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У децембру вођени важни разговори 
о испорукама гаса у нашу земљу 
између руске компаније „Гаспром“  и ЈП 
„СРБИЈАГАС“. Са састанка одржаног у 
понедељак, 20. децембра „Гаспром“ је 
објавио кратко саопштење.

- Данас је у Санкт-Петербургу одржан 
радни састанак председника Извршног 
одбора ЈАД Гаспром Алексеја Милера 
и генералног директора ЈП „СРБИЈАГАС“ 
Душана Бајатовића. Стране су 
разговарале о питањима испоруке гаса 
у Србију.

У саопштењу се још, у виду напомене, 
додаје информација да је „Гаспром“ 

од 01. јануара 2021. године почео 
да испоручује гас у Србију новом 
трасом. Гас се из Русије транспортује 
морским гасоводом „Турски ток“ 
и даље кроз Турску. Затим преко 
националног система за транспорт 
гаса Бугарске улази у Србију. 
Одатле се гас дистрибуира и стиже 
до потрошача у Србији и Босни и 
Херцеговини. У саопштењу се још 
додаје, да се, захваљујући развоју 
националног система за транспорт 
гаса Србије, гас од 1. октобра у пуном 
капацитету испоручује у Мађарску и 
Хрватску.     
                                    (www.gazprom.ru) 

Директор Србијагаса на радном састанку са Алексејем Милером

НОВОСАДСКИ ДАВАОЦИ
У ПУНОМ САСТАВУ 

И НА КРАЈУ ГОДИНЕ!
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РАЗГОВОРИ О СНАБДЕВАЊУ ГАСОМ

Председник Србије Александар 
Вучић, путем видео конференцијског 
позива, разговарао је са шефом Управе 
„Гаспром“-а Алексејем Милером, 
у уторак, 07. децембра. Како је том 
приликом саопштено, „Гаспром“ је од 
јануара до новембра ове године, Србији 
испоручио знатно веће количине гаса 

него целе прошле године. Стране су 
разговарале о битним питањима која се 
односе на сарадњу, укључујући испоруке 
гаса. Констатовано је да је Гаспром 
испоручио Србији за 11 месеци 2021. 
године 57 одсто више гаса него за целу 
прошлу годину.
                                                                (Aг.)

Председник Србије разговорао са шефом руског Гаспрома

ЗНАЧАЈНО ВЕЋЕ ИСПОРУКЕ СРБИЈИ

СРБИЈА ЋЕ ИМАТИ ДОВОЉНО ГАСА
Председник Србије Александар Вучић разговарао је телефоном у петак, 24. 
децембра, са председником РФ Владимиром Путином, који му је пружио 
уверавања да ће се Русија држати договореног и да ће Србија ове зиме имати 
довољне количине гаса. Двојица државника разговарали су и о аранжману који 
Србији обезбеђује додатне количине гаса. Позитивно је оцењен уговор између  
“Петрохемије” и “Гаспрома”.
                                                                                                                              (Aг.)

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ!
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ГАСПРОМ ДЕМАНТОВАО ОПТУЖБЕ

Руска компанија „Гаспром“ демантовала је оптужбе да европским 
земљама не испоручује довољне количине гаса. Испунили су, каже Сергеј 
Купријанов, портпарол руске компаније, и више од уговорених обавеза, 
те нема захтева за додатне испоруке. Шести дан зато већ нема транзита 
за Немачку гасоводом Јамал-Европа. Уз подсећање да постојећи уговори 
истичу и треба их обновити, из Гаспрома упозоравају и на то да није добро 
што се убрзано троши гас из залиха.  
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Конститутивна седница новог сазива Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, Нови Сад

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

Директор Бајатовић на састанку о снабдевању енергентима у Председништву Србије

ВУЧИЋ: ПРОБЛЕМ ЈЕ ШТО ГОДИНАМА НИЈЕ 
УРАЂЕНО ПРОШИРЕЊЕ БАНАТСКОГ ДВОРА

Ситуација на тржишту природног гаса као никада пре

ЦЕНА ГАСА НА БЕРЗАМА И ДАЉЕ РАСТЕ
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У раду Радне групе за праћење сигурности 
снабдевања енергијом и енергентима учествују 
и представници Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. 
На седници одржаној у понедељак, 20. децембра, 
представљани су најновији подаци о стању 
електроенергетског система у Србији. 

- Енергетска ситуација у Србији се стабилизује, после 
кварова на дистрибутивној мрежи које су изазвали 
временски услови, а капацитети производње 
енергије у термоелектранама су повећани и у 
систему су сви блокови, речено је том приликом.

Када је реч о раду „Београдских електрана“ и 
топлана у Србији, за сада нема већих кварова, а 
обезбеђена је и довољна количина енергената за 
несметано функционисање даљинског грејања до 
краја зимске сезоне.

На седници је било речи и о потребним додатним 
количинама енергената и плановима за период до 
краја године и до краја зимске сезоне и плановима за 
снабдевање тржишта мазутом.

На састанку Посебне радне групе за праћење 
сигурности снабдевања енергијом и енергентима, 
којем је председавала потпредседница Владе и 
министарка рударства и енергетике проф. др 
Зорана Михајловић, поред Србијагаса, учествовали 
су и представници Агенције за енергетику Републике 
Србије, „Електропривреде Србије”, „Електромрежа 
Србије”, „Електродистрибуције“, „Нафтне индустрије 
Србије”, Пословног удружења „Топлане Србије”, 
Јавно-комуналног предузећа „Београдске електране“, 
Града Београда, чланови Савета АЕРС-а и Дирекције 
за робне резерве.     
                               
                                                               (www.mre.gov.rs) 

Представници ЈП „СРБИЈАГАС“ на седници Радне групе за снабдевање енергентима

ЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ СЕ СТАБИЛИЗУЈЕ
 

Јасмина Ђорђевић

Обичај је да се на крају календарске године своде 
биланси и подвлачи црта испод онога што је урађено 
у претходној години. То и јесте био повод да за 
саговорника изаберемо Горана Зирића, директора 
Сектора за инвестиције у Београду, јер у овом делу ЈП 
„СРБИЈАГАС“ увек има новости. 

- Током 2021. године радили смо на реализацији 
пројекта гасификације Браничевског округа (7 
општина). На територији града Пожаревца изграђена 
је и пуштена у рад Главна мерно регулациона 
станица - ГМРС „Љубичево“, капацитета 70.000 m3 
и са исте је природни гас кренуо у дистрибутивни 
гасовод чији је притисак 16 бара. То је правац Мало 
Црниће-Велико Градиште-Кучево. Први потрошач 
је Фабрика креча у Каони, општина Кучево, која 
је обновљена од стране кинеског инвеститора. 
Завршена је и изградња дистрибутивних гасовода, 
такође од 16 бара, правац Мало Црниће-Жабари-
Петровац-Жагубица, а урађен је и гасовод Мало 
Црниће-Голубац-Велико Градиште. План је да се у 
следећих неколико месеци у исте упусти природни 
гас, каже за билтен Горан Зирић. Он, уједно, 
појашњава да је, упоредо са дистрибутивним 
гасоводима (16 bar),  завршена и изградња 
дистрибутивних гасовода ниског притиска, од 4 бара, 
на целој територији Браничевског округа. Каже да је 
са колегама из Оператора дистрибутивног система  
направљен план преузимања и упуштања природног 
гаса у дистрибутивне гасне мреже на територији 
Браничевског округа.

Пуњењем наведених дистрибутивних гасовода 
природним гасом, заправо се  реализује инвестиција 
гасификације овог дела Србије, вредна преко 90 
милиона евра, напомиње наш саговорник.

- Осим овог дела Србије, реализовани су пројекти 
гасификације фабрике „Аптив“ у Лесковцу, 
затим фабрике „СМП аутомотив“ у Ћуприји, као 
и гасификација Аеродрома Београд. Овде треба 
нагласити и то да је обезбеђен гас за ковид болнице 

у Батајници и Крушевцу и да су гасификовани 
новоизграђени  стамбени објекти за потребе 
запослених у службама безбедности, војсци и 
полицији, у Краљеву и Крагујевцу, додаје у овом 
разговору директор београдских „Инвестиција“. 

- Истовремено са реализацијом изградње бројних 
гасоводних објеката, отпочели смо припремне радове 
на гасификацији правца Београд- Ваљево-Лозница,  
правца Лесковац-Владичин Хан-Врање, као и  правца 
Параћин-Неготин-Прахово, којим су обухваћени и 
правци гасификације Бора, Зајечара и Књажевца. 
За потребе становништва у Смедеревској Паланци 
изграђена је Главна мерно регулациона станица 
„Смедеревска Паланка 2“-Кусадак. Очекујемо да 
до краја јануара 2022. године буде обезбеђен гас 
за домаћинства у том делу Смедеревске Паланке, 
рекао нам је Горан Зирић и притом истакао да је 
истовремено са напред наведеним радовима, за 
потребе изградње ауто-путева „Милош Велики“, 
„Моравски коридор“ и „Дунавски коридор“, отпочела 
реализација измештања гасовода средњег и високог 
притиска на преко 50 локација. Динамика измештања 
је, како је рекао, усклађена са изградњом ауто-
путева.

На крају овог годишњег резимеа за интерни билтен, 
директор Сектора инвестиција Београд Горан Зирић 
је искористио прилику да свим колегама у Србијагасу 
пожели срећну и успешну Нову 2022. годину!

Сектор за инвестиције Београд 

ОСВРТ НА 2021. ГОДИНУ
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На седници Радне групе за праћење сигурности 
снабдевања енергијом и енергентима, која је 
одржана почетком децембра, разматрана је 
актуелна ситуација у свим деловима енергетског 
система. Потпредседница Владе и министарка 
енергетике проф. др Зорана Михајловић, која 
је председавала састанком, рекла је да су, поред 
Министарства рударства и енергетике, у 
решавање проблема са којима се суочава 
електроенергетски систем укључена и друга 
министарства, као и јавна предузећа.

Како је речено, интензивно се ради на 
отклањању свих проблема у производњи 
електричне енергије у Термоелектрани 
„Никола Тесла“. Када је реч о раду топлана, 
екипе „Београдских електрана“ су на терену 
и сви мањи проблеми и прекиди у испоруци 
топлотне енергије биће решени до краја дана. 
Услед неповољних временских услова расте 
потрошња гаса, али је снабдевање за све 
купце стабилно и нема ограничења.

На састанку су учествовали и представници ЈП 
„Србијагас“, „Транспортгаса“, НИС-а, Пословног 
удружења „Топлане Србије”, Републичке дирекције 
за робне резерве, ЈП ПЕУ „Ресавица“ и ЈП „Путеви 
Србије“.       
                                                                  (www.mre.gov.rs) 

У децембру одржана још једна седница Радне групе

ПОТРОШЊА ГАСА РАСТЕ, А СНАБДЕВАЊЕ ЈЕ СТАБИЛНО
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У односу на прошли месец, много боља 
ситуација, када је реч о епидемиолошкој 
ситуацији у нашој компанији. У Кризном штабу 
ЈП „СРБИЈАГАС“, од колеге Радана Поповића, 
сазнајемо да је у овом тренутку заражено 11-оро 
запослених у нашем предузећу и да је до сада 271 
радник Србијагаса излечен од заразне болести 
Ковид-19. Сви се надају и очекују још бољу ситуацију, 
али то са сигурношћу нико не може да гарантује, 
будући да су тек пред нама празници и дружења. 

Струка и даље препоручује опрез и поштовање 
противепидемиолошких мера, па тако и они који 
су код нас задужени за мере и превенцију појаве 
и ширења болести Ковид-19, скрећу пажњу на 
обавезно ношење маски у затвореном простору и 
на све оно о чему сами морамо да водимо рачуна, 
како бисмо се сачували од заразе. И наравно, на 
вакцинацију, која је најсигурнији пут до колективног 
имунитета!      
                                                                                     В.А. 

Овог месеца мање оболелих од Ковида-19 

ЗАВРШАВА СЕ ЧЕТВРТИ ТАЛАС ЕПИДЕМИЈЕ
Вести из нашег синдиката

ФОРМИРАН ОДБОР „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“

На седници Одбора Јединствене синдикалне 
организације ЈП „СРБИЈАГАС“ за више послодаваца, 
која је одржана у среду, 15. децембра ове године, 
разматрана су актуелна питања од значаја за 
положај запослених у компанијама које заступамо. 
На седници су разматрана и кадровска питања 
у органима синдиката. Формиран је Одбор 
Синдикалне организације „Транспортгас Србија“, 

а за председника је изабран 
Срђан Миљић. Допуњен је и 
Одбор Синдикалне организације 
„Дистрибуција гас Србија“. На 
упражњено место секретара ЈСО 
Србијагас за више послодаваца 
именован је Радан Поповић.

Чланови органа су упознати са 
Нацртом Закона о безбедности и здрављу на раду 
који је добио сагласност Социјално-економског 
савета РС. Дата је информација о најављеној измени 
Закона о раду, на захтев страних инвеститора, и 
основним параметрима  који ће бити у фокусу тих 
промена. 

       
                                               (www.sindikat-srbijagas.com) 
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Владимир Уторник

Има једна реченица коју сам давно чуо од 
старих, а употребљива је за оно што следи. 
Причано ми је да су неки наши преци, углавном  
23. децембра, првог дана након краткодневнице, 
говорили: „Дан је данас дужи за један врапчији скок!“
Баш су у четвртак, 23. децембра чланови Актива 
добровољних давалаца крви из новосадског дела 
наше компаније отишли у Завод за трансфузију крви 
Војводине и дали  крв у редовно организованој акцији, 
последњој у овој години.  
Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији, која је 
владала током читаве године, добровољни даваоци 
крви из Србијагаса нису одустајали од емпатије и 
солидарности. И, кад неко, из различитих разлога, 
није био у могућности да се одазове апелу, неко 
други би „ускочио“ на његово место, тако да је током 
читаве 2021. године било увек тридесетак наших 
колегиница и колега, спремних да дају драгоцену 
течност. Тако је било и овог пута, па је од укупно 
28 запослених било четири даме и 24 мушкарца, а 
притом су двоје први пут добровољно дали крв. 
Председник Актива Момчило Гаговић је, уз 
новогодишњу честитку, свим запосленима у нашем 
предузећу, поручио: 

- У Заводу за трансфузију крви Војводине било је, током 
читаве године, пуно проблема с несташицом крви свих 
група, а посебно је недостајало „Rh“ негативне. Тако је 
било и на нивоу целе државе. Зато апелујем на све који 
су у могућности да изразе своју хуманост, оду у Завод, 
независно од тога што ми као Актив организовано 
дајемо крв на свака три месеца. Ситуација је озбиљна, 
а нама остаје да будемо ангажовани у акцијама и да 
будемо на услузи онима којима је помоћ неопходна. 
Наши запослени су свесни тога и отуда нисмо 
поклекнули ни када је стање са короном и болешћу 
коју тај вирус изазива, било драматично. Зато морамо 
да будемо задовољни ангажованошћу људи из нашег 
Актива током читаве године и да се надамо да ћемо у 
наредној бити још бољи. 
Бити бољи. Човек је, стварно, после добровољно дате 
крви, једноставно - бољи. Бољи је, најмање, за дужину 
тог врапчијег скока с почетка текста.

Хуманост наших добровољних давалаца крви на завидном нивоу 

БИТИ БОЉИ

ПРАВО ЗАПОСЛЕНИХ НА ДОБИТ ЈЕ НЕСПОРНО
Став ЈСО ЈП „Србијагас“ за више послодаваца јесте да је зарада запосленима по основу расподеле добити 
компаније неспорно право које проистиче из Колективног уговора ЈП „Србијагас“. Као што је познато, Влада 
РС дала је сагласност на Одлуку о расподели добити по финансијским извештајима за 2020. годину, коју 
је претходно усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“. Велика енергетска криза у Европи 
није мимоишла ни Србију, а посебно је, због енормне цене гаса, угрозила ликвидност ЈП „Србијагас“. Иако 
у овом тренутку цена природног гаса достиже историјски максимум, што значајно утиче на пословање 
компаније, запослени Србијагаса улажу максималне напоре да се обезбеди сигурно и редовно снабдевање 
овим енергентом свих корисника, домаћинстава, индустрије, топлана, школа, болница итд. Јединствена 
синдикална организација ЈП „Србијагас“ за више послодаваца напомиње да остаје обавеза послодавца према 
запосленима, и поред свега што је напред наведено, и да се она не може избећи, већ само привремено 
одложити, уколико то прилике налажу, све док се ликвидност компаније не стабилизује. 
                                                                                (www.sindikat-srbijagas.com) 

У сусрет Новој години, а поштујући мере против ширења корона вируса

И ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ НОВОГОДИШЊИХ ПРЕДСТАВА 
ЗА ДЕЦУ И ПРОСЛАВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Наш синдикат је и ове године, због епидемиолошких 
мера и ризика од ширења вируса COVID-19, одлучио 
да се не организују новогодишње представе за децу, 
као ни прославе за запослене. Уочи доласка Нове 
2022. године, Јединствена синдикална организација 
„Србијагас“ за више послодаваца, у сарадњи са СО 

„Транспортгас Србија“ и СО „Дистрибуцијагас Србија“, 
припремила је за све чланове синдиката поклон 
картицу у ДМ дрогерији. А за најмлађе, синдикат је и 
ове године обезбедио могућност самосталног избора 
новогодишњег пакетића, доделом вредносног ваучера 
у три компаније са играчкама и дечјом опремом.
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Наташа Лончар

Иако празници тек долазе, у секторима 
„Људских ресурса“ на време се размишља о 
једној теми, која ће нас све мање-више једнако 
„дотаћи“ већ за који дан. Градови су већ одавно 
окићени и чак ни пандемија не успева да нас избаци 
из новогодишње еуфорије. Трчимо да украшавамо 
јелке, купујемо поклоне, већ се спремају празнични 
менији, уплаћују се аранжмани, и онда, ни не 
окренемо се, а већ је све готово. Празници, поред свих 
лепих, имају једну лошу страну. Брзо прођу! ☺
Претпразничну еуфорију замени постпразнична 
депресија, неки је зову “зимски блуз”. Истраживања 
показују да је јануар најдепресивнији месец у години. 
То звучи прилично парадоксално, зар не? Месец пун 
празника и славља, истовремено је и најдепресивнији 
месец. Научници имају разна објашњења за то, али 
нећемо се њима бавити овај пут. На крају крајева, није 
лако ни забављати се ноћима. А богами ни преједати. 
Све има своју цену. 
Него, нећемо падати у депресију пре времена, таман 
посла, али можемо мало да погледамо шта би то 
могло да се уради с тим у вези. На време! Да не буде, 
„ух, ко ће сутра на посао?!”.  

Прво, покушајте да завршите што више посла пре 
празника, да вас не би сачекала гомила незавршених 
обавеза баш одмах чим се вратите. Посебно не неких 
неодложних и хитних. Поред тога, запишите све, 
немојте да памтите и држите у глави. Тако ћете се 
лакше опустити. 
Јануарски празници су посебно динамични, па често 
имамо утисак да трају и дуже него што трају, па је 
самим тим и теже убацити се поново у радни режим. 

Вратите се у рутину од пре празника, легните на 
време, устаните на време. Добро се наспавајте пре 
првог радног дана. Нема тога што добар сан не може 
макар да олакша, ако не и да победи. 
Започните први радни дан после празника 
лагано, наравно, уколико вам то радно место и 
обавезе дозвољавају. Нормално је да са колегама 
прокоментаришемо  најинтересантије празничне 
детаље и да, онда, започнемо, једну по једну обавезу, 
без мултитаскинга и расипања концентрације и 
енергије на више страна. Како се буде завршавао 
задатак по задатак, спонтано ће се враћати и радна 
енергија.  
Поред тога, психолози саветују да се не прекидају 
превише нагло празнична дружења и да их на неки, 
умеренији начин, продужимо и на седмицу после 
празника. Идеални су биоскоп, кувано вино негде 
напољу, необавезно кућно дружење, да би се остало 
још мало „у форми“ и празничном расположењу, и 
после празника.  Дакле, ради се само о прилагођавању 
организма на потпуно различите режиме 
функционисања, на „радни“ и „празнични“ режим. О 
аклиматизацији.  
Осим тога, увек има оних који се радују повратку 
на посао. Сигурно сте некад чули (нарочито од 
колегиница) „идем на посао да се одморим“. Имајући 
у виду нашу традиционалну празничну трпезу, сва 
та јела, сарме, руске салате, печења, „ситне“ колаче 
и „крупне“ торте, које треба наспремати, плус све 
поставити, па расклонити, па тако више пута, јасно 
је да оно што радимо у склопу свог посла, по обиму, 
начину и тежини рада, тешко може да се мери 
са поменутим(?!). Тако да... вратите се на посао и 
одморите „к’о човек“. Да не кажемо „к’о жена“. ☺                                               

Тема из дела „Људских ресурса“

НА ПОСАО ПОСЛЕ ПРАЗНИКА БЕЗ СТРЕСА
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Наше некадашње колегинице и колеге не 
посустају, нити имају намеру да то учине. На 
претходној новембарској седници Извршног одбора 
Удружења пензионисаних радника ЈП „СРБИЈАГАС“ 
договорено је да се по клубовима спроведе анкета 
по питању броја заинтересованих чланова за учешће 
у новогодишњем дружењу. С обзиром на то да је 
број оних који су изразили заинтересованост да 
се састану био завидан, превагнула је жеља да се 
организују новогодишња дружења. Традиција која 
је успостављена још од оснивања Удружења, пре 
готово две деценије, прекинута је само прошле 
године, због ширења болести Ковид-19 и препорука 
здравствене организације у погледу окупљања већег 
броја људи на једном месту. У међуврермену су 
произведене вакцине, тако да је створена могућност 
за организацију поменуте активности наших 
пензионера. Пошто је, како смо сазнали, готово 90 
одсто пензионера Србијагаса вакцинисано, то није 
представљало препреку да се дружење организује. 
Услов је, наравно, био да су сви присутни примили 
вакцину против корона вируса. 

Прво су се састали чланови панчевачког клуба у 
понедељак, 20. децембра, а на  „испраћају старе 
године“ било је 12- оро наших биших радника. Дан 
касније на дружењу Зрењанинаца присуствовало 
је 30 пензионера, а среда, 22. децембар била је 
резервисана за организацију „дочека“ у Кикинди. 
Тамо је било присутно 17 наших бивших колегиница и 
колега. 

Опет, традиционално,  последње дружење 
организовано је у Новом Саду, као нека врста 
централног догађаја, у четвртак, 23. децембра. У 
ресторан „Соња“ код Кабеловог игралишта били 
су позвани и гости, које је на почетку поздравио 
председник УПР ЈП „СРБИЈАГАС“ Бошко Тодоровић. 
Представник Јединствене синдикалне организације 
за више послодаваца „СРБИЈАГАС“  био је колега 

Радан Поповић, а присутни су били и представници 
Савеза пензионера Војводине – председник Милан 
Ненадић, чланови Извршног одбора Мирко Божић и 
Мирко Ковачевић, као и стручна сарадница у Савезу 
пензионера Војводине Милена Грковић. 

Бошко Тодоровић је свим пензионерима, члановима 
удружења, у новој години пожелео, пре свега, да их 
послужи здравље: 

- Не желим да вас оптерећујем некаквим извештајем 
о нашим активностима у овој години, која су у 
многоме била ускраћена због епидемије. Надам се 
да ће ситуација у 2022. години бити боља и да ћемо 
остварити планирано. Желим срећну и успешну Нову 
годину свим члановима Удружења и свим запосленима 
у Србијагасу, без чије подршке, поново истичем, 
не бисмо могли да функционишемо, поручио је 
Тодоровић.

Дружење је, потом, настављено уз ручак, понеко 
пиће, песму и разговор о некадашњим занимљивим 
догађајима док су радили у нашој компанији, као и о 
томе шта им се тренутно дешава у животу. Скромно и 
непретенциозно, као и увек.    
                                                                            В. Уторник

Последња активност пензионера Србијагаса у 2021. години 

НОВОГОДИШЊА ДРУЖЕЊА ОДРЖАНА У ПАНЧЕВУ, 
КИКИНДИ, ЗРЕЊАНИНУ И НОВОМ САДУ

Срећни новогодишњи 
и божићни празници!
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Преглед године

11

Кроз ову фоторепортажу подсетићемо се свих оних најважнијих догађаја 
који су обележили годину на измаку. За још бољу и успешнију, за здравље, 

мир и свако добро, срећно у 2022!

ПРВОГ ЈАНУАРА У 06:00h ОТВОРЕН 

ИНТЕРКОНЕКТОР ОД БУГАРСКЕ 
ДО МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ!

НАДЗОРНИ ОДБОР СРБИЈАГАСА У ФЕБРУАРУ УСВОЈИО ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020, У ЗНАКУ ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ РЕЗУЛТАТА! 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА У МАРТУ ОБИШЛИ РАДОВЕ НА 

КОМПРЕСОРСКОЈ СТАНИЦИ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ!

У АПРИЛУ ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ ЛЕСКОВЦА РАЗГОВАРАО О ГАСИФИКАЦИЈИ ТОГ ГРАДА!

ДИРЕКТОРУ СРБИЈАГАСА У МАЈУ У МОСКВИ УРУЧЕНА „ПУШКИНОВА МЕДАЉА“ ЗА ВЕЛИКИ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА! У ЈУНУ РК „ВОЈВОДИНА“, ПО ДЕВЕТИ ПУТ ШАМПИОН 

СРБИЈЕ, У ПОСЕТИ ЈП „СРБИЈАГАС“!

СРПСКА ДЕОНИЦА „БАЛКАНСКОГ ТОКА“ У 
ЈУЛУ КОД ХОРГОША СПОЈЕНА СА МАЂАРСКИМ 

ТРАСНПОРТНИМ СИСТЕМОМ!

ЕКИПЕ РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДА“ ЗРЕЊАНИН 
У АВГУСТУ УРАДИЛЕ ГАСОВОД ЗА НОВУ КОВИД 

БОЛНИЦУ НА МИШЕЛУКУ У НОВОМ САДУ!

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ СРБИЈАГАСА, И ПОРЕД ПАНДЕМИЈЕ, ХУМАНИ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ НА СВЕ 4 АКЦИЈЕ У НОВОМ САДУ!

У ОКТОБРУ И НОВЕМБРУ НАЈВЕЋИ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ 

ОД КОВИДА-19 У СРБИЈАГАСУ, КРИЗНИ ШТАБ 

АПЕЛОВАО НА ПОШТОВАЊЕ МЕРА И ВАКЦИНАЦИЈУ!

КРАЈЕМ ГОДИНЕ У РАД ПУШТЕНА НОВА ДИСТРИБУТИВНА 

ГАСНА МРЕЖА У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА, У УКУПНОЈ 

ДУЖИНИ ОД ОКО 220 km!

ДЕЦЕМБАР ЋЕ ОСТАТИ УПАМЋЕН ПО НАЈВИШОЈ ЦЕНИ ГАСА НА СВЕТСКИМ БЕРЗАМА, У ИСТОРИЈИ ОД ЧАК 2.200 ДОЛАРА ЗА 1.000 m3!

2021. ПАМТИЋЕМО ПО ПОЧЕТКУ РАДА „БАЛКАНСКОГ ТОКА“, 
АЛИ И ПО РЕКОРДНИМ ЦЕНАМА ГАСА НА КРАЈУ ГОДИНЕ
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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 - “Радун Авиа”, Ветерник
електрична енергија - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - “Искра-Пан”, “Мај-гор” Нови Сад, “Тропикал БГД”, 
Овча
пелет буков - “Крајина дрво”, Ветерник 

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

Период децембар 2021.

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 191.67 45.9 0.85 4.91 4.33 333.36%
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 12,083.33 17.5 0.6 1.15 1.02 1.51%
Угаљ Koлубара** t 7,916.67 7.5 0.6 1.76 1.55 55.19%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 28,333.33 17.078 0.91 1.82 1.61 60.82%

Период децембар 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
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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 191.67 45.9 0.85 4.91 4.33 333.36%
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 12,083.33 17.5 0.6 1.15 1.02 1.51%
Угаљ Koлубара** t 7,916.67 7.5 0.6 1.76 1.55 55.19%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 28,333.33 17.078 0.91 1.82 1.61 60.82%

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", Ветерник
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 - "Искра-Пан","Мај-гор", Нови Сад,"Тропикал БГД", Овча

пелет буков - "Крајина дрво", Ветерник

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

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

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић


