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Надзорни одбор Србијагаса усвојио редовне финанинсијске извештаје за 2020. годину

ДОБРИ ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ И У ОТЕЖАНИМ 
И СПЕЦИФИЧНИМ ОКОЛНОСТИМА

Јавно предузеће „Србијагас“ успешно је завршило 
2020. годину са пословном и нето добити и 
тиме наставило тренд остваривања позитивних 
пословних резултата 
из претходних 
година, речено је на 
седници Надзорног 
одбора Србијагаса 
одржаној у среду, 24. 
фебруара у Новом 
Саду, а приликом 
усвајања Редовних 
финансијских 
извештаја ЈП 
„Србијагас“ за период 
01.01-31.12.2020. 
године. На седници 
којој је председавао проф. др Муамер Реџовић, 
председник НО и којој је, поред чланова Надзорног 
одбора, присуствовао генерални директор ЈП 
„Србијагас“ Душан Бајатовић са сарадницима, 
истакнуто је да су добри пословни резултати 
остварени у отежаним и специфичним околностима 
које је донела претходна година, обележена пре свега  
пандемијом корона вируса.  

Пословне одлуке и континуирано ангажовање 
менаџмента, Надзорног одбора и свих запослених 
у циљу одржавања и унапређења свих показатеља 
пословања допринели су испуњењу свих планираних 
параметара у 2020-ој години: сигурности и 
континуитету у снабдевању потрошача природним 
гасом, оптималном раду и резултатима у условима 
постојеће пандемије, рационализацији пословних 
расхода, ефикасности наплате потраживања и 
одржавању ликвидности предузећа. Примера ради, 
степен наплате текућих доспелих потраживања у 
посматраном периоду износио је 98%.

Имајућу у виду да инвестиционе активности 
представљају један од најважнијих елемената даљег 
развоја не само предузећа „Србијагас“, него и државе 
у целини, на седници Надзорног одбора посебно 
је истакнуто да су целу пословну 2020. годину 
обележиле активности на реализацији, односно 
завршетку и пуштању у рад једног од најважнијих 

стратешких инфраструктурних пројеката у земљи – 
изградњи гасовода на територији Републике Србије 
од границе са Републиком Бугарском до границе са 

Мађарском и другим 
суседним земљама.  
Поред тога, Србијагас 
је наставио и изградњу 
прикључних гасовода, 
а највећа улагања у 
2020. години извршена 
су у гасификацију 
градских општина 
у Београду, као и у 
изградњу гасовода 
између Футога 
и Беочина, који 
представља гасну 

обилазницу око Новог Сада, а чија једна деоница је, 
сложеном методом косо усмереног бушења, успешно 
постављена испод  корита реке Дунав. 

Чланови Надзорног одбора на фебруарској седници 
усвојили су и Кориговани извештај о реализацији 
годишњег Програма пословања Србијагаса у прошлој 
години, који је урађен након израде финансијских 
извештаја за 2020. 

Седница је одржана у просторијама ЈП „Србијагас“ у 
Мастер центру Новосадског сајма, уз пуно поштовање 
и спровођење свих прописаних мера заштите од 
заразне болести Ковид-19, које је прописао Кризни 
штаб.

  (www.srbijagas.com) 
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Важна вест за нашу компанију стигла је ових дана 
и објављена у Службеном гласнику. Наиме, Влада 
Републике Србије на седници одржаној 18. фебруара, 
дала је сагласност на Програм пословања Јавног 
предузећа „Србијагас“, Нови Сад за 2021. годину, 
који је претходно, на седници од 10. децембра 2020. 
године донео Надзорни одбор Србијагаса. 

Решење о давању сагласности, које је донето на 
основу Закона о јавним предузећима и Закона о 
Влади, објављено је у Службеном гласнику Републике 
Србије бр. 15 од 19.02.2021. године.

       
 (www.slglasnik.com) 

Службени гласник средином фебруара објавио:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ 
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈП „СРБИЈАГАС“ 
ЗА 2021.  ГОДИНУ

Да ли због празничних дана и повећаног интензитета 
путовања или неког вида непоштовања мера, а пре 
свега мислимо на повећање социјалних контаката, 

тек овог месеца приметно је да број заражених 
корона вирусом Ковид-19 поново расте, односно 
да је епидемиолошка ситуација у нашој земљи и 
даље веома нестабилна. Све поменуто одразило се 
и на наше предузеће, јер је у поређењу са прошлим 
месецом, број оболелих ипак -већи. Наиме, закључно 
са петком, 19. фебруаром, у ЈП „Србијагас“, према 
информацијама које смо добили од колеге Радана 
Поповића из нашег Кризног штаба, пријављено 
је и евидентирано 11-оро оболелих од ове заразне 
болести, а двоје колега било је у кућној изолацији, 
због непосредног контакта са инфицираном особом. 
Од почетка епидемије, каже, до сада излечено је 
укупно 104 запослена Србијагаса, док је један колега, 
као што смо вас известили у прошлом броју, нажалост 
изгубио битку са овом болешћу. 

И овога пута, Кризни штаб апелује на одговорност 
сваког појединца у предузећу и на поштовање мера 
које сви добро знамо, а то су пре свега заштитне 
маске, дистанца од 1,5 метар и  хигијена руку,  радних 
столова и опреме коју користимо у канцеларијама. 
Наравно, препорука је и имунизација, па стога 
подсећају да сви који су заинтересовани, могу да се 
пријаве за вакцинацију путем портала е-управе (www.
euprava.gov.rs). Велики број наших колега већ се 
пријавио, односно попунио упутник за имунизацију 
и сада чекају позив да дођу на вакцинацију, а један 
број већ је примио и прву и другу дозу вакцине. И за 

њих, као и за оне који то још нису учинили, важи да 
је ношење заштитних маски и даље обавеза. Једино 
тако, како кажу стручњаци, можемо да сачувамо себе 
и друге.                                                                          

                                                                                         В.А

У фебруару свуда забележен раст броја оболелих од Ковид-19

НАДЛЕЖНИ АПЕЛУЈУ НА ПОШТОВАЊЕ МЕРА И 
ИМУНИЗАЦИЈУ
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У петак, 19. фебруара, министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић 
потписао је Измену и допуну Правилника о посебној 
врсти објеката и 
посебној врсти 
радова, који се тиче 
смањења трошкова 
прикључка на 
гасоводну мрежу.

Ступањем на 
снагу Правилника 
драстично ће се 
смањити трошкови 
грађана Србије 
који су за изградњу 
прикључка на 
дистрибутивну 
гасоводну мрежу 
ЈП „Србијагас“, 
до сада плаћали 
износ и до 200.000 динара. Та цена обухватала 
је прибављање документације која се односи на: 
локацијске услове за изградњу прикључка, решење 
о одобрењу за извођење радова и пријаву почетка 
извођења радова, саопштило је Министарство 
грађевинарства.

Изменама правилника обезбеђено је да трошкови 
које ће грађани сносити у наредном периоду 
приликом прикључења на гасоводну мрежу, буду 
умањени и до 100.000 динара. Изменом правилника 
грађани ће плаћати само трошкове типског 
прикључења на систем за дистрибуцију природног 
гаса на основу Одлуке о висини трошкова и сагласно 
Методологији.

Имајући у виду да више од 95 одсто потенцијалних 
корисника представљају грађани са објектима 
из категорије А, површине до 400 квадратних 
метара(породичне куће, виле, викендице, 
летњиковци...) процена је да ће оваква измена 
знатно олакшати грађанима да регулишу питање 
преласка на гас.

До сада су се, иначе, административни трошкови 
прибављања свих потребних услова, сагласности и 
решења за изградњу прикључка на дистрибутивну 

гасоводну мрежу ЈП 
„Србијагас“, и то без 
трошкова израде 
геодетског снимка 
постојећег стања 
на катастарској 
подлози (КТП), 
трошкове израде 
Идејног решења 
(ИДР) и трошкове 
израде Идејног 
пројекта (ИДП) , 
веома разликовали 
од случаја до случаја 
и кретали су се у 
распону од 30.000,00 
до 80.000,00 динара. 
Када се овоме додају 

трошкови израде КТП, ИДР и ИДП (који се обезбеђују 
на тржишту и који су неопходни да би се могао 
поднети захтев), може се проценити да је минимални 
износ укупних административних трошкова изградње 
прикључка на дистрибутивну мрежу не мањи од 
60.000 динара, а у неким случајевима и општинама 
сигурно превазилази и 100.000 динара.

Како би се обезбедило да прикључење на гас и даље 
буде безбедно и технички сигурно, Министарство 
грађевинарства је о наведеним изменама Правилника 
прибавило и позитвно мишљење Министарства 
унутрашњих послова, док се ЈП „Србијагас“ обавезало 
да недвосмислено сноси одгворност техничке 

безбедности својих инсталација, укључујући и 
кућне гасне прикључке, наведено је у саопштењу 
Министарства грађевинарства.

       
                                                                     (www.tanjug.rs) 

Министар Момировић потписао измену Правилника о посебној врсти објеката и радова

СТИЧУ СЕ УСЛОВИ ЗА МАЊЕ ТРОШКОВЕ 
ПРИКЉУЧКА НА ГАС 



Фебруарски рачуни на полеђини ће имати посебно обавештење за наше купце

РЕДОВАН ПРЕГЛЕД УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА РАДЕ ИСКЉУЧИВО СТРУЧНА ЛИЦА!

Имајући у виду да преглед унутрашњих гасних 
инсталација, према закону, није обавеза 
дистрибутера, 
ЈП „Србијагас“ 
одлучило је да 
својим купцима  
са рачунима за 
утрошени гас 
за фебруар, 
пошаље и посебно 
обавештење, као 
вид подсећања 
и упозорења 
потрошачима, да је 
због безбедности 
унутрашњих гасних 
инсталација (УГИ), 
неопходно њихово 
редовно одржавање 
и да је за то неопходно ангажовати стручна лица 
– сервисере за преглед и контролу истих. Текст 
обавештења ЈП „Србијагас“, које ће средином марта 
стићи на адресе свих наших купаца-домаћинстава, 
гласи: 

Поштовани потрошачи гаса,

У жељи да, и у овим неповољним околностима и 
условима живота услед COVID пандемије током 
2020. и 2021. године, заједно са вама учинимо све 
да испорука и употреба гаса у Вашем објекту буде 
безбедна и сигурна, овом приликом оне који то 
нису урадили, позивамо да редовно воде рачуна 
о контроли и одржавању исправности унутрашње 
гасне инсталације од стране стручног лица - 
сервисера.  

Из тог разлога, молимо да се у складу са чл. 25 
Закона о цевоводном транспорту гасовитих и 
течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
угољоводоника („СЛ. гласник РС“ бр.104/2009),  
придржавате следећих упутстава:

- Проверавајте повремено сапуницом спојеве на 
унутрашњој гасној инсталацији

- Природни гас који користите је одорисан (има 
непријатан мирис), уколико сумњате на истицање 
гаса на унутрашњој гасној инсталацији позовите 
овлашћено стручно лице (сервисера), или ако 
је истицање у кућном мерно регулационом сету 
позовите ЈП „Србијагас“

- Овлашћено стручно лице (сервисер) треба 
да изврши замену црева на гасним уређајима 
атестираним гибљивим цревима уколико су црева, 
која тренутно имате, неодговарајућа или им је 
прошао век трајања 

- На гасним пећима користите искључиво 
оригиналне атестиране цеви за одвод продуката 

сагоревања 

- Уколико имате 
гасне уређаје 
прикључене на 
димњак, обавезно 
ангажујте 
овлашћено лице за 
чишћење и преглед 
димњака. Преглед 
димњака се врши 
једном годишње, од 
стране димничара

- Никако не 
прикључујте 
фасадне комби 
бојлере на димњаке 

јер за то нису предвиђени

- Не користите гасне уређаје који немају 
термозаштиту (попут шпорета, решоа итд.)

- Строго је забрањено вршење преправке гасне 
инсталације без претходног одобрења и сагласности 
дистрибутера гаса

- Замену гасних трошила извршава искључиво 
овлашћено стручно лице (сервисер) уз присуство 
лица из ЈП „Србијагас“

- Сервисирајте гасне апарате код овлашћених 
сервисера.

Наша компанија, овим обраћањем купцима, жели да 
скрене пажњу на сигурност и безбедност коришћења 
природног гаса у домаћинствима и да још једном 
подсети потрошаче на потребу редовног и исправног 
одржавања унутрашњих инсталација које једино 
може да ради стручно лице - сервисер. 

       
                                                             (www.srbijagas.com) 
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Почетком фебруара у Бијељини је одржан састанак 
градоначелника тог града Љубише Петровића 
са представницима ЈП „Србијагас“, предвођеним 
заменицом генералног директора Блаженком 
Мандић. Том приликом речено је да је изградња 
гасовода у овом граду Републике Српске, важан 
интерес како у економском и финансијском, тако и у 
националном смислу за народ са обе стране Дрине. 

Од како је Србијагас постао већински власник 
„Бијељина гаса“, 2019. године, зацртана су два главна 
задатка, први – да се заврши изградња магистралног 
гасовода од Шепка до Бијељине, дугог 17,3 
километра, за шта је добијена грађевинска дозвола, и 
други – да се изгради дистрибутивна гасна мрежа на 
подручју града и насељених места на тој територији у 
дужини од 307 километара. 

Како је истакнуто на састанку, магистрални вод од 
Бијељине до Шепка значиће много, будући да он, 
заправо, представља основ за даљу гасификацију 
Републике Српске, према Бањалуци и Новом Граду, са 
краком за Пале и Јахорину.

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић казао 
је овом приликом да је Градска управа, у циљу 
реализације пројекта гасификације, обезбедила 
локацијске услове и да ће у што краћем року издати 
накнадну грађевинску дозволу.

-Ово је општи интерес и пројекат који је важан за 
даљи развој не само Бијељине, него целе Републике 
Српске. Разговарали смо и о будућем начину 
рада градске топлане, те на тај начин бринемо 
и о квалитету ваздуха у нашем граду и о нашој 
будућности уопште, рекао је он.

Домаћини су изразили задовољство сарадњом са 
Јавним предузећем „Србијагас“, а са овог састанка 
грађанима је послата порука да ће Бијељини бити 
омогућено коришћење природног гаса као енергента 
до наредне грејне сезоне, имајући у виду да је 
Градска управа, почетком фебруара ове године, као 
што је речено, одобрила локацијске услове након чега 
следи грађевинска дозвола и легализација изграђеног 
гасовода. 

 (www.rtrs.tv) 
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Градоначелник Бијељине разговарао са представницима Србијагаса

ГРЕЈАЊЕ НА ГАС НАРЕДНЕ ЗИМЕ



Указом председника Русије Владимира Путина 
за велики допринос проучавању и очувању руске 
културне баштине, зближавању и међусобном 
богаћењу култура народа Русије и Србије додељена је 
„Медаља Пушкина“ председавајућем Савета Центра 
Руског географског друштва у Београду Душану 
Бајатовићу и директору ове организације Мирољубу 
Милинчићу. Саопштење о награди објављено је на 
званичном интернет порталу за правне информације 
руског председника, а вест су пренели поједини 
домаћи медији.

Рад Центра представља само мали сегмент вековних 
и заједничких напора наших народа и двеју држава 
у циљу очувања и развоја билатералних односа како 
би овај свет постао боље место за све нас, рекао је 
тим поводом директор РГД-а Мирољуб Милинчић у 
интервјуу за руски портал РГ.

-Дана 17. октобра 2016. године Центар је званично 
отворио тадашњи председник Србије Томислав 
Николић, а 17. фебруара 2017. године формиран 
је Савет Центра на челу са Душаном Бајатовићем, 
подсетио је Милинчић и додао да су за то време 
реализовани бројни програми.

-Посебну вредност показале су образовне експедиције 
и летње школе организоване за студенте из Србије 
у Русији, укључујући и на Криму. Ово је само почетак 

нашег пута, који ће бити дуг и посвећен зближавању 
младих, академске заједнице, предузетника и других 
људи који се залажу за развој пријатељских веза 
између Србије и Русије, истакао је он.

-Намеравамо да проширимо своје активности у Србији 
и земљама у окружењу и планирамо да постанемо 
регионални центар од значаја на Балкану и у Европи, 
пренео је планове Центра у Београду руски портал.

„Медаља Пушкина“ додељује се за заслуге у области 
културе, просвете, друштвених наука, литературе и 
уметности. Установљена је 1999. године и додељује 
се за заслуге у области културе, просветитељства, 
књижевности и уметности, за велику улогу у очувању 
културног наслеђа, за зближавање култура и нација.

Иначе, директор Србијагаса Душан Бајатовић, пре 
тачно три године, добио је грамату за његов лични 
допринос популаризацији Руског географског друштва 
у Републици Србији, коју је потписао председник РГД-а 
и министар одбране Руске федерације Сергеј Шојгу.

В.А.
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Одликовање руског председника руководству Центра Руског географског друштва у Београду

„МЕДАЉА ПУШКИНА“ ДИРЕКТОРУ СРБИЈАГАСА 
ДУШАНУ БАЈАТОВИЋУ

РГД ОКУПЉА ЉУДЕ СА 
ВИСОКОМ ДРУШТВЕНО 
ПРИЗНАТОМ РЕПУТАЦИЈОМ
Руско географско друштво једно је од 
најстаријих на свету. Основано је Указом цара 
Николаја Првог 1845. године, а увек је имало 
прворазредни друштвени и нациионални 
значај. Новембра 2009. године за председника 
Друштва изабран је Сергеј Шојгу, а формиран 
је и Савет покровитеља, којим председава 
председник Русије Владимир Путин. Данас 
ово друштво у Русији има око 20.000 чланова, 
који имају високу друштвено признату 
репутацију у области културе, образовања, 
науке, бизниса или политике. Генерални 
директор Србијагаса Душан Бајатовић 
већ неколико година је почасни члан Руског 
географског друштва.
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О нашем Србијагасу се и даље пуно пише и говори у медијима

ПОСЛОВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ГАСНЕ КОМПАНИЈЕ 
И, У ОКВИРУ ТОГА,  ИЗГРАДЊА ТУРСКОГ ТОКА, 
НАЈСПОМИЊАНИЈЕ ТЕМЕ У 2020. ГОДИНИ

Као што је то уобичајено, Служба за односе с 
јавношћу и маркетинг и на почетку ове нове године, 
сачинила је „Анализу заступљености ЈП „Србијагас“ у 
медијима у претходној години“. Генерално гледајући, 
укупан број објава у 2020. години, а у којима се 
спомиње наше предузеће, за нијансу је мањи него 
што је то био случај у 2019. години. Наиме, прошле 
године забележили смо укупно 9.126 објава о нама, 
за разлику од 9.628 колико их је било годину дана 
раније. Оно што је увек интересантно, то је проценат 
појединих тоналитета ових објава. Наша анализа 
показује да је и овога пута највише неутралних 
објава-6.557 односно 71,85%, следе затим позитивни 
написи о Србијагасу којих је у 2020. години било 
чак 1.671 или 18,31%, а што је у поређењу са 
претходном годином за чак три и по пута више (било 
је 5%). Наравно, ни прошла година није прошла без 
негативних чланака у новинама и на електронским 
медијима, а израчунали смо да је то 898 написа или 
9,84% што је, такође, три пута више него у 2019. 
години.

Узимајући у обзир теме које су привлачиле највише 
пажње, у посматраном периоду на првом месту је 
„Пословање Србијагаса“ – 1.429 објава, а само нешто 
мање – 1.296 је текстова о „Гасоводима“ и наравно 
ту највише о „Турском току“, будући да су медији 
били посебно заинтересовани за ток изградње 
гасовода у Србији. Следе потом текстови и објаве 
на електронским медијима у којима се помиње име 
генералног директора ЈП „Србијагас“ Душана 

Бајатовића  - 980, затим „Домаће тржиште гаса“ – 
481 и остале теме.

Штампани медији који су у својим текстовима 
фокус стављали управо на Србијагас су Политика 
(252), Дневник (203) и Данас (202), а највише оних 
са позитивним тоналитетом објавио је новосадски 
дневни лист. Међу Интернет медијима када се гледају 
објаве о нама, предњаче „naslovi.net“, „b92.net“, „novo-
sti.rs“, „blic.rs“ и други, а највише позитивног

писања је било управо на „насловима“ и на „b92“. 
Телевизије које су у својим прилозима највише 
причали о нама јесу РТС, РТ Војводина, Н1, ТВ Хепи и 
ТВ Пинк, а најпозитивније објаве могле су се видети на 
националном Јавном сервису – РТС-у.

Када се гледа структура објава по врсти медија, 
као што је то било и свих претходних година, 
најзаступљенији су интернет портали, будући да су 
њихове објаве у укупном броју заузеле чак 73%, следе 
штампани медији са 18% и ТВ и радио станице са 9% 
учешћа. 

За ову анализу, наше колеге још издвајају неке 
од наслова из штампе и са интернет портала са 
позитивном конотацијом, које препоручују вашој 
пажњи.     

                    Припремиле: Теодора Лучић и Весна Арсић
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Владимир Уторник

Чланови новосадског Актива наше компаније спремно 
дочекују нову „сезону“ добровољног давалаштва 
крви. Прва акција у 2021. години биће организована 
у четвртак 25. марта, а о томе ће запослени у 
Србијагасу бити обавештени и путем „вебмастера“. 

Из Завода за трансфузију крви у Новом Саду сазнали 
смо да постоје извесне промене, односно упутства, за 
оне добровољне даваоце који су вакцинисани против 
корона вируса Ковид-19. Наиме, сви они добровољни 
даваоци крви, који приме вакцине „Спутњик В“ и 

„Астра зенека“, мораће да сачекају да прође 14 дана 
од примљене обе дозе вакцине, како би могли да дају 
драгоцену течност. Остали, који су примили вакцине  
„Фајзер“, „Синофарм“ и „Модерна“, моћи ће редовно, 
односно и одмах по добијању ревакцине,  добровољно 
да дају крв. 

Подсећамо, добровољно крв могу да дају сви 
пунолетни мушкарци до 65 година, и даме до 60 
година старости, с тим што јачи пол може бити четири 
пута годишње добровољни давалац, а слабији три 
пута.   

На крају, ево и неких парола које позивају људе добре 
воље да буду хумани: „Једна кап може да промени 
све!“, „Која крвна група је најпотребнија? Баш твоја!“, 
„На давање крви утрошите 15 минута, а некоме 
поклоните године живота!“. 

Активисти из новосадског дела Србијагаса спремни да и ове године буду хумани 

ПРВА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
У ЧЕТВРТАК 25. МАРТА 

Како смо прошлог месеца и најавили, Удружење 
пензионисаних радника ЈП „Србијагас“ је са 
новосадским ДДОР-ом продужило Уговор о осигурању. 
То је учињено у уторак 16. 
фебруара, чиме је тачно 
324 члана Удружења 
поново осигурано, што је 
најзначајнији сегмент бриге 
о социјално-здравственој 
заштити наших пензионера. 

С тим у вези је и 
ангажовање на 
интензивирању 
активности око уплате 
чланарине, с обзиром на 
то да неки чланови због 
пандемије прошле године нису могли то да учине. 
Иначе, износ чланарине је остао исти – 800 динара 
на годишњем нивоу. 

Такође, сазнајемо да се у Удружењу припрема 
Извештај о раду и финансијском пословању у 2020. 
години. Извештај ће бити завршен и до краја марта 

послат свим члановима 
Скупштине, Извршног и 
Надзорног одбора, као и 
клубовима, а о томе ће се 
расправљати на седницама 
ИО и Скупштине, када се за 
то стекну епидемиолошки, 
односно здравствени услови. 

Кад већ говоримо о здрављу, 
приликом наше посете 
средином фебруара УПР-у,  
добили смо информацију 
да се већина наших 
некадашњих радника већ 

вакцинисало, као и то да су се сви чланови Удружења 
пензионера „Србијагаса“, пријавили и чекају позив 
како би добили вакцину против корона вируса.   

Активности наших пензионера 

ПРОДУЖЕН УГОВОР О ОСИГУРАЊУ, ПРИПРЕМАЈУ 
СЕ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВН
А ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 150.00 45.9 0.85 3.84 3.39 239.15%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

НАПОМЕНЕ:
* Плаћа се по утрошку месечно
** Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа 
тарифа нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло 
из оквира тих зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део.

Извори цена:
природни гас - ЈП “СРБИЈАГАС”
природни гас - ДП “НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10кг - “Петрол”, Нови Сад
електрична енергија - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - Стовариште угља “Искра-Пан” и “Мај-гор”, Нови Сад
пелет буков - “Крајина Дрво НС”, Ветерник 

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2021.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период фебруар 2021.

Период фебруар 2021.
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ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 150.00 45.9 0.85 3.84 3.39 239.15%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

*    Плаћа се по утрошку месечно природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
**  Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Радун Авиа", Нови Сад
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих електрична енергија  - "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део. угаљ - Стовариште угља "Искра-Пан" и "Мај-гор", Нови Сад

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2021.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 


