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Седница НО одржана у објекту будуће компресорске станице у Великој Плани

УСВОЈЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. 
ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, у 
четвртак, 18. марта, усвојио је Финансијске извештаје 
предузећа, односно Биланс стања и Биланс успеха, 
за период 01.01-31.12.2020. године по делатностима, 
који су још једном показали да је национална гасна 
компанија прошлу пословну годину завршила 
успешно, са нето добити, и тиме наставила тренд 
позитивног пословања који остварује шесту годину за 
редом.

Седница, којој је председавао проф. др Муамер 
Реџовић, председник НО, а  којој су, поред чланова 

Надзорног одбора, присуствовали генерални директор 
ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић са заменицом 
и извршним директорима предузећа, одржана је 
у Великој Плани, у објекту једине компресорске 
станице на траси магистралног гасовода од границе 
са Бугарском до границе са Мађарском и другим 
суседним земљама, тзв. „Балканског тока“, и то уз 
поштовање свих епидемиолошких мера које су на 
снази. 
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Прелазак Градске топлане у Косјерићу са мазута 
на гас финансираће ЈП „Србијагас“, изјавио је током 
посете тој општини генерални директор наше 
компаније Душан Бајатовић. Он је истакао да су, 
у оквиру акције коју спроводи Министарство за 
заштиту животне средине, додељене нове турбине 
за топлану у Косјерићу, а да ће ЈП „Србијагас“, 
практично бити донатор прикључења топлане 
на гас. Капацитети за то постоје, потврдио је 
директор, и уједно навео да ће се у оквиру Пројекта 
убрзане гасификације Републике Србије, радити и 
прикључење на гас Лесковца, Врања, Ваљева, Уба, 

Пирота и још неких градова. Директор 
Србијагаса, уједно је најавио да ће се 
гасификација, односно прикључци на гас 
радити по раније најављеним условима од 
780 евра на 36 рата отплате, без камате. 
Реално је да се изградња градске мреже 
и прикључење индивидуалних потрошача 
у Косјерићу реализује крајем идуће 
године, а да претходно буде урађена 
конверзија Градске топлане са мазута на 
гас. Очекујемо да ће овим бити решени 
велики проблеми када је реч о загађењу 
ваздуха у овом граду, изјавио је за 
локалне медије директор Бајатовић.

                                                (www.tv5.rs)

Чланови Надзорног одбора заједно са менаџментом 
Србијагаса, по завршетку седнице, обишли су овај 
значајан објекат на траси новог гасовода и упознали 
се са степеном завршености и квалитетом извршених 
радова, који се, како је истакнуто, реализују 
планираном динамиком. 

       
                                              (www.srbijagas.com) 

ВЕСТ ИЗ ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ И НА 
ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Информација о догађају у Великој Плани 
могла се прочитати и на друштвеним 
мрежама. Уз фотографију са обиласка радова 
на Компресорској станици у Великој Плани,  
директор наше компаније Душан Бајатовић, 
на Твитеру поручује: „Ова станица јединствен 
је објекат на траси гасовода „Балкански ток“, 
са три компресорска агрегата од по 8 MW“. 

Директор Србијагаса посетио Косјерић

КОМПЛЕТНА ГАСИФИКАЦИЈА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 
2022. ГОДИНЕ
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Средином марта у Бања Луци је потписан Споразум 
о изградњи гасовода „Нова источна интерконекција 
Републике Српске/БиХ и Републике Србије“ између 
Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ и предузећа „ГАС-РЕС“. 
Тај документ потписали су генерални директор наше 
компаније Душан Бајатовић и директор „ГАС-
РЕС“-а Љубо Гламочић.  Потписивању Споразума 
присуствовао је министар енергетике и рударства 
Републике Српске Петар Ђокић.

Будући гасовод, како је дефинисано овим Споразумом, 
градиће се на правцу граница Републике Србије и 
Босне и Херцеговине-Бијељина-Бања Лука-Приједор-
Нови Град.

Основни циљ Споразума јесте прикључење Републике 
Српске и БиХ на гасоводни транспортни систем у 
Републици Србији, као и на пројекат „Балкански ток“.

Предмет Споразума је заједничко учешће у изградњи 
гасовода Инђија-Мачвански Прњавор- Бијељина-Бања 
Лука-Нови Град.

Дужина гасовода на територији Републике Србије 
износиће око 90 километара, а на територији 
Републике Српске око 320 километара. Планирано је 

да капацитет овог гасовода буде 1,2 милијарде кубних 
метара природног гаса годишње.

Влада Републике Српске определила је предузеће 
„Гас-Рес“ за носиоца активности на реализацији 
пројекта на територији РС. Сагласно томе, овим 
Споразумом две гасне компаније започињу активности 
на реализацији овог важног пројекта.

                                                             (www.srbijagas.com) 
       

У Бања Луци потписан Споразум о изградњи нове источне интерконекције

СРБИЈАГАС И ГАС-РЕС ГРАДИЋЕ ГАСОВОД 
КАПАЦИТЕТА  1,2 МИЛИЈАРДЕ КУБИКА

ИЗУЗЕТНО МЕДИЈСКИ 
ПРОПРАЋЕНО
Догађај у Бања Луци изазвао је велику пажњу 
медија. Вест о потписивању Споразума између 
Србијагаса и Гас – Рес-а одмах је пренело више 
од 50 штампаних, електронских и интернет 
медија у Србији и Републици Српској, као 
и у Босни и Херцеговини и региону. Под 
насловима „Још једна спона између Српске 
и Србије“, „Гасовод од Инђије до Бања Луке 
и даље“, „Нови гасовод до 2026.“, „Нема 
препрека за реализацију пројекта“, медији 
су објавили вест и позитивне коментаре на 
овај догађај. У свом викенд издању „Вечерње 
новости“ објавиле су велики текст под 
насловом „Нова гасна веза Србије и Српске 
2026. године“, у којем се, поред осталог, каже 
„да ће се након потписивања овог споразума, 
трговати на комерцијалној основи и да ће се 
набављати најповољнији и најјефтинији плави 
енергент“.     
                                                                           (В.А.)
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Радна јединица „Одржавања гасовода“ Београд

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У РАДИНЦУ, КРАЉЕВУ И 
ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ

Јасмина Ђорђевић

Иако је зима у протеклом периоду још била у току, 
Радна јединица „Одржавања  гасовода“ Београд 
била је веома ангажована и, како су нам рекле наше 
колеге из овог дела Србијагаса, крајем фебруара 
и током марта месеца обављали су своје редовне 
активности одржавања гасоводног система, где год 
је за тим постојала потреба. 

-Већих интервенција, попут измештања и 
прикључења на систем, није било током овог 
периода. Те интервенције су, у складу са временским 
приликама, планиране, ипак, за април, када 
очекујемо топлије и лепше време, казали су нам 
за овај мартовски мини билтен у РЈ „Одржавања 
гасовода“.

У разговору са управницом ове радне јединице 
Оливером Вујовић,  сазнали смо да је екипа  
„Одржавања гасовода“ за „Транспортгас Србија“ 
урадила детаљан ремонт неповратних клапни 
на Главној мерно-регулационој станици  ГМРС 
„Радинац“.

-Већа интервенција је урађена за „Дистрибуцију 
гаса“ у склопу припремних радова за прикључење 

новог потрошача на градској мрежи Краљево 
- МРС широка потрошња Рибница 1. Рађено је 
детаљно испитивање на непропусност и чврстоћу 
дистрибутивне мреже у дужини од 1.300 метара. 
Након почетног испитивања, приступило се санацији 
оштећења поменуте деонице на два места. Поновним 
испитивањем констатовано је да је гасовод спреман 
за експлоатацију. У исто време, екипа „Машинског 
одржавања“ Београд је брзом интервенцијом 
санирала оштећење разводног гасовода Прељина – 
Пожега, у делу Овчарско-кабларске клисуре, где је 
у току изградња ауто-пута, истакла је у разговору 
управница „Одржавања гасовода“ Београд и уједно 
изразила своје задовољство брзином и квалитетом 
урађених радова.

-Морам да истакнем брзину и ефикасност наших 
људи, свих чланова ове екипе. Пребацили су 
се с једног терена на други, ефикасно и брзо 
интервенисали, чиме је обезбеђено несметано 
снабдевање потрошача од Чачка до Ужица, што је 
за сваку похвалу, рекла је на крају разговора за наш 
лист Оливера Вујовић.

Већ у наредном броју наших интерних новина 
сазнаћемо које су то радове, како су најавили још 
веће и важније, наравно под условом да им то време 
дозволи, у међувремену извеле екипе београдског 
„Одржавања гасовода“. Верујемо, поново са 
успехом и толико пута доказаним професионалним 
приступом.
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У марту број оболелих од корона вируса Ковид-19 у ЈП „Србијагас“ значајно већи

И ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ – ОПРЕЗ!

Весна Арсић

Епидемиолошка ситуација у вези са заразном 
болешћу Ковид-19 овог месеца се погоршавала, из 
дана у дан, у целој земљи, па су тако и подаци на 
нивоу наше компаније лошији у односу на стање из 
претходних месеци. Наиме, према информацијама 
које смо у четвртак, 25. марта, добили 
у Кризном штабу ЈП „СРБИЈАГАС“, у 
предузећу је било 18-оро оболелих од овог 
корона вируса, 11-оро њих је било у кућној 
изолацији, а од почетка епидемије до тог 
дана евидентиранo је 122-оје запослених 
који су излечени од ове болести.
Како је у разговору за наш билтен рекао 
колега Радан Поповић, члан Кризног 
штаба, приметно је да у овом тренутку 
имамо чак неколико наших колега на 
болничком лечењу, што до сада није био 
случај, а све то је, на неки начин и било 
за очекивати, имајући у виду саопштења  
надлежних да је у Србији овог месеца све 
више присутан нови сој корона вируса, 
британски, који се брже преноси и шири 
и који је често праћен тежом клиничком 
сликом. 

Због свега овога, из Кризног штаба и овога пута  
апел да се поштују све епидемиолошке мере и да 
се што већи број људи вакцинише, како бисмо на 
првом месту сачували своје здравље, а онда и да 
би заштитили своје најближе, као и оне са којима 
радимо. 

За оне који су се већ вакцинисали, порука да се 
не опуштају и да се и даље придржавају свих 
противепидемијских мера. Дакле, ношење маски, 
држање дистанце, прање руку, избегавање 
окупљања и контаката који нису неопходни, остају 
мере опреза и заштите од заражавања и после 
вакцине.

И овог месеца, а нарочито због повећања броја 
заражених, у предузећу се интензивно ради на 
дезинфекцији радних просторија, канцеларија, 
радионица и других службених простора, затим 
возила и опреме. Све ово, како кажу у Кризном 
штабу предузећа, у циљу спровођења мера заштите 
здравља запослених и спречавања ширења заразне 
болести!   



Како је овог месеца објављено на сајту Јединствене 
синдикалне организације ЈП „СРБИЈАГАС“ за више 
послодаваца, наставља  се превенције радне 
инвалидности, лечења, опоравка и рехабилитације 
запослених  у 2021. години у Специјалној болници за 
рехабилитацију, Бања Кањижа! Наиме, у складу са  
расположивим средствима предвиђеним Програмом 
пословања наше компаније и Планом и програмом 
ЈСО ЈП „СРБИЈАГАС“ за више послодаваца за 2021. 
годину опредељеним за те намене, Правилима  и 
програмом синдиката, Критеријумима за упућивање 
запослених у установе за превенцију, опоравак, 
рехабилитацију, као и Базе података о коришћењу 
бања од 2008. године по свим основама, Комисија 
ће предложити листу запослених,  који стичу право 
коришћења наведених услуга у току 2021. године.

Критеријуми за упућивање запослених у одговарајуће 
установе омогућиће равномерност коришћења истих 

за већину запослених, 
а циљ је да у једном                                         
разумном временском 
интервалу од неколико 
година, коришћење 
бање буде доступно 
свима којима је то 
неопходно, у сврху 
очувања професионалне 
и радне способности 
запослених.

Попуњени анкетни листови могу се послати 
канцеларији Синдиката у Новом Саду поштом, мејлом 
на адресу sindikat@srbijagas.com (у „pdf“ формату) 
или лично.    

                                             (www.sindikat-srbijagas.com) 
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Вести из Синдиката

РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОПОРАВАК У БАЊИ КАЊИЖА

Синдикат Србијагаса склопио је овог месеца и Уговор 
са хотелом “ФОНТАНА” из Врњачке Бање, којим је 
свим запосленима и члановима њихових породица 
омогућено коришћење услуга у току 2021. године. 
Све детаље потписаног уговора, запослени могу да 
нађу на сајту синдиката (www.sindikat-srbijagas.com), 
a оно што желимо да истакнемо то је да ће свима 
онима који се одлуче за одмор у Хотелу „Фонтана“ 
у Врњачкој Бањи бити омогућено плаћање на рате, 
путем административне забране.

                                          (www.sindikat-srbijagas.com)

Наш синдикат склопио Уговор са хотелом „Фонтана“ из Врњачке Бање

У БАЊУ НА РАТЕ ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ 

Критеријумима се, између осталог, дефинишу 
услови за стицање приоритетног права за 
коришћење:

•професионална и хронична обољења,

•инвалиди са преосталом радном способношћу 
и телесним оштећењем

•теренски рад, сменски рад и рад у турнусима

•рад на местима са посебним условима рада

•дужина радног стажа код послодавца

•учесталост коришћења у претходном периоду.



Прва акција новосадских доборовољних давалаца крви наше компаније у 2021. 

ХУМАНО БИЛО 26 КОЛЕГА И 4 КОЛЕГИНИЦЕ

Све активности пензионера и даље подређене актуелној епидемиолошкој ситуацији 

ПРИДРЖАВАЈУ СЕ МЕРА И ЧЕКАЈУ БОЉЕ ДАНЕ
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За разлику од претходних година, Извештај о 
раду и финансијском пословању у 2020. години и 
План и програм рада за 2021. годину Удружења 
пензионисаних радника ЈП „СРБИЈАГАС“ су овога пута 
били „условљени“. А, условљени су „понашањем“ 
вируса који ломи читав свет, као и комплетном 
епидемиолошком ситуацијом у нашој земљи. 

Већ смо на страницама неког од претходних бројева 
наших новина писали о појединим активностима, као 
и о плановима наших бивших радника, а то је у овом 
месецу добило и свој „писани облик“. Извештај о раду 
и финансијском пословању Удружења у прошлој, као 
и Програм и план рада за ову годину је припремљен, 
написан и послат на адресе свих чланова Скупштине, 
Извршног и Надзорног одобра, као и председницима 
клубова. Тај извештај и тај план би требало да буду 
усвојени на седницама Извршног одбора и Скупштине 
Удружења, када се за то стекну епидемиолошки 
услови, односно када зараза буде савладана или бар 
сведена на границе када одржавање седнице, неће 
угрожавати ничије здравље.  

У сваком случају, наши пензионери стрпљиво чекају 
да дође тај дан. У међувремену, њихове активности 
су сведене на минимум – брига о материјално 
социјалним проблемима и болесним  члановима, с 
посебним ангажовањем и апелима да се придржавају 
мера против пандемије вируса корона и болести 
Ковид-19; подстицање да се сви чланови вакцинишу; 

прикупљање чланарине, која је, према Статуту, услов 
да буду осигурани; активно учешће на нивоу Савеза 
пензионера Војводине и Србије; комуникација са 
председницима клубова и свим члановима... 

С обзиром на то да ситуација са епидемијом током 
протеклих месеци није јењавала, разумљиво је 
да пензионери Србијагаса нису у марту могли да 
организују манифестацију обележавања Дана жена. 
Такође ове године, највероватније, неће бити могућа 
организација ни једног излета, иако је остављена 
могућност да се то учини, уколико у догледно време 
грађани Србије стекну колективни имунитет и број 
оболелих почне значајно да пада. Традиционално 
такмичење „Ракијада“ биће организовано, али ће 
термин одржавања бити накнадно одређен, а сам 
догађај ће се одржати у складу са прописаним 
мерама. 

Оно што се може закључити јесте да се наши 
пензионери одлично „носе“ са овом  ситуацијом и 
да им не недостаје борбености и жеље да заједно 
са житељима читаве државе савладају свакодневне 
тешкоће. Наша компанија им у томе помаже редовном 
годишњом донацијом, која је почетком марта, како смо 
чули, приспела на рачун Удружења.   

                                                                            В. Уторник

Владимир Уторник

Онај који потписује овај текст лично се уверио у 
прописано правило да они који су примили вакцину 
Спутњик В, не могу 14 дана од примљеног цепива 
добровољно да дају крв. Сходно томе и имајући у 
виду датум ревакцинације, аутор овог текста, иначе 
редовни давалац крви, није могао да учествује у првој 
овогодишњој акцији новосадског Актива добровољних 
давалаца, одржаној у четвртак,  25. марта у Заводу за 
трансфузију крви. Исто је важило и за заинтересоване 
који су примили вакцину Астра Зенека.   

И поред тога, мартовска акција, као и многе 
претходне, прошла је одлично, пошто је одзив наших 
колегиница и колега био на завидном нивоу. Укупно 
се, дакле, апелу Актива добровољних давалаца крви 
одазвало 30-оро запослених у новосадском делу 
Србијагаса, 4 колегинице и 26-ица колега. 

Пошто је тако добро почело, не постоји ниједан разлог 
да и убудуће наши запослени не изразе овај вид 
друштвене одговорности и своју хуманост. Уз наду да 
ће се епидемиолошка ситуација поправити, очекујемо 
да ће крајем јуна, када је на реду друга акција, бити 
још више оних који су спремни да учине толико мало, 
што другима много значи.  



Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

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 март 2021.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период март 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 

(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕН
Т 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 154.08 45.9 0.85 3.95 3.48 248.37%
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 18,425.00 17.078 0.91 1.19 1.05 4.58%
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 


