•

На основу члана 39. став 1. и 288. став 7, а у вези члана 56. тачка 7) Закона о енергетици ("Службени
гласник РС", број 145/14 и 95/2018-др.закон), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 6. ванредној
седници од 5. марта 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о правилима за расподелу капацитета
и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС

Д.О.о.

Нови Сад

1. У Одлуци о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним
капацитетима друштва ГАСТРАНС Д.О.о. Нови Сад број: 40/2018-Д-ОЗ/42, коју је донео Савет Агенције эа
енергетику Републике Србије на 1. ванредној седници од 3. септембра 2018. године (у даљем тексту:
Одлука), мења се тач. 6.2. и 6.3. Одлуке, тако да гласе:
,,6.2. Ако укупна тражња за капацитетима који се приоритетно расподељују на месту улаза или било ком
месту излаза у било којој гасној години буде већа од обима капацитета који је Актом о изузећу утврђен
за приоритетну расподелу Лицима која имају право на приоритетну расподелу, ГАСТРАНС Д.О.о. ће
расподелити капацитете Лицима која имају право на приоритетну расподелу у складу са Актом о
изузећу. Део захтеваног капацитета који превазиђе овим капацитета одређен Актом о изузећу за
приоритетну расподелу може бити расподељен Лицима која имају право на приоритетну расподелу
у складу са тачком 7.6. ове одлуке.
6.3. Ако укупна тражња за капацитетима који се приоритетно расподељују буде мања или једнака обиму
капацитета који је Актом о изузећу одређен за приоритетну расподелу, ГАСТРАНС Д.О.о. прихвата
све обавезујуће понуде Лица која имају право на приоритетну расподелу, а ако део капацитета остане
нерасподељен, овај капацитет расподељује трећим лицима у складу са Актом о изузећу и тач. 7.И 8.
ове одлуке.".
2. У тачки 604. мења се став 2. Одлуке, тако да гласи:
,,6АЈ АСТРАНС Д.О.о. ће Лицима која имају право на приоритетну расподелу доставити на потпис
потписане примерке уговора о резерва цији 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, при чему ће такав уговор
укључивати и капацитет који је расподељен (ако буде применљиво) у складу са тачком 7.6 ове
одлуке. ".
3. Текст тачке 7. Одлуке мења се у целости тако да гласи:

,,7. Поступак расподеле дугорочних капацитета трећим лицима
7.1. ГАСТРАНС Д.О.о. је дужан да свим трећим лицима која нису Повезана лица у смислу Акта о изузећу,
понуди на расподелу капацитете, ради закључења уговора о транспорту у трајању од 20 година,
односно 18 година на месту излаза .Хоргош".

ГАСТРАНС Д.О.о. је дужан да капацитете из става 1. ове тачке и, ако буде применљиво, капацитете
из тачке 6.З ове одлуке који остану нерасподељени, расподели оним понуђачима који поднесу
обавезујуће понуде у трајању од 20 година, односно 18 година на излазу .Хоргош" за капацитет истог
обима током тог периода, у складу са критеријумима за рангирање понуда из тачке 8. ове одлуке,
Трећа лица из става 1. ове тачке која на позив ГАСТРАНС Д.О.о из става 1. ове тачке поднесу
обавезујуће понуде за уговарање услуге транспорта у трајању краћем од 20 година, односно краћем
од 18 година на месту излаза .Хоргош", као и она трећа лица која су у обавезујућој понуди тражила
уговарање услуге транспорта у трајању од 20 година, односно 18 година на излазу .Хоргош" али тако
да се уговоре капацитети различитог обима током овог периода, ГАСТРАНС Д.О.о. расподељује
капацитете који остану нерасподељени у складу са ставом 2. ове тачке, применом критеријума за
рангирање понуда из тачке 8. ако оцени да су за прихват ових понуда испуњени услови из тачке 7.6.
ове одлуке.

7.2. Ако укупна тражња понуђача из става 2 тачке 7.1. ове одлуке буде мања или једнака капацитету који
је расположив за расподелу овим понуђачима, ГАСТРАНС Д.О.о. прихвата све обавезујуће понуде и
резервише капацитете, без дискриминације.

7.З. Ако укупна тражња понуђача из тачке 7.1. става 2. ове одлуке, 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. Капацитет који није расподељен Понуђачима из тачке
7.1. став З. ове тачке може бити расподељен у складу са тачком 7.6. ове одлуке.
По рангирању обавезујућих понуда понуђача из тачке 7.1. става 2. ове одлуке 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 коме се може расподелити само део захтевано г
капацитета у трајању од 20 година и 18 година на излазу .Хоргош', овај део капацитета биће
расподељен ако у понуди назначи да прихвата расподелу капацитета у мањем обиму од захтеваног
(минимално захтеван и капацитет).
7.5. Обавезујућа понуда за период од 20 година односно 18 година у случају излаза .Хоргош' са ранг листе
којој капацитет није могао бити расподељен сматра се одбијеном, а ГАСТРАНС Д.О.о. ће обавестити
понуђача о томе 6 дана пре рока који је у позиву одредио за рок обавештавања о прихвату понуда.
Обавештење о одбијању обавезујуће понуде садржи упутство о праву понуђача на приговор
ГАСТРАНС Д.О.о. У року од најмање З радна дана од дана пријема обавештења.
7.6. Ако након расподеле капацитета трећим лицима из тачке 7.1. става 2. ове одлуке, коју спроводи у
складу са тач. 7. и 8. одлуке, део капацитета остане нерасподељен, а ГАСТРАНС Д.О.о. оцени да је
економски оправдано да преостале капацитете расподели свим заинтересованим понуђачима који
су поднели обавезујуће понуде (Лицима која имају право на приоритетну расподелу, трећим лицима
и Повезаним лицима) ГАСТРАНС д.о.о расподељује преостале капацитете у складу са тачком 7. ове
одлуке примењујући критеријуме из тачке 8. ове одлуке.

,

7.7. Када 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 извршене у складу са тачкама 7.1 - 7.6. ове одлуке и
обавештава понуђача о расподели у року одређеном у позиву.
ГАСТРАНС Д..О.о. ће, заједно са потврдом о расподели капацитета, доставити понуђачу на потпис
уговора о транспорту природног гаса, ради обезбеђења доказа о склопљеном послу.
7.8. Уговором о транспорту природног гаса ГАСТРАНС Д.О.о. и корисник уговарају пружање услуге
транспорта природног гаса у складу са Актом о изузећу уз примену правила приступа треће стране у
мери која није супротна Акту о изузећу.
Уговор о транспорту природног гаса обавезује корисника Новог интерконектора (и Лица која имају
право на приоритетну расподелу и трећа лица) да достави средство обезбеђења (укључујући
акредитив, банкарску гаранцију, гаранцију матичног друштва, плаћање унапред, кредитни рејтинг и
сличне инструменте који доказују упоредиви ниво кредитне способности) у складу са добром праксом
и захтевима зајмодаваца на основу процене кредитне способности корисника Новог интерконектора.
ГАСТРАНС Д.О.о. има право да током важења уговора о транспорту природног 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 неадеквантим а на основу којих ће захтевати промену средства односно
износа који се обезбеђује средством обезбеђења.
7.9. У случају да након расподеле капацитета из тачке 7.6. ове одлуке део капацитета остане
нерасподељен, сав преостали капацитет ГАСТРАНС Д.О.о. има право да расподели у складу са
правилима регулисаног приступа треће стране како је утврђено у Акту о изузећу.
7.10. Ако након расподеле из ове тачке 7. 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 који је потребан да задовољи најмање захтеве
за расподелу дугорочних капацитета у трајању од 20 година и 18 година на излазу .Хоргош' и
краткорочне капацитете који се обезбеђују у складу са Актом о изузећу.".
4. Текст тачке 8. Одлуке мења се у целости тако да гласи:
" 8. Критеријуми и начин рангирања 06авезујућих понуда у поступку расподеле капацитета

8.1. ГАСТРАНС Д.О.о. ће пре расподеле капацитета рангирати обавезујуће понуде из тачке 7. ове
одлуке применом критеријума дужине трајања услуге транспорта, обима захтеваног капацитета и
износа тарифе за капацитет из тачке 8.2. ове одлуке.
8.2. ГАСТРАНС Д.О.о. рангира обавезујуће понуде понуђача почев од обавезјјуће понуде која има
укупно највећу економску вредност (која се рачуна на основу захтеваног трајања услуге, обима
капацитета и тарифе) 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.".

5. У тачки 11. речи: "прелазне и заврше одредбе" замењују се речима: "Завршне одредбе", а тачке 11.1, 11.2,
11.3, 11.4, 11.5 и 11.6, бришу се, а тач. 11.7. и 11.8. Одлуке постају тачке 11.1. и 11.2.
6. Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије (www. aers.гs).
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