
На основу члана 18. став 1. тачка 14. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 119/12), члана 97. став 1. тачка 2. и члана 99. став 2. Закона о енергетици 
("Службени гласник РС", број 57/11, 80/11, 93/12 и 124/12) као и члана 25. став 1. тачка 16. 
Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, 
дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", број 66/13)  

Надзорни одбор ЈП "Србијагас", на Конститутивној седници одржаној 26. децембра 2013. 
године, донео је 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛА О РАДУ 

ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА 
ПРИРОДНОГ ГАСА 

(Сл. гласник РС бр. 14/14) 

Основни текст на снази од 26/12/2013 , у примени од 26/12/2013 

1. У Правилима о раду транспортног система природног гаса ("Службени гласник РС", 
број 74/13), у поглављу 20. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, тачка 20.6. мења се и 
гласи:  

"Почев од 1. јула 2014. године, а најкасније до 1. јула 2015. године ОТС и Корисник 
пенале уговорене за случај предаје и испоруке природног гаса неодговарајућег квалитета 
обрачунавају на начин утврђен у потпоглављу 7.1.2. и 7.2.2. ових правила, и применом 
неутралне цене природног гаса чију висину, за календарски месец М у коме је утврђен 
транспорт природног гаса неодговарајућег квалитета одређују у висини која одговара 
просечној пондерисаној набавној цени залиха природног гаса оствареној последњег дана 
календарског месеца М-2. 

Остварена цена залиха одређена у складу са овом тачком Правила исказује се у динарима/ 
Sm³, заокружена на два децимална места, и објављује на интернет страници ОТС-а.".  

2. Тачка 20.8. ових правила мења се и гласи: 

"ОТС, у складу са овим правилима, расподељује годишње капацитете за транспорт 
природног гаса за прву гасну годину која почиње 1. јула 2015. године, а расподелу 
месечних капацитета за први гасни месец који почиње 1. октобра 2015. године.". 

3. Тачка 20.10. ових правила мења се и гласи: 



"ОТС обезбеђује расподелу дневних капацитета најкасније до 1. јула 2016. године.". 

4. Тачка 20.14. 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 1. 
септембра 2015, односно 1. јула 2016. године.". 

5. У тачкама. 20.9, 20.13. и 20.15. ових правила речи: "1. јула 2014. године", замењују се 
речима: "1. јула 2015. године". 

6. Ова одлука по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, 
објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Број 01-04-25/9-10  
У Новом Саду, 26. децембра 2013. године  

Председник Надзорног одбора ЈП "Србијагас",  
Миливоје Милетић, с.р.  

 


