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Гориво будућности



Шта је CNG?

 Компримовани природни гас тј. Compressed Natural Gas (CNG) је природни гас који се компримује на притисак од 220-250 бара.

Познатији под називом „метан“.

 Примена

• Све врсте возила (путничка возила, лака и тешка теретна возила, аутобуси, 

• радне машине).
Алтернативно гориво за 

возила

• Алтернатива мазуту, ТНГ-у и у другим енергентима у подручјима која нису

• гасификована.
Енергент у индустрији

Крајњи потрошачДистрибуцијаСкладиштеКомпримовањеПрипрема гаса
Извор природног 

гаса

Гасовод

Поље

Припрема Компресор Складиште

Малопродаја

Велепродаја

Компримовани природни гас

Шема компримовања природног гаса
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1. „Mono fuel“- наменска, погон искључиво на CNG.

2. „Bi fuel“ - технологија примењива на возила која користе бензин као погонско гориво, при чему возило
користи CNG, али се задржава могућност употребе бензина као резервног горива.

3. „Dual fuel“ - технологија примењива за различите врсте возила која користе дизел као погонско гориво, где
комбиновано замешавање дизела и CNG-а, у одређеној пропорцији и у пракси најчешће примењује код
теретних возила.

Пређена километража путничког возила 
уз трошак од 1000 динара

CNG (4,4 kg / 100 km)

ТНГ (8,6 l / 100 km)

Дизел (6 l / 100 km)

Бензин (7,5 l / 100 km)

BI FUEL аутомобил

DUAL FUEL комби

0
100

200
300

97

115

170

272

km

Врсте возила на природни гас



2.  Нижи трошкови

 CNG се сматра најекономичнијим конвенционалним горивом за моторна возила, у поређењу са 
бензином, дизелом и ТНГ-ом. Финансијска уштеда која се остварује, у зависности од типа возила иде 
чак и до 50%.

1.  Боље перформансе

 Због тога што је природни гас већ у гасовитом стању, возила на природни гас имају бољу стартност и
управљачке перформансе, чак и под изузетно неповољним временским условима.

3.  Безбедност

 Тачка паљења на високој температури (580 °C).

 Неотрован и некорозиван.

 Лакши од ваздуха (у случају цурења одлази у атмосферу, нема сакупљања на земљи).

Европска Комисија је 2007. године усвојила
Директиву по којој нов аутомобил не сме да
емитује CO2 више од:

 130 g/km (2015.)
 95 g/km (2021.)

4.  Еколошки чист

 Гориво са продуктима сагоревања који најмање загађује животну средину.

 Смањена емисија штетних гасова, пре свега CO2. Не садржи сумпор, као ни токсичне адитиве органског 
олова или бензена.

 Значајно смањење буке (до 50% мања бука у односу на дизел моторе).

Предности CNG-а
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Извор: www.transportenvironment.org

Утицај CNG возила на емисију гасова



Тржиште CNG-а - Свет

Преглед NGV* тржишта у свету 2019.

Број
NGV возила

27.765.376

Број држава са
CNG пунионицама

cca. 100

Број NGV
пунионица

32.577

Просечна месечна 
потрошња гаса

cca. 13
млрд. m3

Evropa
 2 mil. vozila
 NGV stanice 5.116

Latinska Amerika
 5 mil. vozila
 NGV stanice 5.789

Afrika
 0.3 mil. vozila
 NGV stanice 210

Severna Amerika
 0.2 mil. vozila
 NGV stanice 1.856

Азија-Пацифик
 20 мил. возила
 NGV станице 19.606

Европа
 2 мил. возила
 NGV станице 5.116

Латинска Америка
 5 мил. возила
 NGV станице 5.789

Африка
 0,3 мил. возила
 NGV станице 210

Северна Америка
 0,2 мил. возила
 NGV станице 1.856

Извор: www.ngvexpo.com

 Велика концентрација возила у мањем броју држава.

Извор: www.iangv.org

Раст броја NGV возила у Свету 2000. - 2018. 
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Топ 10 држава у Свету на основу величине флоте (CNG)

Ранг

Држава
Број CNG 
возила
(мил.)

Ранг Држава
Број CNG 

возила
(мил.)

1. Кина 5,0 6. Бразил 1,8

2. Иран 4,0 7. Италија 0,8

3. Индија 3,0 8. Колумбија 0,6

4. Пакистан 3,0 9. Тајланд 0,5

5. Аргентина 2,3 10. Узбекистан 0,5

Извор: Oxford Institute: „A review of 
prospects for natural gas as a fuel in 
road transport“ (Април 2019.)

* NGV – Возила која користе алтернативна горива (CNG, LNG i RNG-биометан)



 Директива 2014/94/ЕУ (Blue Corridor) (до 2025. године у свим 
државама чланицама): 

 CNG пунионица на сваких 150 km

 LNG пунионица на сваких 400 km

Тржиште CNG-a - Европа
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РУСИЈА
 CNG пунионице: 235
 Прос. цена 0,27 €/m3

УКРАЈИНА
 CNG пунионице: 207
 Прос. цена 0,54 €/m3НЕМАЧКА

 CNG пунионице: 868
 Прос. цена 1,01 €/kg

БУГАРСКА
 CNG пунионице: 114
 Прос. цена 0,75 €/kg
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Преглед NGV тржишта у Европи 
2019.

Број
NGV возила

2.013.693

Број држава са
CNG 

пунионицама
38

Број NGV
пунионица

5.116

Просечна 
месечна 

потрошња гаса

304
мил. m3

1

 Европа је динамично и растуће тржиште за CNG возила.

Извор: www.cngeurope.com

Земље ЕУ

Број CNG 
возила

Путничка и 
лака теретна

Средња и тешка
теретна

CNG пунионице

аутобуси камиони јавне приватне

Италија 885.300 880.000 2.300 3.000 990 50

Немачка 98.172 95.708 1.735 176 840 80

Бугарска 61.320 61.000 280 40 108 2

ИТАЛИЈА
 CNG пунионице: 1.044
 Прос. цена 0,96 €/kg

Извор: www.iangv.org

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjkyKLynsgCFcXdLAodP6wNXQ&url=http://fenn-o-manic.deviantart.com/art/Europe-1940-Blank-Map-261144926&psig=AFQjCNG5ThYx31OkMK4q8Tk4FiDPLgX3YQ&ust=1443706583319957
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Број CNG пунионица у Европи
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Однос цена CNG vs. дизел и главни подстицаји на тржишту ЕУ

* 1 l дизела vs. 1 кg CNG-a (мај 2019.)
** Након одбитка акцизе

Подстицаји
Однос
цена*

GER
 Субвенције 8.000 € за CNG i 12.000 € za LNG камионе и тракторе
 Изузеће од путарине до децембра 2020.

0,10 – 0,14 €

FRA  Пореска олакшица (смањење пореза на доходак - уштеде произвођача до 16.000 €) 0,15 – 0,20 €

ITA
 Забрана саобраћаја за EURO IV дизел моторе у различитим северним регионима са 

подстицајима за куповину лаких и средњих теретних возила.
 „Nuova Sabatini“ регулативе: субвенције 7,7% од износа лизинга

0,30 €

SPA
 N2 – Daily > 3,5 t до 7.2 t  2.500 €; N2 - Eurocargo 12 t  2.500 €; N3 - Eurocargo 16 t 6.000 €; 

N3 – Stralis 15.000 € (max. 150 јединица, одобрено од стране локалних власти)
0,25 – 0,31 €

POL

 Урађен је драфт регулатива од стране Министарства за енергетику:
 Субвенције за пројекте CNG станица (175.000 € или max. 50% учешћа)
 Субвенције за пројекте LNG станица (280.000 € или max. 50% учешћа)
 Субвенције за куповину возила (17.500 € или max. 30% учешћа)

0,25 - 0,27 €**

NL
 Пореска олакшица (смањење пореза на доходак - уштеде произвођача до 4.050 €)
 „Quiet truck“ подстицај: дозвољена испорука робе у зони центра у било које доба дана

0,20 – 0,25 €**

GB  Акцизни подстицај 0,34 €

AU
 Без подстицаја за CNG/LNG возила
 Нејасна пореска политика за LNG (у току је реформа пореске политике)

0,09 €

CEE
 Без подстицаја
 Само нижа цена у односу на друга погонска горива (акцизна политика у разматрању за 

поједине државе)

0,23 – 0,40 €**
(по државама)

SRB  Акцизни подстицај 0,55 €
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Извор: Пројекат Blue Corridor (септембар 2019.)



Добра пракса
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Извор: www.intelligentmobilityinsight.com 

 Покренут од стране Федералног Министарства економије 
(Немачка) 2016. године.

 Повезује представнике гасне индустрије, произвођаче 
возила, операторе бензинских станица, купце и јавни сектор.

ЦИЉ: повећати флоту CNG возила и проширити мрежу CNG 
пунионица у Немачкој са око 900 на 2.000 пунионица до  
2025.

Round table natural gas mobility

Извор: Пројекат Blue Corridor (септембар 2019.)
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октобар 2015. - акциза на дизел

Раст акцизе на дизел од 1 цент из године у 
годину

Раст цене дизела у односу на LNG

Француска: Фискалне олакшице развоју возила на природни гас

Немачка: Финансијска подршка

Субвенције:

 камиони са ниском емисијом CO2 

(> 7,5 t) – CNG i електро возила

 финансирање max. 40% вредности, 

односно max. 12.000 €/камион

 max. 500.000 €/год. по компанији

 за период 2018. - 2020.

 Одржавање ниже акцизе на CNG i LNG у односу на дизел до 
краја 2026. године.

Извор: Пројекат Blue Corridor (септембар 2019.)

Izvor: Blue Corridor Projekat (septembar 2019.)
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Добра пракса

 Трајање пројекта 2014. - 2018.

 Демонстрација примењивости LNG-a за 
камионе.

 Промоција LNG-a као горива.

 Развој регулативе за изградњу 
пунионица и производње камиона.

 Триплиран број пунионица.

 19 CNG модела у понуди: Volkswagen, Audi, SEAT и 
ŠKODA

 Раст продаје у 2018. - 190% већи у односу на 2017.
 VW eco up! модел - потрошња од 2,9 kg / 100 km
 Приступ CNG Industry group и сарадња са OrangeGas и

Snam S.p.A. (Società Nazionale Metanodotti):

ЦИЉЕВИ: заједничким снагама пропорционално 
повећати аутономију возила, инфраструктуру и мрежу CNG 
пунионица.

Volkswagen Group
- возила на CNG

Извор: www.greencarcongress.com Извор: Пројекат Blue Corridor (септембар 2019.)Извор: Пројекат Blue Corridor (септембар 2019.)

Аутономија:
 Daily :

CNG - 440 km

 Eurocargo:
CNG - 400 km

 Stralis: 
CNG - 570 km
LNG - 1700 km



Перспективе развоја алтернативних горива у Европи (CNG & LNG)
Прогноза броја CNG & LNG возила у Европи

(2018. - 2030.)

Извор: www.bioenergyinternational.com

CNG LNG

Краће релације Дуге релације

Локална, мања 
тржишта

Међународна, велика 
тржишта

Претежно путнички 
транспорт

Претежно теретни 
транспорт

Трошкови транспорта 
и складиштења ниски

Трошкови транспорта 
и складиштења 

високи

Притисак 
складиштења

↑ (200-250 bar)

Притисак и 
температура 

приликом транспорта
↓ (7-12 bar) -161 °C

Запремина 200:1 Запремина 600:1

Развијена мрежа 
пунионица и 

инфраструктуре

Слаба развијеност 
мреже пунионица и 

инфраструктуре

Прогноза тражње у 
транспорту до 2030. 

cca. 20 млрд. m3

Прогноза тражње у 
транспорту до 2030. 

cca. 10 млрд. m3

Km

200-250 bar

GAS

CNG:GAS = 200:1

D ≈ 20 млрд. m3

Km

GAS

LNG:GAS = 600:1

D ≈ 10 млрд. m3

≈ 7-18 bar

- 161 
°C

10

Market share CNG & LNG возила у Европи 
(2018. - 2030.)
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 Малопродаја CNG-а се врши на НИС а.д. Нови Сад
бензинским станицама, док се производња CNG-a врши
употребом природног гаса из гасовода.

 CNG је алтернатива свим стандардним
конвенционалним горивима: бензину, дизелу, ТНГ-у.

 CNG се сматра најекономичнијим и еколошки
најчистијим горивом.

CNG у малопродаји CNG у велепродаји

 CNG за велепродају се производи на гасним пољима компаније
НИС а.д. Нови Сад, након чега се трејлерима одвози до крајњих
потрошача.

 У поређењу са стандардним енергентима у индустрији, у
негасификованим деловима земље, CNG представља најбољу
опцију.

0 2 4 6 8 10 12 14

1 kg CNG

1 l Evro BMB 95

1 l Evro dizela

1 l TNG

13,16 kW/kg

9,86 kW/l

8,77 kW/l

6,60 kW/l

Врста горива Октански број

ТНГ 110

Дизел 38 – 45*

Бензин 91 – 100

CNG 120 – 130

* Цетански број

Енергетска вредност горива
Гасификована територија Србије

Гасовод ЈП Србијагас

Гасовод Југорогас

Будући гасовод

Канали продаје CNG-a у НИС а.д. Нови Сад
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Индустријски потрошачи

Најекономичнији енергент у индустријској производњи (после 
природног гаса из гасовода)

Континуирани раст у протеклим годинама

Компримовање је са гасних поља НИС а.д. Нови Сад

Процењена CNG потрошња (2018.): oкo 55.000 тонa

Транспорт специјализованим приколицама са батеријама боца
(трејлери) – виртуелни гасовод

1

2

3

4

5

6

7 ПДВ: 10% Акциза: не постоји

Шема компримовања природног гаса 

VP

Велепродајно тржиште CNG-a - Србија

НИС постојећи велепродајни пројекат

НИС велепродајни пројекат у фази реактивације

Крајњи потрошачи CNG-a
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Малопродајно тржиште CNG-a - Србија

Правна лица, корпоративни клијенти и физичка лица

Најекономичније и еколошки најчистије конвенционално гориво

Континуирани раст у протеклим годинама

Компримовање је из гасовода

Процењена CNG потрошња (2019.): око 20.000 тонa

ПДВ: 10% Акциза: не постоји

Постојеће НИС CNG пунионице

НИС CNG пунионица у изградњи

Интерне CNG пунионице

Шема компримовања природног гаса

1

2

3

4

5

6

MP

Екстерне CNG пунионице

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elektrovat.net/energetika/portfolio/fiat-automobili-srbija-kragujevac-3/&ei=ohbvVOTCCIf3O4ySgLAM&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNHai4YMnmpMjWS-cmn3mgaQFNZxOQ&ust=1425041425179151
http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.autobusi.net/mtb-maraton-u-nedelju-skracuje-liniju-74/&ei=rZftVMz7Is_UarXCgbgN&bvm=bv.86956481,d.d2s&psig=AFQjCNFs3vJOfuBW8yrszAyBTx4G5JG91A&ust=1424943401091873
http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Srbijagas-logo.jpg&ei=C-7tVLmaI4HsULzqg0A&bvm=bv.86956481,d.d24&psig=AFQjCNF_cOoYfHzwBuETX062OaCY-TbErA&ust=1424965511065894
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4 Дин/кг

Промотивне активности НИС а.д. Нови Сад

Попуст

Ноћни попуст
(00:01-06:00h)

5 Дин/кг

14



15

Закључак

Кључни фактори од утицаја на даљи раст NGV-a:

 Финансијски,
 Инфраструктурни,
 Промотивно - едукативни,
 Регулаторни.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


