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Укупна дужина централног гасовода - 422,4 км 
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Јужни крак -  
Јужног тока 



Шема	  реализације	  пројекта	  
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Комплексна безбедност 

Археолошки елаборат 

Елаборат заштите природе 

Елаборат о водним ресурсима 

Елаборат о шумским ресурсима 

енергетска	  
дозвола	  

Претходни	  	  
услови	  институција	  

сви	  
елаборати	  

Коначна	  решења	  о	  
експропријацији	  

Студија	  о	  процени	  
утицаја	  	  
на	  животну	  
средину	  

Решавање	  
имовине	  

Извођачки пројекат 

Претходна студија са генералним пројектом 

ПППН 

Информација о локацији 

Утврђивање општег интереса 

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА 

Идејни пројекат са студијом оправданости 

Главни пројекат + техничка контрола 

Сагласност свих институција и јавних предузећа 

Грађевинска дозвола 

Пријава радова 

Извођење радова 

Технички пријем 

Употребна дозвола 

Пројекат изведеног стања 
Сагласности	  
институција	  



Закон	  о	  Јужном	  току	  

4 



Просторни	  план	  подручја	  посебне	  намене	  
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У складу са законом о планирању и изградњи Републике Србије Влада 
Републике Србије 2012. године је донела одлуку о изради ППППН «Јужни ток» 

на територији Србије. 

Носилац израде ППППН је Агенција за просторно планирање, извршиоци су 
Институт за архитектуру и урбанизам  Србије и Завод за урбанизам Војводине 

Са Агенцијом за просторно планирање дана 8. јуна 2012. године је био 
потписан уговор о изради ППППН транснационалног гасовода «Јужни ток» на 

територији Републике Србије. 

Израда ППППН је завршена у октобру 2012. године. 

Скупштина Републике Србије је усвојила ППППН 27. децембра 2012. године. 

У току је израда допуна и измена ППППН-а  



Идејни пројекат	  
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У оквиру уговора  потписаног са Конзорцијумом ЈП «Србијагас» и ОАО «Гипроспецгаз» « o изради 
техничке документације и пружању других услуга, потребних за изградњу «Магистрални гасовод «Јужни 
ток» на територији Републике Србије предвиђена је подела идејног пројекта на следеће деонице за 
изградњу: 

Прва деоница. Магистрални гасовод (МГ), бугарско-српска граница– КС-1 (км 0 – км 150,0). 

Друга деоница. МГ, КС-1 − укрштање са реком Дунав (км 150,0 – км 198,0). 

Трећа деоница. МГ, укрштање са реком Дунав – КС-2 (км 198,0 – км 348,1). 

Четврта деоница. МГ, КС-2 − српско-мађарска граница (км 348,1 – км 422,4). 

Пета деоница. Гасовод-одвојак за Републику Српску (км 0 – км 105,8). 

Шеста деоница. Гасовод-одвојак за Републику Хрватску (км 0 – км 52,7). 

Седма деоница. КС-1. 

Осма деоница. КС-2. 

Идејни пројекат достављен Газпрому на сагласност и ревизију 1. априла 2013.године 



Бенефити пројекта Јужни Ток	  
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Повећање 
безбедности и 
сигурности 
снабдевања 
гасом 
Републике 
Србије 

Република Србија 
као хаб 

Балканског 
полуострва 

Ангажовање 
српске 

грађевинске 
оперативе 

Дивиденде за 
акционаре 

Порези и 
доприноси које 

ће компанија 
платити у 

Републици 
Србији 

Отварање нових 
радних места 

Проширење 
складишних 
капацитета 

природног гаса 



Изазови финансирања пројекта Јужни Ток	  
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Јединствен пројекат по обиму, структури и начину финансирања 

Једина земља која је чланица пројекта а није члан ЕУ 

Најнижи међународни кредитни рејтинг од земаља учесница (S&P (BB-) Negative outlook) 

Ограничења финансирања услед трошкова  двоструког опорезивања са већином земаља ЕУ  

Јединствен систем финансирања који укључује:  * Комерцијалне банке 
     * Инвестиционе банке 
     * Експортне агенције 
     * Газпром 



Хвала на пажњи 


