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Садржај
ПРЕГЛЕД СТАЊА У ДИСТРИБУЦИЈИ
ПРИРОДНОГ ГАСА У АП ВОЈВОДИНИ
ГАСНИ СЕКТОР - ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА
У ЗАКОНУ О ЕНЕРГЕТИЦИ (ЗоЕ)
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Преглед стања у производњи,
складиштењу и транспорту
Производња природног гаса
Тренд повећање производње започет од 2009. године (30% у 2010. и
план 20% у 2011.)
Максимизирање производње са постојећих поља
Производња са нових поља и примена нових технологија
Складиште природног гаса
Комплетирине су линије за утискивање и истискивање у току 2010.
Истискивање из складишта мање од пројектованог
Предвиђено утискивање јастучног гаса ради обеђења рада
складишта у складу са пројектованим параметрима
Транспорт природног гаса
Пуштен у рад гасовод Б. Двор - Госпођинци у току 2010.
Изградња разводних гасовода ка негасификованим општинама
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Испитивање магистралних гасовода “интелигентним” крацером

Преглед стања у дистрибуцији
Количине природног гаса
Планиран мањи раст потрошње у 2011. у односу на 2010. (највећим
делом код индустријских купаца)
Код одређеног броја дистрибутера планирано смањење потрошње

Изградња дистрибутивне мреже и прикључака
ЈП Србијагас планира изградњу нових дистрибутивних мрежа,
остали дистрибутери само проширење постојећих
Једино ДЈКП 2. Октобар Вршац планира замену Č гасовода са PE
Мали број планираних нових прикљачака - највећим делом код
изградње нових зграда

Стопе губитака
Већина дистрибутера у оквиру технички оправданих граница
Активним мерама дистрибутера са већим стопама губитака - губици7
су смањени током 2010. године

ГАСНИ СЕКТОР - ПРЕДЛОЗИ
ИЗМЕНА У ЗоЕ
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Промена надлежности Агенције
Доноси методологије за одређивање
Цена природног гаса за јавно снабдевање и цена приступа
транспорту/дистрибуцији/складишту
Цене балансирања природног гаса
Доноси правила о
Промени снабдевача
Праћењу техничких и комерцијалних показатеља за регулисање
квалитета испоруке и снабдевања
Даје сагласност на план развоја транспортног система
Одобрава регулисане цене од 2013.
Даје мишљење о захтеву за изузеће приступу систему
Доноси упутства и препоруке за примену акта које она доноси
Обезбеђује недискриминаторни приступ систему и ефикасно
функционисање тржишта
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Цене услуга и природног гаса
Принципи за развој тржишта
Регулишу се само цене за коришћење инфраструктуре
Стицање статуса квалификованог купца није могућност него обавеза
да се бира снабдевач
Регулисане цене гаса само за домаћинства и мала предузећа
Одобравање регулисаних цена је у надлежности Агенције

Регулисане цене
Приступ систему за транспорт, дистрибуцију и складиштење
природног гаса
Цена природног гаса за јавно снабдевање
Цене балансирања природног гаса

Нерегулисане цене
Снабдевача
Резервних снабдевача
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Јавно снабдевање
Право на јавно снабдевање имају домаћинства и мали купци
(предузећа са мање од 50 запослених или прометом до 10 мил.
EUR годишње)
Влада Р. Србије прописује услове, подручје и критеријуме за
обављање делатности јавног снабдевања
Влада Р. Србије одређује јавног снабдевача до 31. децембра
2012.
Јавни снабдевач - снабдева све купце који не изаберу другог
снабдевача на дистрибутивном систему од 1. јануара 2013.
Јавни снабдевач - снабдева само домаћинства и мале купце од
1. јануара 2014. или 1. јануара 2015.
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Резервно снабдевање
Право на резервно снабдевање има крајњи купац
Без захтева купца у случају стечаја, ликвидације, односно престанка
или одузимања лиценце дотадашњег снабдевача
На захев купца који није изабрао снабдевача (нови купац или купац
са престанком уговора, осим ако је неплаћање разлог престанка)

Влада Р. Србије дефинише услове за избор и рок на који се бира
резервни снабдевач
Влада Р. Србије расписује тендер и одређује резервног
снабдевача - до 31. октобар 2012.
Резервни снабдевач је дужан да објави цене
Резервни снабдевача од 1. јануара 2013.
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Енергетски угрожени купац
Енергетски угрожени купац је домаћинство
Чији члан остварује право из социјалне заштите
Чијем члану може бити угрожен живот или здравље обуставом
испоруке природног гаса због здравственог стања, инвалидности или
физичке неспособности

Енергетски угрожени купац има право на
Испоруку одређених количина гаса по повлашћеним ценама
Непрекидну испоруку и искључење по посебним условима
Посебне могућности код плаћања (плаћање у више рата...)
Могућност уградње бројила са ограничењем испоруке

Акт Владе Р. Србије ће уредити критерујуме, начин заштите,
рокове, поступак утврђивања и надокнаду трошкова
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Јавни снабдевач води евиденцију енергетски угрожених купаца

Тржиште природног гаса
Куповина и продаја природног гаса на тржишту
Учесници
Произвођач
Снабдевачи и јавни снабдевачи
Крајњи купац за сопствене потребе
Оператори транспорта, дистрибуције и складишта природног гаса

Баласна одговорност учесника на тржишту дефинисана уговором
- сваки снабдевач је одговоран за своје крајње купце
ОТС је одговоран за спровођење баласне одговорности и
вођење регистра балансне одговорности
ОДС доставља податке за места примопредаје на ДС
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Транспорт природног гаса
Правно раздвајање од снабдевања – рок 31.12.2012. године
Спојене су делатности транспорта и и управљања транспортним
системом
Недвосмислено дефинисан транспортни систем и његова граница са
дистрибутивним системом
Организација и администрирање тржишта природног гаса
План развоја за период од 10 година се доставља Агенцији на
сагласност
Правила рада
Детаљно дефинисан садржај
Садрже тржишне функције у складу са III енергетским пакетом
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Прикључење и приступ систему
Прикључење енергетског објекта дистрибуције на транспортни
систем на основу уговора
Место мерења и разграничења одговорности између енергетског
субјекта и купца/произвођача – подзаконски акт Владе РС
Приступ систему на основу уговора о приступу
Могућност привременог ограничења приступа
Недостатак капацитета
Финансијских тешкоћа због уговора “узми или плати”
Угрожавање испуњавања обавеза од општег интереса или јавног
снабдевања

Изузеће приступа систему за интерконекторе и складишта
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АКТИВНОСТИ НАКОН УСВАЈАЊА ЗоЕ
Министарство доноси прописе за извршавање овог
закона у року од годину дана
Агенција Методологије и друге акте до 30.новембра
2012. године, осим методологије за јавно снабдевање
Оператори система доносе
План замене уређаја који нису у складу са техничким прописима
у року 1 године
Замена тих уређаја у року од 5 година
Правила о раду система рок 2 године

За све прописане обавезе уведене су и санкције
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GAS SUPPLY
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Хвала на пажњи

Контакт:
Александар Попадић
Агенција за енергетику Републике Србије,
Теразије 5/V , 11000 Београд, Србија
Тел: + 381 21 544 211
e-mail: aleksandar.popadić@aers.rs , URL: www.aers.rs
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