза у било којој гасној години буде већа од износа који је Актом о изузећу утврђен за приоритетну
расподелу Лицима која имају право на приоритетну расподелу, ГАСТРАНС Д.О.о. о томе обавештава Лица
која имају право на приоритетну расподелу која су поднела обавезујуће понуде и позива их да, у року не
дужем од 10 дана, да поднесу измењене обавезујуће понуде тако да збир капацитета из обавезујућих
понуда које су поднела Лица која имају право на приоритетну расподелу не прелази капацитет утврђен
Актом о изузећу за приоритетну расподелу.

Ако Лица која имају право на приоритетну расподелу доставе измењене обавезујуће понуде тако да њихова
укупна тражња за капацитетом буде мања или једнака капацитету који је Актом о изузећу одређен за
приоритетну расподелу, ГАСТРАНС Д.О.о. прихвата њихове нове обавезујуће понуде и расподељује Лицима
која имају право на приоритетну расподелу капацитет у складу са овом одлуком.

Ако Лица која имају право на приоритетну расподелу у накнадном року не доставе измењену обавезујућу
понуду, ГАСТРАНС Д.О.о. расподељује капацитете Лицима која имају право на приоритетну расподелу
пропорционално њиховим захтевима из обавезујућих понуда.

6.З. Ако укупна тражња за капацитетима Лица која имају право на приоритетну расподелу буде мања или једнака
обиму капацитета који је Актом о изузећу одређен за приоритетну расподелу, ГАСТРАНС Д.О.о. прихвата
све обавезујуће понуде у траженом обиму, а преостали капацитет који је остане нерасподељен ГАСТРАНС
Д.О.о. ће прво понудити као приоритетни краткорочни капацитет Лицима која имају право на приоритетну
расподелу.

604. По извршеној приоритетној расподели капацитета у складу са овом тачком 6. одлуке, ГАСТРАНС Д.О.о. у
складу са резултатима приоритетне расподеле прихвата обавезујуће понуде Лица која имају право на
приоритетну расподелу и расподељује им капацитете.

ГАСТРАНС Д.О.о. ће Лицима која имају право на приоритетну расподелу капацитета доставити на потпис
потписане примерке уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора о транспорту природног
гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом
одлуком, ради обезбеђења доказа о склопљеном послу.
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7. Поступак расподеле дугорочних капацитета трећим лицима

7.1. Свим осталим понуђачима који немају право на приоритетну расподелу из тачке 6. ове одлуке, ГАСТРАНС
Д.О.о. расподељује капацитете у складу са тач. 7. и 8. ове одлуке до обима који је за њих одређен Актом о
изузећу.

7.2. Ако укупна тражња осталих понуђача буде мања или једнака капацитету који је расположив за расподелу
осталим понуђачима, ГАСТРАНС Д.О.о. прихвата све обавезујуће понуде и резервише капацитете, без
дискриминације.

Ако након расподеле из става 1. део капацитета остане нерасподељен, ГАСТРАНС Д.О.о. може изменити
очекивани технички дизајн и технички капацитет Новог интерконектора тако да он најприближније могуће
одговара техничком дизајну потребном да се обезбеде сви расподељени дугорочни капацитети и
краткорочни капацитети које треба обезбедити у складу са Актом о изузећу.

7.З. Ако укупна тражња понуђача, који су трећа лица у смислу ове одлуке, за било коју гасну годину буде већа
од расположивих капацитета на макар једном месту излаза, ГАСТРАНС Д.О.о. ће расподелити капацитете
према ранг листи обавезујућих понуда коју сачињава применом критеријума из тачке 8. ове одлуке.

По рангирању обавезујућих понуда ГАСТРАНС Д.О.о. прво расподељује дугорочне капацитете на местима
излаза прворангираној обавезујућој понуди, а затим свакој следећој обавезујућој понуди са ранг листе,
све док не расподели све капацитете на местима излаза који су Актом о изузећу одређени за расподелу
трећим лицима.

7.4. Последње рангираном понуђачу на ранг листи а коме се може расподелити само део захтеваног
капацитета, ГАСТРАНС д.О.О. обавештава да му је расподељен капацитет мањи од захтеваног, односно
да му је расподељен минимално захтеван и капацитет.

Доставом резултата расподеле ГАСТРАНС д.О.О. обавештава понуђача из става 1. ове тачке да прихвата
његову понуду под условом да је понуђач измени у накнадном року не краћем од З радна дана, тако да
нова обавезујућа понуда одговара резултатима расподеле, а да се у супротном понуда сматра одбијеном.

Ако понуђач поступи по позиву да измени понуду из става 2. ове тачке 7.4 и достави ГАСТРАНС д.О.О.
нову обавезујућу понуду која одговара резултатима расподеле, ГАСТРАНС д.О.О. ће понуђачу
расподелити капацитет и о обавестити га прихвату нове обавезујуће понуде и расподели капацитета у
складу са овом одлуком.

7.5. Када сав капацитет на свим местима излаза расподели према ранг листи, ГАСТРАНС д.О.О. сваком од
понуђача расподељује капацитет на месту улаза у обиму који је једнак збиру капацитета који је том
понуђачу расподељен на местима излаза.

Након расподеле капацитета на месту улаза и свим местима излаза, ГАСТРАНС д.О.О. додељује
капацитете према резултатима расподеле, и о томе обавештава понуђаче у року који одреди у Позиву.

ГАСТРАНС д.О.О. ће, заједно са потврдом о расподели капацитета, доставити понуђачу на потпис
потписане примерке уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора о транспорту природног
гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом
одлуком, ради обезбеђења доказа о склопљеном послу.

7.6. Уговором о транспорту природног гаса ГАСТРАНС д.О.О. и будући корисник уговарају пружање услуге
транспорта природног гаса у складу са Актом о изузећу уз примену правила приступа треће стране у мери
која није супротна Актом о изузећу.

7



Уговор о транспорту гаса ће прописивати обавезу корисника Новог интерконектора (и Лица који имају
право на приоритетну расподелу и трећих лица) да доставе средства обезбеђења (укључујући акредитив,
банкарску гаранцију, гаранцију матичног друштва, плаћање унапред и сличне интрументе који доказују
упоредиви ниво кредитне способности) у складу са добром праксом и захтевима зајмодаваца на основу
процене кредитне способности корисника Новог интеконектора. Гастранс Д.О.о. има право да током
важења уговора о транспорту гаса захтева промену средства и износа који се обезбеђује средством
обезбеђења, при чему је Гастранс Д.О.о. дужан да недискриминаторно утврђује критеријуме у погледу
наступања промена или околности које постојећа средства обезбеђења чине неадекватним а на основу
којих ће захтевати промену средства односно износа који се обезбеђује средством обезбеђења.

7.7. Обавезујућа понуда са ранг листе којој капацитет није могао бити расподељен сматра се одбијеном, о
чему ГАСТРАНС Д.О.о. обаве шта ва понуђача 8 дана пре рока који је у Позиву одредио за рок
обавештавања о прихвату понуда. Обавештење о одбијању понуде садржи и упутство о праву понуђача
на приговор ГАСТРАНС Д.О.о, У року од најмање З радна дана од дана пријема обавештења.

8. Критеријуми и начин рангирања обавезујућих понуда осталих понуђача у поступку расподеле
капацитета

8.1. ГАСТРАНС Д.О.о. ће пре расподеле капацитета рангирати обавезујуће понуде из тачке 7. ове одлуке
применом критеријума временског трајања услуге транспорта и обима захтеваног капацитета из тачке 8.2.
ове одлуке.

8.2. ГАСТРАНС Д.О.о. рангира обавезујуће понуде понуђача почев од обавезујуће понуде којом је захтевано
најдуже трајање услуге транспорта и највећи капацитет, и прворангираној обавезујућој понуди прво
расподељује расположиви капацитет, а затим осталим обавезујућим понудама рангираним по опадајућем
редоследу којим обезбеђује економску оправданост инвестиције за најдужи могући период за који
ГАСТРАНС Д.О.о. нуди могућност резервације.

9. Механизми управљања капацитетима

9.1. ГАСТРАНС Д.О.о. ће утврдити модел уговора о транспорту природног гаса у складу са овом одлуком, који
ће садржати све битне елементе уговора о транспорту природног гаса, права и обавезе уговорних страна
утврђене у складу са Актом о изузећу, и уз примену правила приступа треће стране у мери која није у
супротна Акту о изузећу, током уговореног трајања уговора о транспорту природног гаса.

ГАСТРАНС Д.О.о. У моделу уговора о транспорту природног гаса из става 1. ове тачке уређује нарочито
услове пружања услуге дугорочног транспорта природног гаса корисницима, као и начин дугорочног
извршавања уговорених обавеза корисника у вези са условима коришћења услуге транспорта, као што су
обавезе најаве количина, обавеза у случају прекорачења уговореног капацитета и дебаланса, права
корисника на секундарну трговину капацитетима, право ГАСТРАНС Д.О.о. да неискоришћен уговорен и
капацитет корисника понуди на тржишту трећим лицима у складу са Актом о изузећу уз примену правила
који уређују приступ треће стране у мери која није супротна Акту о изузећу, током трајања уговора о
транспорту природног гаса.
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10. Обавештавање

10.1. ГАСТРАНС д.О.О.ће пре упућивања Позива обавестити субјекте који су поднели необавезујуће понуде а
к~и нису платили износ накнаде одређене у Јавном позиву за доставу необавез~ућих понуда за
резервацију капацитета ("Службени гласник РС", бр. 16/18) да то учине у накнадном року како би имали
право на подношење обавезујућих понуда.

Ако одлучи да поношење обавезујућих понуда услови изменом постојећег или закључењем новог уговора
о поверљивости, ГАСТРАНС д.О.О. ће о томе обавестити све потенцијалне понуђаче у Позиву или пре
упућивања Позива.

10.2. ГАСТРАНС д.О.О. ће доставити свим потенцијалним понуђачима и Агенцији, ради информисања и
консултација, предлог садржине Позива, предлог уговора о резервацији капацитета унапред односно
уговора о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након
расподеле капацитета у складу са овом одлуком, предлог акта којим се одређује начин образовања цена,
уз одређивање примереног рока за доставу примедби, који не може бити краћи од 10 дана.

ГАСТРАНС д.О.О.је дужан да обавести Агенцију у року одређеном овом одлуком о извршеном упућивању
предлога из става 1. ове тачке.

о резултатима спроведених консултација ГАСТРАНС д.О.О. обавештава Агенцију и потенцијалне
понуђаче објављивањем питања и одговора на својој интернет страници у року од 3 дана од истека рока
из става 1. ове тачке.

10.3. Коначни текст Позива и пратеће документације сачињен на српском и енглеском језику усаглашен са
примедбама Агенције доставља се Агенцији најкасније 5 радних дана пре дана који ГАСТРАНС д.О.О.
одреди за објављивање Позива. Агенција ће на својој интернет страници потврдити да ли су Позив и
пратећа документација сачињени у складу са одлуком, а у супротном ће одредити рок за њихово
усаглашавање.

10.4. Када Агенција потврди усаглашеност Позива и пратеће документације, ГАСТРАНС д.О.О. ће објавити
Позив на својој интернет страници, о чему непосредно обавештава све потенцијалне понуђаче.

10.5. ГАСТРАНС д.О.О. обавештава Агенцију о обиму и врсти капацитета које је уговорио у складу са овом
одлуком на месту улаза и сваком од места излаза за сваког појединачног корисника услуге, најкасније у
року од 15 дана од дана када потпише све уговоре о резервацији капацитета унапред односно уговоре о
транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле
капацитета у складу са овом одлуком.

11. Прелазне и завршне одредбе

11.1. ГАСТРАНС д.О.О.може да објави Позив за подношење обавезујућих понуда пре доношења Акта о изузећу
ако оцени да је то непопходно ради усаглашавања рокова у Позиву са роковима које је одредио макар
један суседни оператор у свом позиву за подношење обавезујућих понуда за развој додатних капацитета,
а на чији систем ГАСТРАНС д.О.О. планира повезивање Новог интерконектора.

у случају из става 1. ове тачке, ГАСТРАНС д.О.О.ће припремити Позив у складу са овом одлуком и актом
о изузећу из члана 288. став 3. Закона о енергетици (прелиминарна одлука Агенције).
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Ова одлука, као и тачка 11 ове одлуке се примењује у целости у случају да ГАСТРАНС Д.О.о. објави Позив
пре доношења Акта о изузећу.

11.2. Ако ГАСТРАНС Д.О.о. објави Позив пре доношења Акта о изузећу (коначне одлуке Агенције из члана 288.
став 19. Закона), ГАСТРАНС Д.О.о. спроводи расподелу у складу са тач. 6.-8. ове одлуке узимајући у обзир
рокове одговарајућих поступака расподеле капацитета које спроводе суседни оператори.

11.3. Резултати расподеле капацитета добијени пре доношења Акта о изузећу сматрају се прелиминарним
резултатима расподеле.

Ако ГАСТРАНС Д.О.о. обавести понуђаче о прелиминарним резултатима расподеле, у Позиву ће
назначити да достава обавештења о прелиминарним резултатима расподеле није прихват понуде нити
потврда о извршеној расподели капацитета и да ГАСТРАНС Д.О.о. задржава право да прелиминарне
резултате накнадно измени у складу са коначним Актом о изузећу.

Након што Агенција донесе Акт о изузећу, ГАСТРАНС Д.О.о. врши расподелу капацитета сагласно Акту о
изузећу, након чега потврђује или мења прелиминарне резултате расподеле капацитета и обавештава без
одлагања најпре понуђаче чије обавезујуће понуде нису прихваћене у складу са овом одлуком.

По истеку рока за поступање по приговорима понуђача из става 3. ове тачке, ГАСТРАНС Д.О.о.
расподељује капацитете у складу са Актом о изузећу, о чему обавештава понуђаче чије је обавезујуће
понуде прихватио у складу са овом одлуком.

11.4. Ако се Актом о изузећу утврде друкчији услови транспорта од оних који је ГАСТРАНС Д.О.о. одредио у
Позиву, укључујући износ очекиваних тарифа, ГАСТРАНС Д.О.о. ће о томе обавестити све понуђаче и
позвати их да се изјасне да ли желе да повуку своју понуду због промењених цена или услова транспорта
или желе да измене обавезујућу понуду у погледу обима капацитета, у року који не може бити краћи од
три радна дана.

у зависности од садржине изјашњења из става 1, ГАСТРАНС д.О.О.може да изврши расподелу капацитета
у складу са овом одлуком понуђачима који нису повукли своју понуду (мења прелиминарне резултате
расподеле) и обавештава их о резултатима у складу са тачком 11 ове одлуке.

11.5. Ако услови утврђени у Акту о изузећу захтевају измену садржине модела уговора о резервацији
капацитета унапред односно уговора о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор
буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом одлуком, ГАСТРАНС д.О.О.ће на захтев
Агенције најкасније у року од 15 дана од дана пријема Акта о изузећу доставити Агенцији измењени текст
уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора о транспорту природног гаса, у зависности од
тога који се уговор буде закључивао након расподеле капацитета у складу са овом одлуком, ради провере
његове усаглашености, након чега поступа у складу са тачком 11.4. ове одлуке.

11.6. Ако ГАСТРАНС д.О.О. пре доношења Акта о изузећу одлучи да закључи уговор о резервацији капацитета
унапред односно уговор о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао
након расподеле капацитета у складу са овом одлуком:

1) уговара право и обавезу да захтева измену уговора о резервацији капацитета унапред односно уговора
о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након расподеле
капацитета у складу са овом одлуком, ради усаглашавања са Актом о изузећу у погледу обима
уговореног капацитета тако да он одговара резултатима нове расподеле спроведене у складу са
тачкама 11.3 и 11.4. ове одлуке, односно условима извршавања уговора о резервацији капацитета
унапред односно уговора о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде
закључивао након расподеле капацитета у складу са овом одлуком, укључујући и право ГАСТРАНС
д.О.О. да једнострано откаже уговор ако након нове расподеле капацитета нема могућности за
извршавање уговора због недостатка расположивог капацитета;
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•

2) обезбедиће понуђачу право да откаже закључени уговор о резервацији капацитета унапред односно
уговор о транспорту природног гаса, у зависности од тога који се уговор буде закључивао након
расподеле капацитета у складу са овом одлуком, уколико потребна измена резултира у битној промени
расподељеног обима капацитета понуђача или услова за коришћење тако расподељеног капацитета.

11.7. Ова одлука престаје да важи даном доставе обавештења из тачке 10.5. ове одлуке.

11.8. Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије

Број:40/2018-Д-ОЗI f2..
у Београду, З. септембра 2018. године
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