
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊE АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 ЈП „СРБИЈАГАС” НОВИ САД 

 

Активност Рок Носилац активности 
1. Доношење одлуке НО ЈП 

„Србијагас”  о преносу удела у 
„Транспортгас Србија” доо са ЈП 
„Србијагас”  на Републику Србију  

20. мај 2021. ЈП „Србијагас”   

2. Давање сагласности Владе на одлуку  
НО ЈП „Србијагас”  о преносу удела 
у „Транспортгас Србија” доо са ЈП 
„Србијагас”  на Републику Србију 

27. мај 2021. 
Министарство рударства и 
енергетике, 
Влада Републике Србије 

3. Закључење Уговора о преносу удела 
између ЈП „Србијагас”  и Владе 
Републике Србије  

28. мај 2021. 

ЈП „Србијагас”  
Влада Републике Србије 
  
 

4. Измена оснивачких аката ЈП 
„Србијагас”  и „Транспортгас 
Србија” доо и упис у АПР  

3. јун 2021.  

ЈП „Србијагас” ,  
„Транспортгас Србија” доо 
Министарство рударства и 
енергетике, 
Министарство привреде, 
Влада Републике Србије, 
 

5. Именовање органа управљања ЈП 
„Србијагас” и „Транспортгас Србија” 
доо  и стварање услова за 
сертификацију и исходовање 
лиценце за обављање делатности 
транспорта и управљања 
транспортним системом за природни 
гас - испуњења преосталих услова из 
члана 225. став 1 и 227. Закона  
енергетици 

17. јун 2021. 

Министарство рударства и 
енергетике, 
Министарство привреде 
Влада Републике Србије,  
ЈП „Србијагас” , 
„Транспортгас Србија” 

6. Подношење захтева за 
сертификацију „Транспортгас 
Србија” доо по ИСО моделу  

24. јун 2021  „Транспортгас Србија” 

7. Доношење правила о раду система 
за транспорт природног гаса  1.март 2022. „Транспортгас Србија” 

8. Доношење акта о цени приступа  
систему за транспорт природног гаса  8. јул 2021. „Транспортгас Србија” 

9. Подношење захтева за одобрење 
тарифе за транспорт природног гаса  15. јул 2021. „Транспортгас Србија” 

10. Одређивање цене природног гаса за 
потребе балансирања система у 
складу са правилима о раду 
транспортног система 

29. јул 2021. „Транспортгас Србија” 



11. Доношење акта о ценама 
нестандардних услуга. 29. јул 2021. „Транспортгас Србија” 

12. Доношење десетогодишњег плана 
развоја система за транспорт 
природног гас, усаглашеног са 
Југоросгаз 

29. јул 2021. „Транспортгас Србија”, 
„Југоросгас“  

13. Формирање и регистрација огранка 
ЈП Србијагас (у погледу снабдевања) 
зависног привредног друштва ЈП 
Србијагас за снабдевање и упис у 
АПР и почетак рада  

1. јун 2021.  ЈП „Србијагас” 

14. Функционално раздвајање и 
оспособљавање органка за обављање 
делатности снабдевања 

31. октобар 2021.  ЈП „Србијагас” 

15. Трансформација огранка у 
самостално али зависно привредно 
друштво ЈП Србијагас- ЈП Србијагас 
снабдевање 

1. јун 2022. ЈП „Србијагас” 

16. Објављивање јавног позива за закуп 
транспортних  капацитета  1. август 2022.  „Транспортгас Србија”  

17. Додела капацитета и уговарање 
транспорта са корисницима  1. септембар 2022.  „Транспортгас Србија”  

18. Отварање тржишта  (приступ 
тржишту кроз тачку Хоргош)  1. октобар 2022. „Транспортгас Србија”  

19. Уградња мерних уређаја, повезивање 
на постојећи систем и стварање 
услова за приступ мерним подацима 
корисницима система 

 31. децембар 2021. „Транспортгас Србија” 

20. Измене релевантних прописа којима 
би се осигурала независност у 
вршењу управљачких права у име 
Републике Србије, а која би 
осигурала сертификацију 
раздвојених предузећа 

30. децембар 2021.   Влада Републике Србије, 
  Народна скупштина   

21. Сертификација Транспортгас доо по  
ИСО моделу  24. фебруар 2022. АЕРС 

22. Исходовање лиценце за обављање 
делатности транспорт и управљање 
транспортним системом за природни 
гас 

24. март 2022. АЕРС 
„Транспортгас Србија” 

23. Почетак рада оператора 
транспортног система „Транспортгас 
Србија” по ИСО моделу у складу са 
одредбама Закона о енергетици  

24. март 2022. „Транспортгас Србија” 

24. Раздвајање оператора 
дистрибутивног система  

1. јануар 2022 -  
31. децембар 2022. 

ЈП Србијагас 
Министарство рударства и 
енергетике 
Влада Републике Србије 
Агенција за енергетику  



25. Анализа ризика преласка на модел 
власничког раздвајања, а уколико 
буде донета одлука о преласку на 
модел власничког раздвајања 
приступиће се спровођењу 
активности од 26-33 

1. мај 2023. 

Министарство рударство и 
енергетике, 
Министарство финансија, 
Министарство привреде 

26. Израда плана за превазилажење 
ризика преласка на модел власничког 
раздвајања 

1. јул 2023. 

Министарство рударство и 
енергетике, 
Министарство финансија, 
Министарство привреде 

27. Доношење одлуке НО ЈП 
„Србијагас”  о преносу имовине - 
система за транспорт природног гаса 
из ЈП „Србијагас” у „Транспортгас 
Србија” доо  

1. јул 2023. ЈП „Србијагас”   

28. Давање сагласности Владе на одлуку  
НО ЈП „Србијагас”  о преносу 
имовине - система за транспорт 
природног гаса из ЈП „Србијагас” у 
„Транспортгас Србија” доо 

7. јул 2023. 
Министарство рударства и 
енергетике, 
Влада Републике Србије 

29. Регистрација одлука органа 
управљања ЈП „Србијагас”   и 
„Транспортгас Србија”  доо у 
Агенцији за привредне регистре 
(АПР) 

17. мај 2023. 

ЈП „Србијагас”  
Влада Републике Србије 
  
 

30. Регистрација Имовине у 
Републичком геодетском заводу 
(РГЗ) - катастар водова 

1. новембар 2023. 

ЈП „Србијагас” , 
„Транспортгас Србија”  доо 
РГЗ 
 

31. Подношење захтева за 
сертификацију „Транспортгас 
Србија” доо по моделу власничког 
раздвајања 

15. новембар 2023. „Транспортгас Србија” 

32. Сертификација Транспортгас доо  
 15. јули 2024. АЕРС 

33. Исходовање лиценце за обављање 
делатности транспорт и управљање 
транспортним системом за природни 
гас 

15. август 2024.  АЕРС 
„Транспортгас Србија” 

 


