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Агенција за енергетику
Републике Србије
Број: 311.01-2/2016-C-1
Датум: 15. јул 2019. године
Београд, Теразије 5/V
А.Б.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, поступајући по захтеву Друштва са
ограниченом одговорношћу "Yugoгosgaz-transpoгt" Ниш, са седиштем у Нишу, улица Зетска бр. 6,
матични број: 20884665, ПИБ: 10785961 од 12. августа 2016. године за сертификацију оператора
транспортног система природног гаса као независног оператора система на основу чл. 39. став 1. и
49. став 3. а у вези са чланом 240. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14 и 95/18други закон-Закон о накнадама за коришћење јавних добара), члана 24. Правилника о лиценци за
обављање енергетске делатности и сертификацији ("Службени гласник РС", број 87/15) и члана 12.
Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52105), на 8.
ванредној седници од 15. јула 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
Одузима се Друштву са ограниченом одговорношћу "Yugoгosgaz-transport" Ниш, са седиштем
у Нишу, улица Зетска бр. 6, матични број: 20884665, ПИБ: 10785961 (у даљем тексту: "Yugoгosgaztransport" d.o.o. Ниш) сертификат издат Одлуком Агенције за енергетику Републике Србије
број:311.01-212016-С-1 од 20. јуна 2017. године.
Образложење
Чланом 240. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14 и 95/18-други закон
Закон о накнадама за коришћење јавних добара) прописано је да поступак сертификације спроводи
Агенција и доноси одлуку о сертификацији оператора транспортног система у складу са законом и
прописима донетим на основу Закона.
Одлуком Савета Агенције за енергетику Републике Србије број:З11.01-2/2016-С-1 од 20. јуна
2017.године ("Службени гласник РС", број 62/17) (у даљем тексту: Одлука) "Yugorosgaz-transport"
d.o.o. Ниш издат је сертификат као независном оператору транспортног система под условима
утврђеним наведеном Одлуком. Наиме, сагласно наведеној Одлуци "Yugorosgaz-transport" d.o.o.
Ниш је био дужан да у року од дванаест месеци од дана доношења Одлуке:
-предузме све потребне активности у циљу усклађивања своје организације и пословања на
начин којим се испуњавају услови у погледу независности оператора система по моделу независног
оператора система и по потреби предузме радње пред надлежним органима Републике Србије ради
усклађивања позитивних прописа;
-достави Програм недискриминаторног понашања донет у складу са Законом о енергетици;
-достави акт потписан са власником транспортног система којим се обезбеђују гаранције које
ће омогућити финансирање развоја транспортног система и

•

-достави доказ да набавља природни гас за надокнаду губитака у транспортном систему у
складу са Законом.
У случају непоступања у складу са Одлуком биће покренут нови поступак сертификације
ради поновне процене услова за сертификацију и доношења одлуке којом се одузима сертификат.
Сагласно члану 241. Закона о енергетици пре доношења Одлуке донета је Прелиминарна
Одлука о сертификацији "Yugoгosgaz-transport" d.o.O. Ниш број:311.01-212016-С-1 од 12. децембра
2016. године, која је,актом ове Агенције број:311.01-212016-С-1 од 20. децембра 2016. године
достављена надлежном телу сагласно обавезама које произилазе из потврђених међународних
уговора (Секретаријату Енергетске заједнице), ради давања мишљења. Секретаријат је доставио
мишљење број: 2/17 од 22. априла 2017. године, у којем је изнео своје неслагање са донетом
Одлуком. Због неслагања са донетом Одлуком и сертификацијом Друштва са ограниченом одговорношћу
"Yugorosgaz-transpoгt"d.o.O. Ниш Секретаријат је покренуо поступак против Републике Србије у случају
ECS-10/17 због неусклађености са чл.10, 14.(2)(а), 14.(2)(б), 14.(2)(д), 15. и 11. Директиве 2009ПЗ7Е3 о
заједничким правилима за унутрашње тржиште природног гаса, као и чланом 24. Уредбе 715/2009 о условима
за приступ мрежама за транспорт природног гаса.
Пре истека рока утврђених Одлуком за испуњење услова за сертификацију "Yugorosgaztransport" d.o.o. Ниш је 15. јуна 2018. године, примљеним у Агенцији за енергетику Републике Србије
дана 18. јуна 2018. године доставио захтев број:I-42 за продужење рока за испуњење услова за
сертификацију на најмање годину дана из разлога
спровођења додатних консултација са
акционарима, консултантима, државним органима Руске Федерације и Републике Србије за
изналажење решења у оквирима сертификационог процеса у сагласности са законима Републике
Србије, међудржавним уговорима, а имајући у виду поуздан и независан рад "Yugoгosgaz-transport"
d.o.O. Ниш на тржишту Републике Србије. С тим у вези "Yugorosgaz-transport" d.o.O. Ниш тражи
додатно време како би се обезбедила независност оператора и усагласили нормативни акти са
важећим законима Републике Србије.
У достављеном захтеву за продужење рока "Yugorosgaz-transport" d.o.O. Ниш је истакао да је
поступајући по Одлуци урадио следеће:
-донео десетогодишњи План развоја транспортног система и доставио га Агенцији ради
давања сагласности;
-доставио изјаву власника транспортног система и потписани Споразум на основу Закона о
енергетици где су се стране договориле да ће финансијска средства за планирање инвестиционих
активности, предвиђених десетогодишњим Планом развоја транспортног система обезбедити
"Yugorosgaz" а.Д. Београд на основу члана 229. Закона о енергетици;
-потписао са Јавним предузећем .Србијэгас" Нови Сад анекс Уговора о снабдевању
природним гасом којим се прецизира набавка гаса за надокнаду евентуалних губитака на
транспортном систему гасовода "Yugorosgaz-transpoгt" d.o.O. Ниш и
-започео усаглашавање Споразума о радном режиму на улазу у транспортни систем са ЈП
.Србијагас" Нови Сад.
Разматрајући поднети захтев за продужење рока и расположиве списе предмета оцењено је
да је захтев "Yugorosgaz-transpoгt" d.o.O. Ниш, оправдан па је Савет Агенције за енергетику
Републике Србије донео Одлуку број: 311.01-212016-C-1 од 13. јула 2018. године (коју је подносилац
захтева примио 24. јула 2018. године) којом се "Yugorosgaz-transpoгt" d.o.o. Ниш оставља додатни
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рок од 12 месеци за испуњење услова за сертификацију, односно да у накнадно датом року
"Yugoгosgaz-tгanspoгt" d.o.O.:
-предузме све потребне активности у циљу усклађивања своје организације и пословања на
начин којим се испуњавају услови у погледу независности оператора система по моделу независног
оператора система и по потреби предузме радње пред надлежним органима Републике Србије ради
усклађивања позитивних прописа и
-достави Програм недискриминаторног понашања донет у складу са Законом о енергетици.
у случају непоступања у складу са Одлуком биће покренут нови поступак сертификације
ради поновне процене услова за сертификацију и доношења одлуке којом се одузима сертификат.

у току накнадно датог рока "Yugoгosgaz-tгanspoгt" d.o.O. Ниш је извештавао Агенцију о
радњама предузетим у циљу испуњења датих услова за сертификацију (извештај број 1-78 од 13.
септембра 2018. године, примљен дана 14. септембра 2018. године, извештај број U-92 од 14.
новембра 2018. године, примљен 15. новембра 2018. године,извештај број 508 од 28. децембра
2018. године, примљен 28. децембра 2018. године, извештај број 1-12од 28. фебруара 2019. године,
примљен 28. фебруара 2019. године и број 1-40 од 30. априла 2019. године, примљен 30. априла
2019. године).
"Yugoгosgaz-tгanspoгt" d.o.o. Ниш је обавестио Агенцију да су акционари "Yugoгosgaz" а.Д.
Београд на седници од 4. априла 2019. године усагласили своје ставове и донели Одлуку о усвајању
акционог плана Сертификације по моделу "независни оператор транспорта"-ИТО модел у складу са
Законом о енергетици (члан 232-238. Закона о енергетици); да се активности дефинисане акционим
планом одвијају по предвиђеној динамици, да је у току завршна фаза предаје имовине магистралног
гасовода која ће бити пренета као оснивачки улог "Yugoгosgaz-tгanspoгt" д.О.О. Ниш; да је од
Министарства рударства и енергетике затражена мишљење о примени Споразума између Савезне
владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у изградњи гасовода на
територији Савезне Републике Југославије ("Службени лист СРЈ-Међународни уговори", број 4/96),
као и да је од Министарства рударства и енергетике прибављено мишљење број:011-00-00026/201901 од 12. марта 2019. године везано за примену одредби Закона о енергетици које се односе на
обавезу формирања надзорног одбора у "Yugoгosgaz-transpoгt" д.О.О.Ниш.
С тим у вези, актом ове Агенције број:311.01-2/2016-С-1 од 31. маја 2019. године који је
"Yugoгosgaz-transpoгt" d.o.o. Ниш је примио дана 3. јуна 2019. године је обавештен да разматрање
преласка на нови модел сертификације није предмет овог поступка и да је наведеном лицу издат
сертификат као независном оператору система (ИСО модел), под условима утврђеним Одлуком, па
је сходно томе дужан да поступи у складу са Одлуком и испуни услове за сертификацију по
поднетом захтеву за сертификацију по ИСО моделу у супротном ће Агенција за енергетику
Републике Србије покренути нови поступак сертификације ради поновне процене услова за
сертификацију и доношења одлуке којом се одузима сертификат издат "Yugoгosgaz-transpoгt" d.o.O.
Ниш.
Међутим и поред упозорења ове Агенције, увидом у списе предмета утврђено је да и у
накнадно датом року од дванаест месеци за испуњење услова за сертификацију, односно до 13. јула
2019.године, Yugoгosgaz-tгanspoгt" d.o.o. Ниш није доставио доказ да је ускладио своју организацију
и пословање на начин којим се испуњавају услови за сертификацију по моделу независног
оператора система, нити је доставио програм недискриминаторног понашања прописан Законом о
енергетици за тај модел.
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На основу свега напред изнетог, а имајући у виду да "Yugorosgaz-transport" d.o.o. Ниш није
доставио доказ да је испунио услова за сертификацију по моделу независног оператора система
утврђених Одлуком, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на 8. ванредној седници од
15. јула 2019. године, сагласно чл. 39. став 1. и 49. став 3. а у вези са чланом 240. Закона о
енергетици, члана 24. Правилника о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији
("Службени гласник РС", број 87/15) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије
("Службени гласник РС", број 52/05), одлучио као у диспозитиву одлуке.

Одлуку доставити:
1) подносиоцу захтева;
2) Министарству рударства и
енергетике;
3) архиви
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