
Агенција за енергетику
Републике Србије
Број: 311.01-212019-С-1
Датум: 31. март 2022. године
Београд, Теразије 51V
А.Б.

На основу чл.39. став 1. и 49. став 3, а у вези са чланом 232. Закона о енергетици
("Службени гласник РС"; бр.145/14, 95/18-др.закон и 40/21), тачке 2. Одлуке Савета Агенције за
енергетику Републике Србије број:311.01-2/2019-С-1 од 21. фебруара 2020. године ("Службени
гласник РС", број:16/20) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени
гласник РС", број 52105),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 185. редовној седници од 31. марта
2022. године,донеоје

ОДЛУКУ

Друштво са ограниченом одговорношћу ГАСТРАНС Д.О.о., Нови Сад, ул. Народног фронта
бр.12, матични број 20785683, ПИБ 107350223 (у даљем тексту: ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад)
доставио је све доказе утврђене Одлуком Савета Агенције за енергетику Републике Србије број:
З11.01-2/2019-С-1 од 21. фебруара 2020. године ("Службени гласник РС", број:16/20) и тиме испунио
услов из тачке 2. наведене Одлуке.

Образложење

Одлуком Савета Агенције за енергетику Републике Србије број:311.01-2/2019-С-1 од 21.
фебруара 2020. године ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад ("Службени гласник РС", број:16/20) издат је
сертификат као независном оператору транспорта под условом да најкасније у року од 6 месеци од
почетка оперативног рада достави:

-употребне дозволе или изврши упис права својине на објектима транспортног система
природним гасом и

-доказе којим потврђује да самостално послује и управља изграђеним транспортним
системом у складу са тачком 4. ст. 1-3. Решења Агенције за енергетику Републике Србије о изузећу
новог интерконектора за природни гас ("Службени гласник_РС",број 15/19).

У супротном, Агенција за енергетику Републике Србије, сагласно члану 242. Закона о
енергетици, покренуће нови поступак сертификације ради поновне процене услова за сертификацију
и доношења одлуке којом се одузима сертификат из тачке 1. ове одлуке.

Такође, наведеном Одлуком успостављена је обавеза ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад да
двомесечно извештава Агенцију за енергетику Републике Србије о предузетим активностима ради
испуњења утврђених услова.



Решењем Агенције за енергетику Републике Србије о изузећу новог интерконектора за
природни гас број:40/2018-D-ОЗ/62 од 5. марта 2019. године ("Службени гласник РС", број 15/19) (у
даљем тексту: Решење о изузећу) у тачки 24. став 1. обавезано је друштво ЈАСТРАНС" д.О.О.Нови
Сад да пре почетка оперативног рада прибави акт Агенције о сертификацији који се издаје и који
важи под условом испуњења услова утврђених тим решењем, при чему ће Агенција у прописаном
поступку сертификације услове из чл. 224, 225. ст. 1-4, 245. и члана 246. Закона о енергетици
сматрати испуњеним.

Такође, одредбом тачке 3. Решења о изузећу одобрено је ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад да
остане под контролом једног или више привредних друштава или да буде део групе привредних
друштава која су под контролом једног или више привредних друштава која обављају делатност
производње или снабдевања природног гаса, тако да се овим решењем IIГАСТРАНС" Д.О.о. Нови
Сад изузима од обавезе власничког раздавајања прописане чланом 224. став 2. и чланом 225. став
1. тачке 1)-4) Закона, на начин да:

1)привредно друштво може да, директно или индиректно, остварује контролу над
привредним друштвом које обавља делатност производње или снабдевања природним гасом и да
истовремено, директно или индиректно, остварује контролу или има било које право над
ЈАСТРАНС" д.О.О.Нови Сад;

2)привредно друштво може да, директно или индиректно, остварује контролу над
ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад и да истовремено, директно или индиректно, остварује контролу или
има било које друго право над субјектом који обавља делатност производње или снабдевања
природним гасом;

З)привредно друштво може да именује чланове било ког органа управљања укључујући и
лица овлашћена за заступање ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад и истовремено, директно или
индиректно, остварује контролу или има било које друго право над субјектом који обавља делатност
производње или снабдевања природним гасом, и

4)чланови органа управљања укључујући и лица овлашћена за заступање привредног
друштва које обавља делатност производње или снабдевања природним гасом могу истовремено
да буду чланови органа управљања, односно лице овлашћено за заступање у Ј АСТРАНС" д.О.О.
Нови Сад.

Чланом 224. став 2. Закона о енергетици, а који се сагласно Решењу о изузећу у поступку
сертификације сматра испуњеним, прописано је да оператор транспортног система мора бити
самостално правно лице које није део вертикално интегрисаног предузећа и независан је од
обављања енергетских делатности производње и снабдевања природним гасом.

Чланом 225. ст. 1-4 Закона о енергетици, који се такође сагласно Решењу о изузећу у
поступку сертификације сматра испуњеним, прописано је да се независност оператора транспортног
система остварује на начин да исто лице или лица нису овлашћена да:

1) директно или индиректно управљају субјектима који обављају делатност производње или
снабдевања и истовремено директно или индиректно управљају или имају било која друга права над
оператором транспортног, односно преносног система или транспортним, односно преносним
системом;

2) директно или индиректно управљају над оператором транспортног, односно преносног
система или транспортним, односно преносним системом и истовремено директно или индиректно
управљају или имају било која друга права над субјектима који обављају делатност производње или
снабдевања;
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З) именују чланове надзорног одбора или друге органе управљања, као и законске
заступнике оператора транспортног, односно преносног система и истовремено директно или
индиректно управљају или имају било која друга права над субјектима који обављају делатност
производње или снабдевања;

4) истовремено буду чланови надзорног одбора или других органа управљања, или законски
заступници оператора транспортног, односно преносног система и субјеката који обављају
делатности производње или снабдевања.

Тач. 4-7. Решења о изузећу, утврђене су обавезе које Друштво ЈАСТРАНС" Д.О.о.Нови Сад
треба да испуни у мери у којој то није у супротности са изузећем од обавезе власничког раздвајања
одобреним овим решењем, а што је, према одредби тачке 24. став 1. истог решења и услов за
издавање и важење акта о сертификацији. Тако, сагласно тачки 4. став 2. Решења о изузећу
Друштво је обавезно да најкасније до дана почетка оперативног рада новог интерконектора као и за
све време трајања изузећа:

1) самостално послује и управља новим интерконектором и буде организовано одвојено од
повезаних лица;

2) располаже потребним финансијским, материјалним и техничким средствима за обављање
делатности транспорта и управљања транспортним системом, укључујући независне информационе
системе, опрему, уређаје и системе заштите информација од приступа повезаних лица, и има
одвојене и различите просторије од повезаних лица;

З) има довољан број запослених који независно обављају правне, економске, техничке и
друге послове, као и послове информационих технологија;

4) примењује Програм недискриминаторног понашања (у даљем тексту Програм) и
препорукелица овлашћеног за праћење Програма, и

5) обезбеди да лице задужено за праћење спровођења Програма самостално и независно
од утицаја ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад и повезаних лица обавља дужност праћења спровођења
Програма.

Лице задужено за праћење недискриминаторног понашања Адвокатско ортачко друштво
Јанковић.йоповић, Митић из Београда, улЛалмотићева 16а дана З. септембра 2021. године је
доставило Агенцији за енергетику Републике Србије изјашњење да оперативни рад комплетног
интерконектора почиње 1. октобра 2021. године.

Увидом У списе предмета и на основу редовног двомесечног извештавања које је
ЈАСТРАНС" Д.о.О.Нови Сад у складу са тачком 3. Одлуке Савета Агенције за енергетику Републике
Србије број:З11.01-2/2019-С-1 од 21. фебруара 2020. године редовно чинио, утврђено је да је
ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад доставио употребне дозволе за све објекте транспортног система
природним гасом и извршио упис права својине на објектима транспортног система природним
гасом, чиме је испуњена обавеза утврђена алинејом 1. Одлуке.

Наиме, током извештајног периода достављени су докази да је уписано право ЈАСТРАНС"
Д.О.о.Нови Сад над Новим интерконектором у надлежним регистрима, и то следећа решења:

1.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Ниш број:956-02-З-З09-1102/2021 од 26. новембра 2021. године којим се дозвољава
упис у катастру водова за општину/град Бољевац;
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2.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-3-304-1101/2021 од 25. новембра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за град Јагодину;

3.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-3-304-633/2021 од 29. октобра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину Параћин;

4.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-3-304-1139/2021 од 26. новембра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину Параћин;

5.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-1-304-596212020 од 25. фебруара 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину Ћуприја;

6.Решење Репубпичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-1-304-5881/2020 од 26. фебруара 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Велика Плана;

7.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Панчево број:956-02-3-303-707/2020 од 24. фебруара 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Ковин;

8.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Панчево број:956-02-3-30З-481/2021 од 19. новембра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Панчево;

9.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Нови Сад број:956-02-3-302-1104/2021 од 19. новембра 2021. године којим се
дозвољава провођење промена у катастру водова за општину/град Нови Сад;

10.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Београд број:956-02-3-301-1105/2021 од 18. новембра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Београд;

11.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Нови Сад број:956-02-3-302-945/2021 од 14. октобра 2021. године којим се
дозвољава провођење промена у катастру водова за општину/град Бечеј;

12.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Панчево број:956-02-3-30З-610/2021 од 28. октобра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Ада;

1З.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Панчево број:956-02-3-ЗОЗ-482/2021 од 28. октобра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину/град Панчево;
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14.Решење Републичког геодетског завода Сектора за катастар непокретности Одељење за
катастар водова Крагујевац број:956-02-З-З04-922/2021 од 16. новембра 2021. године којим се
дозвољава упис у катастру водова за општину Жабари;

15.Решење Републичког геодетског завода Служба за катастар непокретности Жабари
број:952-02-18-017-5898/2021 од 24. новембра 2021. године.

Ради утврђивања испуњености услова утврђених алинејом 2. Одлуке, ЈАСТРАНС" д.О.О.
Нови Сад је актом ове Агенције број:З11.01-212019-С-1од З. марта 2022. године позван да достави
доказе којим се потврђује да "гАСТРАНС" д.О.О. Нови Сад самостално послује и управља
изграђеним транспортним системом у складу са тачком 4. ст. 1-3. Решења о изузећу, и то да:

-самостално послује и управља Новим интерконектором и да је организован одвојено од
Повезаних лица;

-располаже потребним финансијским, материјалним и технички м средставима за обављање
делатности транспорта и управљања транспортним системом, укључујући независне информационе
системе, опрему, уређаје и системе заштите информација од приступа Повезаних
лица, и има одвојене и различите просторије од Повезаних лица;

-има довољан број запослених који независно обављају правне, економске, техничке и друге
послове, као и послове информационих технологија.
тим у вези позивате се да у року од 8 дана од дана пријема овог поднеска доставите:

Поступајући у складу са Одлуком Савета и наведеним позивом ЈАСТРАНС" д.О.О.Нови Сад
је дана 15. марта 2022. године доставио:

1.Изјаву број:?7 од 14. марта 2022. године о избору органа управљања, заједно са копијом
одлуке о избору директора , овереном копијом одлуке о разрешењу и именовању директора, део
записника са редовне седнице Скупштине South Stream Serbia AG и пословником о раду скупштине
Друштва (члан 22. став 1. тачка 12) Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и
сертификацији);

2.Изјаву број:76 од 14. марта 2022. године о директорима Друштва (члан 22. став 1. тачка 14)
Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији);

З.Изјаву број:75 од 14. марта 2022. године о актима и процедурама којима се спречава
откривање поверљивих или других комерцијално осетљивих информација енергетским субјектима
који се баве производњом и/или снабдевањем електричном енергијом и/или природним гасом о
директорима Друштва, заједно са копијом Програма недискриминаторног понашања и Правилником
о чувању пословне тајне и комерцијално осетљивих података (члан 22. став 1. тачка 15) Правилника
о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији;

4.Изјаву број:80 од 14. марта 2022. године да има запослене за обављање делатности
транспорта и управљања транспорта природним гасом које је непосредно запослио и да исти нису
радно ангажовани у другим деловима вертикално интегрисаног предузећа о запосленима;

4.1. Изјаву број:81 од 14. марта 2022. године да располаже о финансијским, материјалним и
техничким средствима за обављање транспорта и управљања транспортним системом;
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4.2. Изјаву број:74 од 14. марта 2022. године о пословном идентитету, комуникацији,
заштитном знаку и просторијама са изјавом да се у погледу истих разликује од вертикално
интегрисаног предузећа, или било ког његовог дела;

4.З. Изјаву број:74 од 14. марта 2022. године да нема заједничке информационе системе или
опрему, просторије и системе заштите информација са било којим делом вертикално интегрисаног
предузећа нити ангажована иста лица за информационе системе, опрему и системе заштите
информација;

4.4.. Изјаву број:8З од 14. марта 2022. године да ревизију финансијских извештаја независног
оператора система неће спроводити исти ревизор који ће спроводити ревизију финансијских
извештаја вертикално интегрисаног предузећа или његовог дела,

у свему у складу са Образцем ОС З.З, Одељак I, тачка 1. подтач. 1) до 5) Правилника о
лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији);

5.Изјаву број:7З од 14. марта 2022. године подносиоца захтева да су сви комерцијални и
финансијски односи са вертикално интегрисаним предузећем засновани на принципу
транспарентности и недискриминације са информацијом о начину на који се то обезбеђује,

у складу са Образцем ОС З.З, Одељак I, тачка 2. подтачка 1) Правилника о лиценци за
обављање енергетске делатности и сертификацији);

6. Изјаву број:79 од 14. марта 2022. године да чланови органа управљања нису директно или
индиректно ангажовани од стране других делова вертикално интегрисаног предузећа или његових
већинских акционара. У Изјави се наводи да директори Друштва, као и чланови Одбора South
stream Serbia AG јесу ангажовани од стране Јавног предузећа Србијагас Нови Сад и чланова
Газпром групе, са нагласком да је наведено у складу са Решењем о изузећу новог интерконектора за
природни гас број 40/2018-Д-ОЗ/62 које је Агенција донела 5. марта 2019. године а којим је између
осталог одобрено и изузеће од обавезе власничког раздвајања из ЧЛ.224. и 225. СТ.1-4.Закона о
енергетици;

6.1. Изјаву број:78 од 14. марта 2022. године да у периоду од три године пре именовања
нису били директно или индиректно ангажовани од стране других делова вертикално интегрисаног
предузећа или његових већинских акционара. У Изјави се наводи да директори Друштва, као и
чланови Одбора South Stream Serbia AG јесу били ангажовани од стране Јавног предузећа
Србијагас Нови Сад и чланова Газпром групе у периоду од три године пре именовања на
одговарајућу позицију, са нагласком да је наведено у складу са Решењем о изузећу новог
интерконектора за природни гас број 40/2018-Д-ОЗ/62 које је Агенција донела 5. марта 2019. године а
којим је између осталог одобрено и изузеће од обавезе власничког раздвајања из ЧЛ.224.и 225. СТ.1-
4. Закона о енергетици,

у складу са Образцем ОС З.З, Одељак I, тачка З. подтач. 1) и 2) Правилника о лиценци за
обављање енергетске делатности и сертификацији).

Након разматрања достављене документације и целокупних списа предмета утврђено је да
је ЈАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад доставио сву потребну документацију утврђену тачком 2. Одлуке
Савета Агенције за енергетику Републике Србије број:З11.01-2/2019-С-1 од 21. фебруара 2020.
године ("Службени гласник РС", број:16/20) и тиме испунио обавезу утврђену наведеном одлуком.
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На основу свега напред изнето г, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на 185.
редовној седници одржа нај 31. марта 2022. године донео одлуку као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције за енергетику Републике Србије.

Одлуку доставити:
1)"ГАСТРАНС" Д.О.о. Нови Сад,
Нови Сад, ул. Народног фронта бр.12;
2)архиви
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