АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД

/5:=
\

ПРИМЉЕНО:

БРоЈ ПРилога

~Ц201~ - :Ь-о1 )It

/

г

I

Број

~6ИЈЈЈГЈЈС

~'

27 -01- 2015

Кабинет генералног директора

I

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ваш број:

Љубо Маћић, председник Савета агенције
Теразије број 5, V спрат
11000 Београд

L

01-01/440

Наш број:
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ПРЕДМЕТ: Захтев за даваље сагласности Агенције за енергетику Републике Србије
на Одлуку о изменама и допуни Правила о раду транспортног система
природног гаса
Поштовани,

у складу са чланом 254. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145114), у
прилогу Вам достављамо на сагласност Одлуку о изменама и допуни Правила о раду
транспортног система природног гаса број 01-04-19118-1, коју је Надзорни одбор ЈП
"Србијагас" Нови Сад усвојио у поступку ванседничног изјашњавања чланова Надзорног
одбора ЈП "Србијагас" од 26. јануара 2015. године.

С поштовањем,
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ул. Народног фронта 12
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На основу члана 248. тачка 2) Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/2014), члана 18.
став 1. тачка 14), а у складу са чланом 17. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.
119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон), члана 25. став Ј. тачка 16) Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину
природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 124/2014 пречишћен текст) и члана 23. Пословника о раду Надзорног одбора m "Србијагас", Надзорни одбор
ЈП "Србијагас" у поступку ванседничног изјашњавања од 26. јануара 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛА О РАДУ
ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА

Ј.

У Правилима о раду транспортног система природног
74/2013 и 14/2014), У поглављу 20. ПРЕЛАЗНЕ И
гласи:

гаса ("Службени гласник РС" број
ОДРЕДБЕ, тачка 20.8. мења се и

эхвиџнв

"ОТС, у складу са овим правилима, расподељује годишње капацитете за транспорт природног
гаса за прву гасну годину која почиње 01 . јула 2016. године, а расподелу месечних капацитета за
први гасни месец који почиње 01. октобра 2016. године."
2.

у тачки 20.10. ових правила речи: ,,01. јула 2016. године" замењују се речима "ОЈ. јула 2017.

године".
3.

Тачка 20.1 4. ових правила мења се и гласи:
"ОТС ће податке из тачке 16.3. који се односе на УКУПНУ КОЛИЧИНУ уговореног и расположивог
месечног и дневног капацитета за гасни месец/дан објавити најкасније до 01. септембра 2016.
године, односно 28. јуна 2017. године."

4.

у тачкама 20.9,20.13.

и 20.15. ових правила речи: "Оl.јула

2015. године", замењују се речима:

,,01. јула 2016. године".
5.

После тачке 20.16. додаје се нова тачка 20.17. која гласи:
,,20.17. у периоду од почетка примене акта о ценама приступа систему за транспорт природног
гаса образованих у складу са методологијом коју доноси Агенција закључно до О1. јула 20] 6.
године ОТС ће са корисником система услугу транспорта природног гаса уговарати сходном
применом тач. 9.1.2-9.1.4. Правила ради одређивања уговореног капацитета на месту улаза и
уговореног капацитета на месту излаза из Система у износу који се изражава у Sm3/дан.
ОТС и корисник система ће пре почетка периода из става Ј. ове тачке Правила ускладити
уговоре о транспорту природног гаса одређивањем капацитета на улазу и излазу из Система у
складу са тачком 20.17. став Ј. Правила."

6.

Досадашња тачка 20.17. постаје тачка 20.18. Правила.

7.

Ова Одлука по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се на
интернет страници ОТС-а и Агенције.

