На основу члана 39. став 1, члана 56. тачка 7) и члана 57. став 5, а у вези са чл. 288. и 48. Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 394. седници од 9. фебруара 2018. године донео је

Одлуку
о начину и роковима испитивања интересовања тржишта
за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ДАSТRANS" д.о.о Нови Сад

1. Овом одлуком обавезује се подносилац захтева за изузеће ДАSТRANS" друштво са ограниченом
одговорношћу Нови Сад, улица Народног фронта 12 (у даљем тексту: Друштво) да, у складу са овом
одлуком, испита заинтересованост тржишта за коришћење транспортних капацитета будућег
инфраструктурног објекта који планира да изгради под условом давања изузећа на територији Републике
Србије, на траси гасовода који чине и два интерконектора - један на месту улаза у транспортни гасовод
на граници Републике Србије и Републике Бугарске (локација улаза на територији општине Зајечар) и
други на месту излаза из транспортног гасовода на граници Републике Србије и Републике Мађарске
(локација излаза на територији општине Кањижа).
2. Друштво ће за потребе недискриминаторног и транспарентног испитивања потреба тржишта за
коришћењем транспортних капацитета новог инфраструктурног објекта гасоводног система, односно
интерконектора из тачке 1. ове одлуке (у даљем тексту: нови инфраструктурни објекат), објавити јавни
позив за доставу необавезујућих понуда за резервацију капацитета (у даљем тексту: Јавни позив), у
складу са овом одлуком.
3. Јавни позив објављује се у року не дужем од 30 дана од дана објављивања ове одлуке, и то у најмање
једном домаћем и једном међународном штампаном гласилу, и истовремено на интернет страници
Друштва, на српском и енглеском језику.
4. Друштво ће доставити текст Јавног позива Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту:
Агенција) пре објављивања.
Друштво ће о објављивању Јавног позива обавестити операторе суседних транспортних система у
Републици Бугарској, Републици Мађарској, Босни и Херцеговини и друге операторе суседних
транспортних система.
5. Јавни позив се упућује најширем кругу субјеката, тако да право на подношење понуда има свако домаће
правно лице и предузетник и свако страно правно лице, без дискриминације.
Необавезујућу понуду за резервацију капацитета новог инфраструктурног објекта могу поднети и чланови
Друштва и њихова зависна и повезана друштва, под истим условима који се у Јавном позиву утврде за
све остале субјекте.
6. Јавним позивом одређује се рок за подношење необавезујућих понуда који не може бити краћи од 30 дана
од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Друштва.
Друштво може да одлучи да накнадно продужи рок за доста ву необавезујућих понуда, у ком случају ће
обавештење о продужењу рока објавити на својој интернет страници, о чему обавештава Агенцију
писаним путем, најкасније у року од осам дана од дана објављивања обавештења.
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7. Јавни позив садржи нарочито:
1) опис новог инфраструктурног објекта који Друштво намерава да изгради, нарочито тачке улаза и
излаза, односно интерконекторе, као и податке о максималном радном притиску гасовода, опсегу
радног притиска на сваком појединачном месту улаза/излаза и датум планираног почетка
транспорта гаса на новом инфраструктурном објекту;
2) начин на који заинтересовани субјекти могу да добију више информација о пројекту, са назнаком
да ли Друштво за приступ информацијама захтева закључење уговора о поверљивости;
З) одређење субјеката који имају право да поднесу понуде, сагласно тачки 5. ове одлуке;
4) обавештење да се понуде подносе као необавезујуће за потребе испитивања тржишта, да не
обавезују ни понуђача ни Друштво на уговарање резервације капацитета, односно закључење
уговора о транспорту природног гаса, као и да неће бити финансијских последица за понуђача за
случај одустанка од понуде;
5) образац за ближе приказивање понуде са упутством о начину приказивања следећих података:
(а) захтеваног капацитета, тако да се он наведе одвојено за места улаза и места излаза, односно
интерконектор и податка о временском периоду за који је понуђач заинтересован за
коришћење капацитета (трајање резервације), при чему образац треба да омогући да
понуђач, ако то жели, захтева различите капацитете за различите временске периоде;
(б) врста капацитета на сваком појединачном месту улаза и месту излаза (непрекидни,
прекидни, повратни капацитет);
(в) обавештење да ли понуђач намерава или је резервисао капацитет за потребе транспорта
природног гаса са оператором суседног транспортног система, а ако јесте, да наведе податке
о обиму, трајању и врсти капацитета;
(г) порекло природног гаса или пословне податке снабдевача и/или произвођача природног гаса
од кога понуђач намерава да добавља природни гас или је уговорио купопродају природног
гаса;
(д) места улаза и места излаза која нису приказана у опису објекта из подтачке 1) ако их понуђач
предлаже за нова места улаза и излаза, са назнаком захтеваног капацитета на сваком новом
улазу и излазу, временском трајању и врсти капацитета као и жељеном смеру физичког
протока;
(ђ) референтне услове притиска, температуре и топлотне вредности и опсег квалитета
природног гаса;
6) одређење да је подношење понуде по Јавном позиву услов за подношење обавезујућих понуда;
7) рок за подношење понуда;
8) обавезу подношења понуде у два примерка;
9) обавештење да у понуди може да означи пословне податке које сматра поверљивим.
8. Ако Друштво одлучи да подношење понуда услови обавезом уплате накнаде на име намирења дела
административних трошкова у вези са испитивањем интересовања тржишта, тражени износ објавиће се у
Јавном позиву у износу који не ограничава учешће заинтересованих субјеката.
9. У Јавном позиву Друштво обавештава заинтересоване субјекте:
1) да је поднело захтев за изузеће и да је сачинило Јавни позив у складу са овом одлуком која је
објављена на интернет страници Агенције;
2) да податке који су прописани или од стране понуђача означени као поверљиви, Друштво штити у
складу са прописима Републике Србије, с тим да има право да их користи за потребе израде
студија изводљивости пројекта, у поступку пред органима јавне власти у Републици Србији и
надлежним међународним телима и њиховим члановима која по Закону о енергетици учествују у
поступку одлучивања о захтеву за изузеће;
З) да ће, на основу добијених резултата испитивања тржишта, оценити потребе и могућности за
усклађивањем техно-економских
карактеристика планираног инфраструктурног
објекта са
обимом и трајањем захтеваног изузећа новог инфраструктурно г објекта.
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10. Ако заинтересовани субјект, најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, електронским
путем затражи појашњење у вези са садржином Јавног позива, Друштво ће доставити тражиоцу одговор
електронским путем у року од три дана од дана електронске потврде пријема поднеска, уз истовремено
објављивање питања и датог одговора на интернет страници Друштва, без навођења пословних података
о идентитету тражиоца.
11. Друштво ће, у року не дужем од 15 дана од дана истека рока за подношење понуда, доставити Агенцији
извештај са резултатима добијеним испитивањем интересовања тржишта и следећим доказима:
1) докази о објављивању Јавног позива са текстом Јавног позива који је објављен у домаћим и
међународним гласилима и интернет страници Друштва;
2) по један примерак свих приспелих понуда, укључујући понуде које нису прихваћене, са јасном
ознаком података који су од стране понуђача означени као поверљиви;
З) оригинал обавештења упућеног операторима суседних транспортних система на чији систем
Друштво планира повезивање новог инфраструктурног објекта;
4) списак питања и одговора из тачке 10. ове одлуке.
12. По истеку рока за подношење понуда, Друштво ће размотрити обим интересовања тржишта за коришћење
капацитета новог инфраструктурног објекта и сагласно резултатима прецизирати или изменити техноекономске карактеристике објекта тако да се задовоље потребе тржишта на начин који обезбеђује и
испуњење прописаних услова за изузеће инфраструктурног објекта из члана 288. став. 1. Закона о
енергетици.
13. Друштво ће најкасније у року од 60 дана од дана достављања извештаја из тачке 11. ове одлуке, доставити
Агенцији изјашњење да ли остаје при поднетом захтеву или тражи његову измену у погледу обима и/или
трајања изузећа, са предлогом начина образовања цена за приступ систему, предлогом расподеле
капацитета, документацијом која садржи техно-економске анализе пројекта инфраструктуре и анализама
које доказују испуњеност прописаних услова, са образложењем.
Агенција неће одлучити о захтеву за изузеће пре него што одлучи о правилима и механизмима обавезујуће
расподеле и управљања капацитетима.
14. Ову одлуку објавити на интернет страници Агенције (WWW.аегs.гs).

Број: 40/2018-Д-ОЗ/1
У Београду, 9. фебруара 2018. године
Савет Агенције за енергетику Републике Србије
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