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Председник Србије Александар 
Вучић и председник Руске федерације 
Владимир Путин у телефонском 
разговору почетком априла анализирали 
су економску ситуацију и билатералне 
односе у сфери енергетике и трговинске 
размене, која је у 2021. и у прва два 
месеца 2022. године забележила раст, 
што је, како је истакнуто, добар знак 
наше успешне сарадње. Вучић је упознао 
Путина са тешкоћама са којима се Србија 

суочава приликом увоза сирове нафте 
и изразио уверење да ће руководства 
Гаспромњефта и Србије, као и партнери 
из ЕУ, наћи излаз из такве ситуације. 
Констатовано је да дугогодишњи уговор 
за гас, који је имала Србија, истиче 31. 
маја, те да је неопходно у најкраћем 
временском периоду покренути 
разговоре о цени, количинама и другим 
условима набавке овог, за Србију, важног 
енергента.            (Аг.)

Средином априла помоћник министарке 
рударства и енергетике Раша Којчић 
изјавио је да је држава обезбедила 
довољно енергената за 60 дана. 

- У овом тренутку тешко је предвидети 
шта ће се дешавати с ценама 
енергената, јер се на берзама појављују 
нагли скокови, пре свега сирове нафте, 
што се рефлектује на цену деривата и 
све то касније утиче на малопродајну 
цену деривата на тржишту. Могу да 
поручим нашој јавности да сигурност 
снабдевања српског тржишта није 

угрожена. Обезбеђене су довољне 
количине деривата и природног гаса и 
нема разлога за забринутост, истакао је 
он.

- У току су преговори Србијагаса и 
Гаспром експорта о продужењу уговора 
за снабдевање Србије природним гасом. 
Какав ће исход преговора бити тешко је 
рећи. Могу само да кажем да ћемо имати 
довољне количине гаса и да неће бити 
угрожено снабдевање нашег тржишта, 
рекао је Раша Којчић.

(www.tanjug.rs)
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ШТО ПРЕ ПОКРЕНУТИ РАЗГОВОРЕ О 
БУДУЋОЈ НАБАВЦИ ПРИРОДНОГ ГАСА

ДРЖАВА ОБЕЗБЕДИЛА ДОВОЉНО 
ЕНЕРГЕНАТА ЗА 60 ДАНА

НАДЗОРНИ ОДБОР 
СРБИЈАГАСА УСВОЈИО 

КОНСОЛИДОВАНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ; 
ОСТВАРЕН  ПОЗИТИВАН 

КОНСОЛИДОВАНИ 
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ!

ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА 
ДУШАН БАЈАТОВИЋ 

ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА 
„КАПЕТАН МИША 

АНАСТАСИЈЕВИЋ“ ЗА 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

И ДРУШТВЕНУ 
ОДГОВОРНОСТ!

ПОСЕТИЛИ СМО 
РАДНУ ЈЕДИНИЦУ 

„ДИСТРИБУЦИЈАГАСА“ У 
ЧАЧКУ, КОЈА РАДИ У НОВОМ 

ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ; 
СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ 

ЗА ПРИРОДНИ ГАС У 
ШУМАДИЈИ!

СКЛАДИШТЕ БАНАТСКИ ДВОР 
ПОПУЊЕНО 40 ОДСТО 
У среду, 20. априла у Београду је одржана 
седница Радне групе за праћење сигурности 
снабдевања енергијом и енергентима у Србији. 
Радна група је закључила да је снабдевање 
домаћег тржишта гасом стабилно и да је 
складиште Банатски Двор попуњено са 40 
одсто капацитета, што га, како је истакнуто, 
чини тренутно најпопуњенијим складиштем 
гаса у Европи.              (www.mre.gov.rs)
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На седници Надзорног 
одбора Јавног предузећа 
„СРБИЈАГАС“, која је 
одржана у четвртак, 21. 
априла, у Новом Саду, 
усвојени су Консолидовани 
финансијски извештаји 
компаније за 2021. годину, 
у којима су исказани 
позитиван консолидовани 
финансијски резултат 
и повећање капитала 
предузећа.

Седници, којој су 
присуствовали сви чланови 
НО, председавао је проф. 
др Муамер Реџовић, 
председник Надзорног одбора, а присутни су били 
генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић 
и чланови пословодства.

Надзорни одбор усвојио је Извештај о самооцењивању 
предузећа са пресеком стања на дан 31.12.2021. 
године, који је припремила Радна група за 
координацију активности на успостављању 
адекватног система финансијског управљања и 
контроле у ЈП „СРБИЈАГАС“, именована од стране 
генералног директора. Радна група сачинила је 
Упитник о самооцењивању, односно Годишњи 
извештај о систему финансијског управљања који је у 
дефинисаном року достављен Централној јединици за 
хармонизацију Министарства финансија. Предузеће 
је донело Мапу процеса ЈП „СРБИЈАГАС“, у којој је 

извршено идентификовање односно попис свих 
пословних процеса, а затим се приступило наставку 
имлементације система финансијског управљања 
и контроле и следећем кораку – Сегментацији 
организације, допунској анализи и идентификацији 
кључних процеса у предузећу. Како је речено на 
седници, у току 2022. године очекује се даљи наставак 
овог свеобухватног процеса анализе финансијског 
управљања и контроле, у којем предстоје активности 
на процени и решавању ризика којима су изложени 
пословни циљеви. 

У законом одређеним роковима, чланови Надзорног 
одбора усвојили су и низ тромесечних пословних 
извештаја компаније за први квартал 2022, међу 
којима Извештај о процени ризика наплате и 

вредновању краткорочних 
потраживања и пласмана, 
затим Извештај о вредновању 
дугорочних финансијских 
пласмана и дугорочних 
потраживања, Извештај о 
вредновању залиха и датих 
аванса и Извештај о попису залиха 
природног гаса ЈП „СРБИЈАГАС“.  

У складу са Законом о јавним 
предузећима, на седници је 
именована Комисија за ревизију 
чији је основни задатак припрема, 
предлагање и контрола 
спровођења рачуноводствених 
политика и политика управљања 
ризицима у предузећу.

(www.srbijagas.com)

Промоција и афирмација друштвеног и 
предузетничког стваралаштва били су  идеја 
водиља да се у Ректорату Универзитета у Београду 
у четвртак, 14. априла, у оквиру пројекта „Пут ка 
врху“, заслужним појединцима и институцијама 
додели признање „Капетан Миша Анастасијевић“. 
Међу овогодишњим лауреатима био је и генерални 
директор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ Душан 
Бајатовић. Ово престижно признање уручено 
му је као лидеру одрживог развоја и друштвене 
одговорности. Он је један од 22-оје добитника, 
колико их је ове године одабрао жири пројекта 
„Пут ка врху“, који се реализује управо исто толико 
година – 22, и који за све то време, како истичу 
његови организатори, негује изврсност, пословну 
препознатљивост, одрживи развој, друштвену 
одговорност, моралне вредности и хуманост. 
Добитницима је припала повеља, златник и 
статуета чувеног добротвора Мише Анастасијевића, 
иначе ауторско дело академског вајара Љубише 
Манчића. Пројекат, који се реализује у сарадњи са 
Универзитетом у Новом Саду и Јавним сервисом 
РТВ Војводине, традиционално се организује под 
покровитељством Привредне коморе Србије и Уније 
послодаваца Србије.

У свечаној сали Ректората Београдског Универзитета, 
овај свечани скуп најпре је поздравио проф. др 
Ратко Ристић, проректор Београдског Универзитета 
за међународну сарадњу. О предузетничком путу 
лауреата беседио је Милош Ненезић, председник 
Уније послодаваца Србије и председник Скупштине 
ПКС, док је о мисији Повеље „Капетан Миша“ говорио 
проф. др Радован Пејановић, председнк жирија. 
Овогодишњу беседу, под називом „Од Капетана Мише 
до Николе Тесле“, са пуно топлине и стваралачког 
дара, одржао је песник и књижевник Перо Зубац.

Овогодишњи лауреати, поред нашег директора, 
су и: Ана Брнабић, председница Владе Републике 
Србије, за изградњу и јачање просперитета Србије, 
Жељка Цвијановић, председница Републике Српске, 
за унапређење сарадње Републике Српске и Србије,  
Социјално-економски савет Србије, за посвећеност 

и афирмацију социјално економског  дијалога, 
Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, 
најбољи градоначелник и промотер српске културе, 
проф. др Милован Бојић, директор Института за 
кардиоваскуларне болести Дедиње, за стваралачки 
опус и животно дело, проф. др Зоран Перишић, 
директор Универзитетског клиничког центра Ниш, 
за квалитет, организацију и пожртвовање у пружању 
здравствене заштите, проф. др Весна Туркулов, 
Клинички центар Војводине, за посвећеност, хуманост 
и херојску борбу у време пандемије Ковид-19, др 
Весна Мијуцић, специјалиста трансфузиологије 
Институт за трансфузију крви Србије, за континуитет, 
посвећеност и хуманизам, академик проф. др 
Мирко Керкез, универзитетски професор на 
Медицинском факултету у Београду, за животно 
дело и хуманизам, Предраг Петричевић, власник 
„СМБ градња“ Суботица као најбољи пословни 
партнер, др Миле Бугарин, генерални директор 
Института за рударство и металургију Бор, за научно-
истраживачки рад и стваралачку визију, Александар 
Цицмил, директор Етно комплекса „Врдничка кула“ 
најбољи менаџер међу младима, мр Бојан Кекић, 
председник Извршног одбора Банке Поштанске 
штедионице, за најбоље банкарске услуге, Звездан 
Миловановић, директор компаније „KCN–Коперникус“ 
Ниш, најбољи координатор и предузетник Србије, 
др Миодраг Степановић, директор „Георада“ из 
Пожаревца за регионални развој и просперитет, 
Оливера Ковачевић, уредница Забавног програма 
РТС, за професионализам и стваралачки допринос 
квалитету програма и његов утицај на културу, 
Миодраг Мишо Вујовић, писац, новинар и издавач, 
за лепшу и сензибилнију слику Србије, Ивана 
Вулета, светска шампионка у атлетици, најбољи 
спортиста Србије, Жељко Трајковић, председник 
Рвачког савеза Србије, за изузетне резултате и 
промоцију рвачког спорта, маестро Бојан Суђић, 
редовни професор дириговања на ФМУ у Београду и 
диригент Симфонијског оркестра РТС-а, за музичко 
стваралаштво, Бора Дугић, свирач и композитор, 
народни уметник, за животно дело.У име награђених 
захвалио се проф. др Милован Бојић.

(www.mediainvent.rs)

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио Извештај о самооцењивању компаније Директор Србијагаса добитник признања „Капетан Миша Анастасијевић“

РАДНА ГРУПА САЧИНИЛА УПИТНИК О 
САМООЦЕЊИВАЊУ, ДОНЕЛА МАПУ ПОСЛОВНИХ 
ПРОЦЕСА И ПРИПРЕМА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

ДУШАН БАЈАТОВИЋ ЛИДЕР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
И ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
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И у овом броју пратимо дешавања на терену и степен 
реализације великих пројеката изградње гасовода 
у Србији. Како су пренели локални медији у Новом 
Пазару, радови на изградњи гасовода Александровац-
Брус-Копаоник-Нови Пазар-Тутин одвијају се 
планираном динамиком. Градоначелник Новог 
Пазара Нихат Бишевац са сарадницима је обишао 
градилиште и том приликом изјавио да је срећан што 
ће се један овако велики и значајан пројекат који 
инвестира ЈП „СРБИЈАГАС“, реализовати јер он има 
вишеструке бенефите за грађане овог дела Србије.

- Ово је веома значајан пројекат за Нови Пазар, 
за читав Санџак, за читав овај део Србије, који ће 
допринети доласку, сигуран сам, великог броја 
инвеститора у наш крај, казао је градоначелник 
Бишевац приликом обиласка радова на изградњи 

гасовода кроз Нови Пазар. Додао је да ће гасовод 
допринети мањем загађењу ваздуха и очувању 
животне средине, што је један од најважнијих 
ефеката тог пројекта.

Координатор на пројекту Фарук Суљевић рекао 
је да је на територији Новог Пазара већ урађено 
преко 90% радова и да ће за неколико дана 
радови бити настављени ка општини Тутин.

- Оно што је нама најбитније, то је прикључење 
на топлану. Наравно, велики је значај овог 
пројекта не само за грађане, већ и за индустрију 
и екологију, додао је он.

Радове на изградњи гасовода Александровац-
Брус-Копаоник-Нови Пазар-Тутин изводи београдско 
предузеће „Millenium Team“.

(www.rtvnp.rs)

Првог дана априла, на сајту Агенције за енергетику 
Републике Србије (АЕРС) објављено је да је Савет 
Агенције за енергетику, на седници одржаној 31. 
марта 2022. године, потврдио да је Друштво са 
ограниченом одговорношћу „ГАСТРАНС д.о.о.“ 
Нови Сад доставило Агенцији све тражене доказе 
којим потврђује да самостално послује и управља 
изграђеним транспортним системом, потребне за 
поседовање сертификата као независног оператера 
транспорта.

Савет АЕРС је, наиме, ГАСТРАНС-у одлуком од 21. 
фебруара 2020. године издао сертификат као 
независног оператора транспорта, уз услов да  у 
року од 6 месеци од почетка оперативног рада 
достави доказе утврђене у предметној одлуци 
(употребне дозволе, или изврши упис права својине 

на објектима транспортног система природним гасом 
и доказе којим потврђује да самостално послује 
и управља изграђеним транспортним системом у 
складу са тачком 4. Решења АЕРС  о изузећу новог 
интерконектора за природни гас.

Наводи се да је реч о употребној дозволи или 
извршеном упису права својине на објектима 
транспортног система природним гасом и доказима 
којим се потврђује да предузеће самостално послује и 
управља изграђеним транспортним системом.

(www.politika.rs)

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре ставило је на јавни увид Нацрт 
просторног плана подручја посебне намене разводног 
гасовода Београд-Ваљево-Лозница, са елементима 
детаљне регулације.  Наручилац плана је „Millennium 
Team doo“ Београд, носилац израде Министарство, 
а извршиоци Институт за архитектуру и урбанизам 
Србије и „ГеоГИС консултанти доо“. 

Граница просторног плана обухвата коридор укупне 
дужине око 192 километра и ширине око 600 метара. 
Обухваћени су делови територија градских општина 
Барајево, Обреновац, Чукарица и Лазаревац (град 
Београд), града Ваљева и општина Лајковац, Мионица, 
Уб и Осечина (Колубарски управни округ), општина 
Пожега (Златиборски управни округ) и града Лознице 
и општине Крупањ (Мачвански управни округ), укупно 
98 катастарских општина. 

Како је наведено у документу, основни циљ изградње 
гасовода је да се обезбеди гасификација и развој 
гасоводне инфраструктуре и повезивање градова и 
општинских центара, посебно дела подручја града 
Београда, односно његових градских општина 
Чукарице, Барајева, Лазареваца и Обреноваца, затим 
општина Уб, Љиг, Лајковац и Мионица, града Ваљева 
са Туристичким центром „Дивчибаре“, општина 
Осечина, Крупањ и града Лознице, као и обезбеђење 
повезивања система са Републиком Српском, односно 
БиХ. 

Планирани разводни гасовод Београд-Ваљево-Лозница 
са одвојцима ће се градити као систем објеката и 

инсталација који чине линијски део са разводним 
цевоводом и одвојцима, као и надземни објекти и 
пратећа инфраструктура.

Линијски део гасовода је планиран као једноцевни 
систем од челичних цеви пречника око ДН 500 на 
деоници од Београда до Ваљева и око ДН 400 на 
деоници од Ваљева до Лознице пројектоване за 
максимални радни притисак (МОП) 50 бар. Одвојци са 
разводног гасовода планирани су са пречником цеви 
од ДН 100 и ДН 150, осим у случају одвојка ка Ваљеву 
где је пречник цеви око ДН 300. 

Почетни део коридора разводног гасовода 
представља прикључак на магистрални гасовод МГ 
05 у делу планиране ГРЧ „Церак“ на подручју градске 
општине Чукарица (Град Београд), а крајњи део 
гасоводног коридора представља планирани ГРЧ 
„Лозница“ на подручју источно од Лознице, где се 
уједно обезбеђује повезивање разводног гасовода 
пречника ДН 400 са међународним гасоводом РГ 05-08 
којим се природним гасом снабдева Република Српска. 

За потребе повезивање разводног гасовода са 
секундарном гасоводном мрежом, која ће се развијати 
у складу са захтевима већих привредних потрошача 
и јавне потрошње на нивоу локалних самоуправа, 
планирано је девет главних мернорегулационих 
станица (ГМРС): „Барајево“, „Обреновац“, „Уб“, 
„Лазаревац 2“, „Лазаревац 1“, „Ваљево 1“, „Ваљево 2“, 
„Осечина“ и „Мионица“.

(Аг.)

4 5

План гасовода Београд-Ваљево-Лозница на јавном увиду Гасовод Александровац-Брус-Копаоник-Нови Пазар-Тутин планираном динамиком

Вести из АЕРС-а

ЦИЉЕВИ ИЗГРАДЊЕ – ГАСИФИКАЦИЈА, 
ПОВЕЗИВАЊЕ ГРАДОВА, АЛИ И ПОВЕЗИВАЊЕ 
СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ

ВИШЕСТРУКИ БЕНЕФИТИ ЗА ГРАЂАНЕ ОВОГ РЕГИОНА

ГАСТРАНСУ ПОТВРЂЕН СЕРТИФИКАТ НЕЗАВИСНОГ 
ОПЕРАТЕРА ТРАНСПОРТА
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Гаспром нормално наставља да испоручује руски 
гас у Европу преко украјинске територије, изјавио је 
средином априла портпарол руске компаније Сергеј 
Купријанов.  Он је додао да су испоруке у складу са 
захтевима европских потрошача, односно да су на 
нивоу од 79,6 милиона кубних метара. Ова количина 
испорученог гаса је мања од оне предвиђене 
дугорочном резервацијом, која износи око 109,5 
милиона кубних метара дневно, наводи ТАСС. Од 
суботе, 9. априла, како је пренела руска агенција, 
наручено је 78,3 милиона кубних метара гаса.

(Аг.)

Руски енергетски гигант Гаспром саопштио је да је 
потпуно обуставио испоруке гаса Бугарској и Пољској 
јер нису извршиле плаћање у рубљама за испоручени 
гас. Гаспром експорт је обавестио Булгаргаз и 
„PGNiG” о обустави испоруке гаса почев од 27. 
априла до тренутка када изврше плаћање онако 
како је предвиђено уредбом, саопштио је Гаспром. 
Додаје се да Гаспром експорт није примио уплате за 

испоручени гас у априлу од тих компанија до краја 
радног дана у уторак, 26. априла, када је истекао 
рок за измирење обавеза. Руска гасна компанија 
је упозорила да су Бугарска и Пољска транзитне 
државе, због чега ће „у случају недозвољеног 
извлачења руског гаса из транзитних количина за 
треће земље, испоруке у транзиту бити смањене за 
извучену количину”.            (Аг.)

Цена гаса на отварању трговања у Европи, на дан 
01. април,  порасла је изнад 1.500 долара за 1.000 
кубних метара, према подацима са лондонске „ICE“ 
платформе. На холандском  „TTF“ тржишту, цена 
гаса за мајску испоруку (фјучерс уговори) износила 
је тог јутра 1.522 долара за хиљаду кубика, или 133 
евра по MWh по тадашњем курсу евра према долару, 
што је пораст од 5,6 посто у односу на затварање 
претходног дана, извештава агенција ТАСС.

(Аг.)

Бугарски енергетски регулатор одобрио је повећање 
великопродајне цене природног гаса за април на 
72,9 евра по мегават часу (835 евра за 1.000 кубних 
метара), односно за 25 одсто више него до сада, али 
и 25 одсто ниже од оног што је тражио 
„Булгаргаз“. У саопштењу Регулаторне 
комисије за енергију и воду наводи се да 
је разлог за поскупљење рекордно висока 
цена гаса на тржишту, као и да је комисија 
искористила све рапсоложиве капацитете 

из Чирен складишта да смањи цене у априлу. Такође, 
одлука је, како су пренеле агенције, донета на 
основу уговора између Булгаргаза и Гаспрома, али и 
набавки азербејџанског гаса.             (Аг.)

Свет гаса – вести које су обележиле месец

Пратимо саопштења руске компаније

Цена гаса расла поново у априлу

У Бугарској повећана цена гаса

РЕДОВНЕ ИСПОРУКЕ, ПОРУЧУЈУ ИЗ ГАСПРОМА!

ОБУСТАВЉЕНА ИСПОРУКА БУГАРСКОЈ И ПОЉСКОЈ

ПРЕКО 1.500 ДОЛАРА ЗА ХИЉАДУ КУБИКА

ГАС СКУПЉИ ЗА 25 ОДСТО

Весна Арсић

Пут нас је ових дана нанео у Чачак, где смо 
у разговору са нашим колегама сазнали 
шта има ново у овом значајном делу 
„Дистрибуцијагаса“ и „Србијагаса“. Наш 
домаћин био је колега Драган Икодиновић, 
руководилац Радне јединице „Дистрибуција 
Чачак“. Док нам за почетак показује нови, 
савремени пословни простор, који је у 
функцији већ годину дана, одмах на почетку 
нам је, из разговора, јасно да се овде много 
ради и да послови сустижу један други.

- Од марта 2021. године Радна јединица 
Чачак делатност дистрибуције гаса 
обавља у новој пословној згради, која се 
састоји од пријемног дела за странке, има 
5 канцеларија и магацински простор са 
архивом. Поред новог пословног простора у 
Чачку и постојећег у Горњем Милановцу, у 
току прошле године отворили смо и нову канцеларију 
у Ивањици, каже Драган Икодиновић.

Ова радна јединица дистрибуцију гаса врши на 
подручју градова: Чачак, Краљево, Ужице, Горњи 
Милановац, Лучани, Ивањица, као и у насељеним 
местима Златибор и Косјерић. На овој територији 
има укупно 9.200 потрошача на ниском притиску 
(до 4 бара) и 75 потрошача на средњем притиску 
(5-16 бара). Организација рада је, дакле, таква 
да постоје три, већ поменуте, канцеларије, и то у 
Чачку, Милановцу и Ивањици. Тренутно овде ради 
13 радника на неодређено време и петоро њих на 
одређено, преко агенције „Ревност“. 

Будући да је грејна сезона на измаку, али и да је 
и даље у току промотивна акција за нове гасне 
прикључке, питамо колеге из Чачка, шта их тренутно 
највише преокупира и где су првенствено усмерени 
капацитети ових дана.

- У нашој радној јединици актуелно је прикључење 
нових потрошача, односно купаца по промотивним 
условима. У току прошле, 2021. године, у периоду од 
априла до децембра радној јединици Чачак поднето је 
910 захтева за прикључење, што представља три пута 
већи број заинтересованих у односу на претходне 
године. На основу наведених захтева, изграђено је 453 

нових прикључака и издато 
475 решења о одобрењу за 
прикључење, објашњава наш 
саговорник.

На крају разговора, наравно, 
питамо и за планове. Како 
нам је речено, у току ове 
године очекује се завршетак 
и пуштање у експлоатацију 
дистрибутивне гасне мреже 
ДГМ Рибница у Краљеву, затим 
ДГМ Трнава и ДГМ Миоковци 
у Чачку и мреже у Ивањици. 
То ће нашим колегама у овој 
радној јединици, сасвим 
сигурно, донети још више 
посла и нових потрошача, али, 
како нам рекоше, зато смо ту!

Радна јединица „Дистрибуција“ Чачак

ТРОСТРУКО ВЕЋИ БРОЈ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 
ЗА ПРИКЉУЧКЕ НЕГО РАНИЈИХ ГОДИНА
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Епидемиолошки подаци за ЈП „СРБИЈАГАС“, када је 
реч о броју заражених корона вирусом Ковид-19, 
у априлу настављају са падајућим трендом. Овога 
месеца регистровано је само троје наших колега 
који су оболели од ове заразне болести и који су због 
тога, водећи рачуна о свом здрављу и здрављу својих 
најближих и колега са којима раде, једно време били у 
изолацији.  

То је добро, кажу у нашем Кризном штабу, јер то значи 
да смо на неки начин стекли имунитет и одбранили 
се након пуне две године борбе. Ипак, епидемија још 
није завршена, пошто и даље свакодневно добијамо 

податке о броју оболелих на нивоу целе земље, а што 
је нарочито важно, у болницама се још увек неки људи 
боре за живот док дишу уз помоћ респиратора. Зато 
и овога пута позив на опрез и чување од заражавања, 
апелују колеге из Кризног штаба.  Заштитне маске 
обавезне су у здравственим установама, али се 
препоручују у затвореном простору и нарочито у 
ситуацији ако дође до некаквих респираторних 
инфекција и проблема, док се не утврди да ли је реч о 
ковиду или о некој другој вирусној болести. 

В.А.

Како смо обавештени у Служби за безбедност и 
здравље на раду и заштиту од пожара, од 9. маја 
почињу систематски лекарски прегледи за запослене 
у ЈП „СРБИЈАГАС“. Прегледи ће се организовати у 
Дому здравља Нови Сад на Лиману, а запослени 
ће моћи да се пријаве задуженим лицима по 
организационим јединицама. Као и претходних 
година, систематским прегледом биће обухваћена 
лабораторијска испитивања, 
ЕКГ, аудиометрија, 
специјалистички преглед 
очију и вида, ултразвук 
горњег абдомена и бубрега, 
штитне жлезде и срца, РТГ 
плућа, преглед дерматолога, 
психолога, специјалисте 
физикалне медицине и 
кардиолога, по мишљењу 
лекара. Мушкарци ће моћи 
да обаве и анализу PSA и 
ултразвук бешике и простате, а 
жене комплетан гинеколошки 
преглед са ултразвуком, као 
и мамографију и ултразвучни 
преглед груди. 

Имајући у виду свеобухватност 
ових прегледа, њихов значај 
за здравствену слику сваког 
запосленог и рано откривање 

евентуалних тежих болести, а знајући из године у 
годину да је ово добро организован и веома комфоран 
начин да се овакви специјалистички прегледи обаве, 
и колеге из Службе за БИЗНР и ЗОП, али и редакција 
нашег билтена, апелују на све раднике Србијагаса 
да се одазову на систематске прегледе и једном 
годишње скенирају  своје здравље, када већ за то 
имају могућности.    В.А.

98

Корона подаци за април

У мају почињу систематски лекарски прегледи за запослене Србијагаса

САМО ТРОЈЕ ОБОЛЕЛИХ У ЈП „СРБИЈАГАС“

ПРЕВЕНТИВА ЈЕ НАЈБОЉИ ЛЕК

Председништво Самосталног синдиката радника 
енергетике Србије на седници одржаној у четвртак, 
07. априла ове године, а којом је преседавао Вељко 
Милошевић, председник овог гранског синдиката и 
председник Јединствене синдикалне организације ЈП 
„СРБИЈАГАС“, прихватило је захтеве за приступање у 
чланство: Синдиката радника Електродистрибуције 

Србије и Синдиката електромрежа 
Србије. На седници Републичког одбора 
Самосталног синдиката радника енергетике 
Србије (ССРЕС), која је одржана у четвртак, 
28. априла у Новом Саду, усвојене су: 
Измене и допуне Статута ССРЕС, Одлуке 
о приступању Синдиката раднике 
Електродистрибуције Србије (Синдикат 
ЕДС) и Синдиката Електромрежа Србије 
(Синдикат ЕМС) Самосталном синдикату 
радника енергетике Србије, као и Споразуми 
о приступању и верификовани нови мандати 
у органима ССРЕС из редова ова два 
синдиката. Иначе, споразуме о приступању 
Самосталном синдикату радника енергетике 
Србије потписали су:  председник ССРЕС 
Вељко Милошевић, председник Синдиката 
ЕДС Бранко Томић и председник 
Синдиката ЕМС Радомир Петровић. Након 
приступања ова два велика синдиката, наш 
грански репрезентативни синдикат увећан 

је за нових 9.700 чланова.

На сајту синдиката стоји и информација да је 
струковном синдикату, у којем је и наша компанија, 
у претходних годину дана приступило неколико 
синдикалних организација из делатности енергетике.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Запосленима ЈП „СРБИЈАГАС“ и члановима њихових 
породица и ове године на располагању су апартмани 
у Будви на две локације за летовање, уз надокнаду 
трошкова за одржавање током године. На сајту 
нашег синдиката пренето је да ће приоритет имати  
запослени са породицама који су поштовали кућни 
ред, чували имовину у апартманима, а уједно гледаће 
се и учесталост коришћења истих. 

Цене које можете видети на сајту Синдиката, 
изражене су на бази десетодневног најма апартмана и 

нису мењане последњих петнаест година. Плаћање је 
путем административне забране до краја 2022. године 
у једнаким полумесечним ратама.

Подсећамо колеге да су поред апартмана у Адоковом 
насељу, од прошле године нашим запосленима на 
располагању и апартмани на Маинском путу, раније у 
власништву „Енергогас“ Подгорица. Попуњене пријаве 
достављају се канцеларији Синдиката у Новом Саду, а 
могу се послати и мејлом sindikat@srbijagas.com.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Вести из синдиката

Почињу летње теме

УВЕЋАВА СЕ ЧЛАНСТВО ГРАНСКОГ СИНДИКАТА

АПАРТМАНИ У БУДВИ ЗА 2022. ГОДИНУ



Наш синдикат је и за ово пролеће, заједно са туристичком агенцијом „Путник“ из Београда, организовао лепа 
и незаборавна путовања на дестинације које су међу најтраженијим у Европи и целом свету. Од 26. до 30. 
марта група од 20-так наших колега путовала је у Мадрид. Они са којима смо разговарали пренели су нам 
своје незаборавне утиске и похвале организаторима. За пет дана, колико су боравили у једној од најлепших 
европских престоница обишли су прекрасне авеније, тргове, величанствена здања и најпознатије споменике и 
паркове главног града Шпаније. Неки од њих ишли су и на излете у Саламанку, један од најлепших ренесансних 

градова у Европи, и у стари град  Сеговију. Неки су се 
одлучили за излет у Толедо, некада главни град, а данас 
члан Унескове листе светске баштине. Од колегинице Бојане 
Ћопић  из Центра за спољну трговину у Новом Саду, која је, 
иначе, изузетно задовољна овим путовањем, за које каже, да 
ће јој остати у најлепшем сећању, добили смо фотографије 
које причају „саме за себе“.

А када је пролеће већ одмакло, средином априла, пре ових ускршњих 
и првомајских празника, једна група запослених ЈП „СРБИЈАГАС“,  
њих око 20, такође у организацији синдиката и агенције „Путник“, 
боравила је четири дана у Барселони. И од њих смо чули изузетно 
добре коментаре, јер видети и доживети Барселону је, кажу, заиста 
јединствен угођај. Овај велики град има заиста богато културно 
и историјско наслеђе, а незаборавне ће нашим колегама остати 
слике цркве Саграда фамилија, Олимпијске луке, Шпанског трга, 
импозантног споменика Кристофору Колумбу, Готичке четврти, парка 
Гуељ, Авеније Дијагонал... Излети су организовани за Монтсерат, 
Тибидабо, Шпанско село и Герону, град са 
дугом историјом и богатом архитектуром. 
Прелепе утиске и причу у фотографијама са 
овог путовања добили смо од колега Горана 
Зирића из Београда и Зорице Радоман из 
Новог Сада.                                  В.А.

Путовања која се памте

МАДРИД И БАРСЕЛОНА СУ МЕЂУ НАЈПОСЕЋЕНИЈИМ СВЕТСКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА
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Јасмина Ђорђевић

После паузе од две године због короне, ове године је 
настављена традиционална изложба дечјих ликовних 
радова, у организацији дела нашег синдиката 
„Дистрибуцијагас Србија“. Изложба је отворена 
у суботу, 16. априла, а у периоду од 11-13 часова 
најмлађи су се дружили и уживали у разним играма 
које су осмишљавали аниматори. Учествовало је 
55 малих уметника, који су за уложени рад и труд 
награђени малим поклончићима – оловкама, бојицама, 
блоковима, пластелинима... 

Наши мали гости, за које је припремљена и пригодна 
закуска, рекли су нам да је за њих ово било још 
једно дружење за памћење. А нама остаје радост и 
задовољство што ће у наредном периоду ова мала 
ремек дела, чији само један део објављујемо у овом 
билтену, красити наш простор. Дечје виђење света, 
експлозија веселих боја и радосних лица, мотиви 
попут цвећа, птичица, љубави итд. уливају наду да ће 
све(т) бити добро.

Као и на прошлим оваквим догађајима, родитељи 
су учествовали у организацији традиционалног 
предускршњег дружења са по 500 динара по 
детету. За прикупљање радова и финансијских 
средстава као и поставку саме изложбе, али и за 
организацију забаве за учеснике биле су задужене 
наше колегинице Снежана Добриковић, Јадранка 
Ђорђевић, Ана Јелић Мариновић, Драгиња 
Теодосић, Диана Миличковић и Зорица Николић.

Владимир Уторник

- Кад стигнем у викендицу одмах ми се нормализује 
повишени крвни притисак и зато највећи део 
времена проводим тамо, каже на почетку разговора 
пензионерка Србијагаса Србислава Лозић. И 
додаје:

- Спасавају ме те обавезе око винограда и воћњака, 
ево управо сам ових дана орезала чокоте.  

Викендица је на обронцима Фрушке горе на путу 
према Иригу, кад се силази са Венца. Готово само 
срце онога што се зове „Вински Срем“.

- Још док сам радила у тадашњем Нафтагас-гасу 
и потоњем НИС-Гасу, супруг и ја смо купили тај 
плац, изградили викендицу, засадили виноград и 
воћке. Муж и ја смо све заједно радили и уз њега 
сам научила када се пече ракија и прави вино. Кад 
је супруг, нажалост, пре две године преминуо, 
наставила сам сама да се бринем о овом имању. Све 
сама радим и нико ми не помаже. Морам да додам да 
вино правим без икаквих додатака и у буре стављам 
само здраве бобице грожђа, прича наша пензионерка. 

На том имању има 140 чокота винове лозе и 
двадесетак садница шљиве. Довољно да се направе 
ракија и вино за домаће, односно сопствене потребе. 

- Никада нисам продавала нити сам намеравала 
да продајем сопствене производе. Мада су лане 
дошли неки „наши странци“ из Швајцарске и однели 
ми готово све вино које сам направила те године. 
Свидело им се. Било ми је драго што им се допало 
нешто у чему је мој велики уложени труд. 

Наша саговорница је тиха и повучена, па на 
констатацију да није баш скроз уобичајено да жена 
пече ракију и прави вино, само слегне раменима. По 

одласку у пензију, било је то 2005-е,  пре 17 година, 
учланила се у Удружење пенизионисаних радника ЈП 
„СРБИЈАГАС“. Од тада готово сваке године учествује 
на „Ракијади“ -  традиционалној манифестацији коју 
организује Удружење и често је добијала највиша 
признања за свој производ. Ове године њена лозовача 
проглашена је најбољом. И није први пут. А, добијала 
је награде и за шљивовицу.    

- Мислим, кад се већ организује такмичење, а већ 
производим ракију, зашто да не учествујем. Више је 
то прилика за дружење него што има не знам какав 
такмичарски карактер, јер се упоредо као што знате 
организује и обележавање 8. марта. То је прилика да 
се некадашње колеге сусретну, поразговарају и да се 
друже. За дружење је добро и то што се организују 
излети, које ретко кад пропустим. Зато је важно 

да Удружење некадашњих радника 
Србијагаса постоји и функционише, 
сматра она. 

Кад је дошла на ово поднебље, 
Србислава Лозић је као наставник 
историје и географије радила четири 
године у једној Основној школи у Бачкој 
Тополи. По пресељењу у Нови Сад 
запослила се као благајник у „Природном 
гасу“  у просторијама на Путу шајкашког 
одреда. Провела је 31-у годину 
обрачунавајући личне дохотке, путне 
трошкове и бонове за бензин. Отишла је, 
дакле, у пензију са навршених пуних 35 
година радног стажа. Има две кћерке, 
једна је архитекта, а друга лекар.

Иначе, наша Србислава Лозић је родом из 
села Казновиће код Рашке. Превалила је, 
дакле, пут од срца Србије до срца Срема.

Tрадиција се наставља Србислава Лозић пензионерске дане проводи у свом винограду надомак Ирига

УСПЕЛА ЈОШ ЈЕДНА ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ 
ЛИКОВНИХ РАДОВА

МИР У СРЦУ СРЕМА
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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 10kg - “Петрол”, Петроварадин
електрична енергија - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - “Искра-Пан”,  Нови Сад,  “Тропикал БГД“ Овча
пелет буков - “Пелет центар”, Нова Пазова

Цене су без ПДВ-а узете за период април 2022.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период април 2022.
Период април 2022.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
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 Обилић сушени** t 12,916.67 16.088 0.6 1.34 1.18 18.04%
Угаљ Обилић сирови** t 7,916.67 7.942 0.6 1.66 1.47 46.55%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 28,416.67 17.078 0.91 1.83 1.61 61.30%

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 - "Петрол", Петроварадин
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", Нови Сад,"Тропикал БГД", Овча

пелет буков - "Пелет центар", Нова Пазова

Цене су без ПДВ-а узете за период април 2022.

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

Период април 2022.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
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 Обилић сушени** t 12,916.67 16.088 0.6 1.34 1.18 18.04%
Угаљ Обилић сирови** t 7,916.67 7.942 0.6 1.66 1.47 46.55%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 28,416.67 17.078 0.91 1.83 1.61 61.30%

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 - "Петрол", Петроварадин
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", Нови Сад,"Тропикал БГД", Овча

пелет буков - "Пелет центар", Нова Пазова

Цене су без ПДВ-а узете за период април 2022.

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


