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Председници Србије и Русије разговарали о новом гасном аранжману

ЦЕНА ГАСА И ДАЉЕ НА БАЗИ НАФТНЕ ФОРМУЛЕ
базираној на стопостотној нафтној формули
и казао да је то била свакако најбоља цена
у целој Европи.
- Договорили смо, а то је веома добра вест,
да ћемо потписати уговор, први елемент на
три године. То изузетно одговара српској
страни, рекао је Вучић и додао да формула
која ће се користити остаје иста и да ће
цена бити веома повољна за нашу земљу.
Председник Србије Александар Вучић
изјавио је у недељу, 29. маја, да је са
шефом руске државе Владимиром
Путином договорио повољан аранжман
за увоз гаса из Русије, као и да ће за
Србију остати цена која се заснива на
стопостотној нафтној формули.
- Имали смо врло добар разговор. Говорили
смо о више различитих тема. Најважнија
за нас су наши билатерални односи, а
дотакли смо се више ствари. За нас је
најважније питање истек гасног споразума
после десетогодишњег трајања 31.маја.
Оно што могу рећи да смо главне елементе
договорили који су веома повољни за
Србију, објаснио је Вучић. Он је подсетио
да је Србија до сада добијала гас по цени

Остаје да се разговора са Гаспромом, а,
како је рекао новинарима, већ је упутио
писмо руководству те компаније, да се
разговара о количинама. Вучић је пренео
и то да је објаснио Путину да је значајном
индустријализацијом и привредним
напретком Србија повећала количине гаса
које троши.
- Ако све реализујемо из договора са
Путином имаћемо по питању снабдевања
гаса сигурну зиму, а након разговора са
Гаспромом о количинама моћи ћемо тачно
да кажемо колико ће нас просечно коштати
кубни метар. У овом тренутку то би било
три пута мање, а зими ће то бити и 10-12
пута мање него што ће плаћати остали у
Европи, казао је он.
(www.tanjug.rs)

ШТАНД СРБИЈАГАСА НА
САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У
НОВОМ САДУ ПОСЕТИЛИ
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ДУШАН БАЈАТОВИЋ И
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА МУАМЕР
РЕЏОВИЋ!

ПРИМАРНИ ГАСОВОД
У НОВОМ ПАЗАРУ
ПЛАНИРАНОМ
ДИНАМИКОМ, УСКОРО
ПРОЈЕКТИ ЗА СЕКУНДАРНУ
МРЕЖУ, РЕЧЕНО НА
САСТАНКУ НАЈВИШИХ
ПРЕДСТАВНИКА
СРБИЈАГАСА И ТОГ ГРАДА!

Договорено складиштење гаса у Мађарској

ДНЕВНО ДО 6 МИЛИОНА КУБИКА У ТОКУ ЗИМЕ
Министар финансија Синиша Мали
изјавио је у Будимпешти, након састанка
са мађарским министром спољних
послова и трговине Петером Сијартом,
да је договорено да Србија у Мађарској
током предстојеће зиме ускладишти 500
милиона кубика природног гаса. Договор
је прецизиран након што су се председник
Србије Александар Вучић и мађарски
премијер Виктор Орбан договорили у
Новом Саду на отварању Међународног
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сајма пољпривреде, да Србија може да
ускладишти између 300 до 500 милиона
кубика гаса у Мађарској.
Министар Мали је новинарима, након
састанка, рекао да ће на основу овог
договора Србија моћи да повуче из
мађарских складишта у октобру три
милиона кубика дневно, по шест милиона
кубика дневно у новембру, децембру и
јануару и три милиона кубних метара гаса у
марту. 		
(www.tanjug.rs)

У МАЈУ ИНТЕНЗИВИРАНИ
РАДОВИ НА ГАСОВОДНОМ
СИСТЕМУ. НАШЕ ЕКИПЕ ОД
СУБОТИЦЕ, ПРЕКО ВРШЦА
И РУМЕ, ДО КРУШЕВЦА!
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Србијагас, традиционално, на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

МНОГО ЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА ПРИРОДНИ ГАС
Александар Вучић и премијер
Мађарске Виктор Орбан.

Највећа смотра пољопривреде и агроиндустрије
Србије и региона одржана је од суботе, 21. маја до
петка, 27. маја на Новосадском сајму. Као што је
познато, будући да је догађају присуствовао рекордан
број медијских кућа, 89. Међународни пољопривредни
сајам ове године су отворили председник Србије
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На највећој сајамској манифестацији
у земљи, већ по традицији, у Мастер
центру Новосадског сајма представило
се и Јавно предузеће „Србијагас“. И
овога пута под слоганом „Енергија која
нас спаја“, национална гасна компанија
представила је актуелне пројекте
гасификације региона у Републици
Србији и планове за наредни период.
Након свечаног отварања сајма, којем
су присуствовали генерални директор
Србијагаса Душан Бајатовић и
председник Надзорног одбора компаније
проф. др Муамер Реџовић, заједно са
извршним директорима предузећа, међу
којима су били извршни директор за
инвестиције Јовица Будимир, извршна
директорка за финансије Љиљана Вудраковић и
извршни директор за правне, кадровске и опште
послове Милан Ђукић, највиши представници нашег
предузећа разговарали су на штанду Србијагаса
са пословним партнерима, садашњим и будућим

корисницима и купцима природног гаса.
Иначе, отварајући Пољопривредни сајам председник
Србије Александар Вучић поручио је да ће наша
земља, упркос тешким временима и великим ценама,
имати довољно хране и енергената.
- За Србију је много лакше када имате овакве
пријатеље, рекао је он током заједничког обиласка
излагача са премијером Виктором Орбаном, којем
је захвалио на пријатељском и партнерском односу
према Србији. Он је, уједно, пренео да је питао
мађарског премијера да ли можемо да чувамо
енергенте у Мађарској и да му је шеф мађарске владе
одговорио, без оклевања, да за то нема никаквих
проблема.
Виктор Орбан је изразио своје задовољство што
Мађарска и Србија могу да рачунају једна на другу у

ситуацији галопирајуће инфлације у Европи, глади у
свету, раста цена и ратних сукоба.
- Добра вест је да на основу претходних разговора
Мађарска може да рачуна на Србију и Србија на
Мађарску јер су обе земље јаке у аграру и биће
безбедне када се ради о гасу и прехрамбеним
производима, рекао је он.
Међународни пољопривредни сајам, који је ове
године окупио преко 1.100 излагача из 21 земље
Европе и света, трајао је 7 дана и по много чему је
посетиоце и излагаче подсетио на сајам из неких
ранијих и економски бољих времена, пре епидемије
коронавируса и свега онога што је та пошаст нашој,
али и привредама свих других земаља света, донела.
(www.srbijagas.com)
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Генерални директор Србијагаса почетком месеца гостовао на ТВ ТАНЈУГ

ГАСА ДОВОЉНО, НОВИ УГОВОР СА ГАСПРОМОМ
БИЋЕ ДОВОЉНО ДОБАР
- Немојте превише да ме питате о детаљима. Веома
је незгодно када бих ја сада почео да говорим о
детаљима. И због притисака који се врше на нас када
је у питању однос са Русијом, рекао је тада Бајатовић,
уз напомену да ће Србија сигурно закључити нови
гасни уговор са Русијом.
- Сигуран сам да ће тај уговор бити повољан. Да ли
ће бити једнако повољан, јако је тешко рећи. Тешко је
замислити да остане иста цена, истакао је у разговору
он.

У четвртак, 5. маја, гостујући на Телевизији ТАНЈУГ,
генерални директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан
Бајатовић изјавио је да имамо довољно финансијских
ресурса и довољно алтернатива, тако да мисли да
ће уговор са Русима бити довољно добар и у смислу
цене и да Србија не мора да брине. У интервјуу за овај
медиј, директор је истакао да снабдевање Србије
природним гасом тече несметано.
- Гаспром испоручује своје уговорене количине.
Сада имамо више него довољне количине, пунимо
складиште гаса Банатски Двор пуним капацитетом.
Нема никаквих проблема, рекао је он.
Том приликом, директор Србијагаса изразио је
очекивање да ће јавност после 15. маја моћи да сазна
више детаља у вези са новим уговором о снабдевању
гасом који ће бити закључен са руским Гаспромом.

Тржиште гаса

ОБУСТАВА ИСПОРУКА ГАСА ФИНСКОЈ

Руски „Гаспром“ потврдио је у суботу, 21. маја,
потпуну обуставу испорука гаса Финској, због
одбијања да гас буде плаћен у рубљама. До краја
радног дана, 20. маја, „Гаспром експорт“ није
примио уплату за испоруку гаса у априлу од финског
„Гасума“, у складу са Указом председника Руске
Федерације, наведено је у саопштењу, а пренео је
лист „Известија“. „Гаспром експорт“ је дан раније
обавестио финску енергетску компанију да ће
испоруке природног гаса Финској престати зато што
та земља није пристала да плаћа гас у рубљама,
навело је финско Министарство за рад и привреду.
Гаспром је прошлог месеца већ прекинуо испоруку

гаса Пољској и Бугарској, након што су оне, попут
Финске, одбиле да плате гас у рубљама.
Средином маја, Гаспромове испоруке гаса у Европу
преко Украјине износиле су 46,8 милиона кубних
метара преко граничне пумпне станице „Суџа“,
изјавио је новинарима портпарол Гаспрома Сергеј
Купријанов. Он је додао да је украјинска страна
одбила захтев Гаспрома за испоруке преко пумпне
станице „Сохрановка“, преноси ТАСС. Количина
испорученог гаса је претходног дана износила 62,7
милиона кубних метара.
(www.tanjug.rs)

Према његовом мишљењу, Србија сада има гас преко
Балканског тока, и приступ европском тржишту гаса
преко Мађарске.
- Али велико питање је колико ће бити гаса за месец
до два дана, и колико ћете моћи да га купите на
европском тржишту, ту постоји ризик, сматра он.
Како је објаснио, Србија закупљује капацитете
у Александрополису, гради интерконекцију
Димитровград-Софија, а врло брзо ће почети и да
финишира интерконекцију према Румунији.
- Градићемо још једно гасно складиште Банатски
Итебеј јер је Банатски Двор складиште за вршна
оптерећења. Када будемо могли да складиштимо 2
до 2,5 милијарде кубика у Србији, у том моменту ми
ћемо имати складишта и за снабдевање и за резерву,
закључио је директор.

(www.tanjug.rs)

Разговори у Букурешту

ВИШЕСТРУКИ БЕНЕФИТИ ЗА ГРАЂАНЕ ОВОГ РЕГИОНА

Потпредседница Владе и министарка рударства и
енергетике проф. др Зорана Михајловић изјавила
је у Букурешту, где је присуствовала Округлом столу
о енергетској безбедности, да ће Србија ове године
урадити пројектно техничку документацију за градњу

транспортног гасовода Мокрин-румунска граница
у дужини од 12,8 километара и да ћемо изградњом
те интерконекције добити могућност повезивања са
гасним системом „Трансгаз“ у Румунији и гасоводом
„БРУА“. 					
(Аг.)

О плаћању гаса

И ГРЧКА ПРЕШЛА НА ПЛАЋАЊЕ У РУБЉАМА

Све грчке компаније које увозе руски гас прешле су на
нову процедуру плаћања Гаспрому у рубљама и неће
бити прекида у испоруци, изјавио је за РИА Новости
извор у гасној индустрији. Извор агенције је навео да
је рок за уплату за испоруке гаса у априлу био 25. мај
и да је зато било потребно да износ у еврима буде
уплаћен на посебан рачун до 23. маја, пошто су за
конверзију у рубље и пребацивање новца са једног
рачуна на други потребна два дана.
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Аустријски „ОМВ“ саопштио је нешто раније да се
придружио другим европским компанијама које
су прешле на плаћање руског гаса у еврима преко
Гаспромбанке. Компанија је додала да не очекује
проблеме с конверзијом средстава у рубље. Немачка
гасна компанија „VNG“ је прва у тој земљи најавила
почетком овог месеца да ће трансферисати евре на
рачун Гаспромбанке ради конвертовања у рубље,
како би обезбедила даље сигурно снабдевање гасом,
пренеле су агенције.				
(Аг.)
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Највиши представници Србијагаса у Новом Пазару

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ГАСОВОДА ТЕКУ
ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ
- Радови теку планираном
динамиком, а као други важан
корак за Град и представнике
Србијагаса истакнута је припрема
планско – техничке документације
за такозвани секундарни гасовод,
чије инсталације пролазе кроз
градско подручје. Град се обавезао
да ће доставити све неопходне
информације које се односе на
велике потрошаче у граду, попут
јавних предузећа, здравствених и
школских установа и потрошача
у индустријској зони, стоји у
саопштењу са састанка.

Средином маја, у Новом Пазару је одржан састанак
директора Србијагаса Душана Бајатовића,
председника Надзорног одбора, проф. др Муамера
Реџовића и извршног директора за инвестиције
Јовице Будимира са градоначелником Новог Пазара
Нихатом Бишевцем и његовим сарадницима.
У саопштењу са ових разговора, објављеном на сајту
Града, речено је да су у току радови на завршетку
примарног гасовода, што је била и једна од тема
састанка.

Предузеће „СРБИЈАГАС“ ће, како је
најављено, већ од наредне седмице
приступити изради пројектно –
техничке документације за припему
радова на парцелама обухваћеним
планом за изградњу секундарног гасовода. У
циљу спровођења секундарне гасификације биће
формирано заједничко радно тело, сачињено од
представника градских јавних предузећа и Града
Новог Пазара, те стручних лица из предузећа
„СРБИЈАГАС“, чији је задатак израда конкретног
плана гасификације. Овај документ смерница је за
даљу израду пројеката гасификације у целини, каже
се на крају саопштења.
(www.novipazar.rs)

РЈ Одржавање гасовода Београд

СЕЗОНА У ПУНОМ ЈЕКУ

Јасмина Ђорђевић
Нема предаха ових дана у свим
нашим радним јединицама које
се баве одржавањем гасоводног
система. О радовима које је извела
Радна јединица „Одржавања
гасовода“ Београд у протеклом
периоду разговарали смо са
Оливером Нишавић, управницом
те радне целине Србијагаса. Према
њеним речима мај је био месец
који су обележиле многобројне
ванредне интервенције на
гасоводном систему.
- Већ за време првомајских
празника дошло је до хаварије
на ГМ 05-04 Макиш, Београд – на
краку за фабрику воде „Макиш“.
Брзом интервенцијом наше екипе
постављена је нова секцијска
славина на овом делу мреже
чиме је обезбеђено несметано
снабдевање осталих потрошача
док се хаварија не санира.У
међувремену је дошло до још
једне хаварије на истој деоници, а
радови и даље трају, јер се ради о

веома компликованој интервенцији,
са подбушивањем на два дела ове
деонице, каже Оливера, додајући
да саму санацију изводи наш
стратешки партнер уз стручну
помоћ наших служби.
Поред редовног одржавања,
урађено је и више реконструкција
на гасним станицама. У току маја
извршена је замена регулационих
линија на ГМРС „Марковац 2“.
Извршене су и реконструкције
мерних линија на ГМРС
„Железник 2“ Београд и на МРС
„Житопродукт“ Крагујевац.
- Електроодржавање је такође
ангажовано на ванредним
интервенцијама, истиче Оливера,
и то на лоцирању гасовода у
Макишу, на градској мрежи Ужице,
градској мрежи Београд на више
локација. Паралелно се изводе
радови на замени старих станица
катодне заштите новим у склопу
процеса ревитализације катодне
заштите на целом гасоводном
систему.

Са лепшим временом интензивирани радови на гасоводним објектима

РАДИЛО СЕ ОД СУБОТИЦЕ, ПРЕКО ВРШЦА
И РУМЕ, ДО КРУШЕВЦА

Крајем априла и све до краја маја, тј. у периоду
који пратимо у месечном издању компанијских
новина, било је изузетно пуно најављених радова
на гасоводном систему. Хронолошки гледано,
из предузећа „Транспортгас Србија“ стигло је
обавештење да ће због извођења радова на гасним
објектима Радне јединице „Транспорт“ Панчево, доћи
до краткотрајног поремећаја у испоруци природног
гаса за све оне потрошаче који се тим енергентом
снабдевају са Главне мерно регулационе станице
ГМРС „Вршац“, и то у четвртак, 12. маја. Истог дана,
радови су извођени и у Руми, где се налазе гасни
објекти Радне јединице „Транспорт“ Нови Сад,
односно Главна мерно регулациона станица ГМРС
„Рума“, где се радило. Дан касније, у петак, 13. маја
„Транспортгас Србија“ најавио је радове на ГМРС
„Пазова“ и о томе обавестио и дистрибутера, „Гас
Феромонт“ из тог града. Готово целодневни прекид у
испоруци природног гаса имао је и Ковин, где је због
извођења радова на гасним објектима РЈ „Транспорт“
Панчево, односно на ГМРС „Мраморак“, у среду, 18.
маја дошло до поремећаја у испоруци за дистрибутере
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У току маја, како смо чули,
обављено је и редовно надзорно
оцењивање Лабораторије за гасну
технику од стране Акредитационог
тела Србије. Надзорно оцењивање
је обављено успешно, без
неусаглашености на рад наше
лабораторије за гасну технику.

ЈП „Ковин-Гас“ Ковин и ОДС ЈП „Србијагас“ Нови Сад.
Без гаса су, у оквиру наше „Дистрибуције“, тада
била насељена места Мраморак и Долово. У Ковину
и у четвртак, 19. маја радови. Наиме, сви они који
се природним гасом снабдевају са ГМРС „Плочица“
нису тог дана имали гас, због неопходних и раније
најављених радова. Истог дана, радови и на подручју
Панчева, где је, на кратко, такође због планираних
радова, обустављен гас крајњем купцу „Скробара“
Јабука која се тим енергентом снабдева са ГМРС
„Флот“. Велики радови извршени су и на ГМРС
Крушевац. У петак, 20. маја Крушевљани нису имали
гас и о томе их је обавестио њихов дистрибутер – ОДС
ЈП „Србијагас“. Крајем маја, тачније у четвртак, 26.
маја и у петак, 27. маја од предузећа „Транспортгас
Србија“ добили смо обавештење о извођењу радова
на гасним објектима РЈ „Транспорт“ Нови Сад, и то на
ГМРС „Руменка“ и на ГМРС „Суботица“. Дистрибутери
и крајњи купци су благовремено обавештени, а наше
екипе су свој посао завршиле на време, у планираном
року. 					
(Р.Гп.)
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Кризни штаб Србијагаса и даље региструје број оболелих од коронавируса у предузећу

ОВОГ МЕСЕЦА САМО ЈЕДАН ОБОЛЕЛИ, А 393-ОЈЕ
ИЗЛЕЧЕНО ДО САДА

Будући да се из дана у дан и даље
објављује број новозаражених
на нивоу земље и да, чињеница
је, вирус Ковид-19 још увек
циркулише, пратимо какво је
стање у нашој компанији у месецу
мају. Од колеге Радана Поповића
из Кризног штаба Србијагаса за
сузбијање ширења ове заразне
болести, сазнајемо да је број

БОШКУ ТОДОРОВИЋУ НОВ
ЧЕТВОРОГОДИШЊИ МАНДАТ

оних који су овога месеца добили
корону, сада заиста минималан
– свега 1 запослени је због тога
био на боловању и у изолацији,
чувајући тако своје, али и здравље
свих оних са којима ради и живи.

да отклони сумњу да ли је реч о
коронавирусу или о некој другој
вирусној инфекцији или прехлади.
Изолација и заштитна опрема, као
основне противепидемијске мере, у
том случају, су и даље на снази.

Гледано од почетка пандемије
па до данас, у предузећу се води
да је 393-оје запослених до сада
излечено од ове заразне болести,
али и да су двојица наших колега,
нажалост, изгубили битку са
овом пошасти. Остаје апел, да
чим се појаве респираторни
проблеми праћени температуром
и симптомима о којима је толико
пута било речи, свако треба да
потражи помоћ лекара, односно

Иначе, нашег саговорника Радана
Поповића питали смо и како
протичу лекарски прегледи за
запослене који су увелико у току.
Све тече по плану, чули смо,
а свим колегама он је упутио
апел да провере своје здравље
на овај организован начин и да
тако превентивом спрече појаву
евентуалних тежих болести.
В.А.

Кадровска служба подсећа запослене

ДРУГИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2021.
МОРА ДА СЕ ИСКОРИСТИ ДО КРАЈА ЈУНА
Служба кадровских послова ЈП „СРБИЈАГАС“
обавестила је запослене који нису у целости
искористили годишњи одмор за 2021. годину, да
благовремено поднесу захтеве, у складу са својим
пословним обавезама. Уједно, у допису прослеђеном
свима путем webmaster-а, подсетила је да се

Изборна Скупштина УПР ЈП „Србиојагас“

преостали део годишњег одмора може искористити
најкасније до 30. јуна ове године. У складу са тим,
ових дана сви они који имају стари годишњи одмор,
користе те дане, у договору са руководиоцима својих
организационих целина.
(Р. Гп.)

Владимир Уторник
Већ смо једном на страницама ових новина
констатовали да је припрема неког догађаја
једнако важна колико и сам догађај. Имајући
у виду да је према Статуту Удружења
пензионисаних радника ЈП „СРБИЈАГАС“ ова,
2022. година, изборна, припреме за седницу
Скупштине обављене су током пролећа
како на нивоу свих клубова, тако и на нивоу
управљачких органа Удружења. С обзиром на
то да су те припреме на време и квалитетно
обављене, остало је да се на седници Изборне
скупштине донесу припремљене одлуке.
Према предлогу и мишљењу чланова из свих
клубова који чине Удружење, Извршни одбор
организације некадашњих радника наше
компаније разматрао је и утврдио предлог
кандидата за органе управљања Удружења. На
основу тог предлога поново је на Скупштини
за председника једногласно изабран досадашњи
председник Бошко Тодоровић. За потпредседника
Удружења изабран је такође досадашњи
потпредседник Миодраг Гаргента. Такође, изабрани
су и чланови Извршног одбора – Ана Старчевић,
Милева Радуловић, Лаза Ђурђевић и Зоран
Блануша (клуб Нови Сад), Саво Станишић и Момир
Марковић (клуб Београд), Иван Лакатуш, Бошко
Четић и Душко Амзирков (клуб Зрењанин), Цветко
Петковић (клуб Кикинда) и Љубица Зечевић
(клуб Панчево). Формиран је и Надзорни одбор
који чине Никола Векић (председник) и чланови
Стеван Армацки и Рада Матијашев, сва тројица из
новосадског клуба.
Пре самог избора органа управљања УПР ЈП
„СРБИЈАГАС“ нови-стари председник Удружења Бошко
Тодоровић је чланове Скупштине информисао о томе

Фитнес, теретана и групни тренинзи на рате

СИНДИКАТ И „WORLD CLASS“ НОВИ САД
НАСТАВЉАЈУ САРАДЊУ
За све љубитеље фитнеса, теретане и групних
тренинга добра вест! Наиме, под повољним
условима они ће и убудуће моћи да тренирају у
„WORLD CLASS“ фитнес центру у Новом Саду, и
то захваљујући томе што је и за наредну сезону
настављена и потписана сарадња између нашег
синдиката и те теретане. Годишња претплата за
чланове синдиката износи 220 евра на 10 месечних
рата путем административне забране. Више
информација у Канцеларији синдиката.

(Р. Гп.)
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да је и ове године са ДДОР-ом закључен уговор о
колективном осигурању, да је успешно организована
акција обележавања 8. марта и такмичење „Ракијада“,
затим да је прошлогодишња епидемиолошка
ситуација условила да се смањи број активности,
нарочито када су излети у питању и да се нада, и
верује, да ће ове године Удружење функционисати по
устаљеном и утврђеном плану и програму.
- Наше Удружење се финансира од донације
Србијагаса, Удружења пензионера Војводине и од
чланарина. Увек смо годину завршавали у плусу,
а тако је било и лане. Скромни смо, штедљиви
и транспарентни. Зато верујемо да ћемо даље
добијати средства за наш рад од нашег некадашњег
предузећа. Увек морамо и то да истакнемо да је
сарадња са менаџментом Србијагаса и синдикалном
организацијом наше компаније изузетна и да без
те сарадње не бисмо могли да
реализујемо оно што смо планирали,
поручио је Бошко Тодоровић.
Изборној седници Скупштине УПР
ЈП „СРБИЈАГАС“ присуствовали су,
као гости, председник Удружења
пензионера Војводине Милан
Ненадић и члан Надзорног одбора
истог Удружења Мирко Ковачевић.
Јединствену синдикалну
организацију ЈП „СРБИЈАГАС“,
која је овога пута помогла
организацију и одржавање саме
седнице, представљала је Гордана
Влашкалић. Она је бираним речима
поздравила нове чланове Скупштине
и пожелела им успешан рад.
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА
ЗА РАЗЛИЧИТЕ
ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
Период
мај 2022.
Период мај 2022.

ИНДЕКС ЦЕНЕ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ
ЕНЕРГЕНТУ
ИНДЕКС ЦЕНЕ
ПРЕМА 1.00
НАЈЈЕФТИНИЈЕМ
1.03
ЕНЕРГЕНТУ

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
ЕНЕРГЕНТА
УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ
ПРЕМА ЦЕНИ
0.00%
НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
3.28%
ЕНЕРГЕНТА

ДОЊА

ЕФЕКТИВНА
КОЕФИЦИЈЕНТ
ЦЕНАЗА
ПО РАЗЛИЧИТЕ
УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА
ГРЕЈАЊА
ЕНЕРГЕНТЕ
У ШИРОКОЈ
ПОТРОШЊИ
ПРЕМА ЦЕНИ
ПРЕМА
ТОПЛОТНА
ЈЕДИНИЦА
ВРСТА ГОРИВА

МЕРЕ

3
ЈЕДИНИЦА
St. m
МЕРЕ3

Природни гас*-ВРСТА
ЈП "СРБИЈАГАС"
ГОРИВА
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС''
Пропан Бутан-ТНГ
Природни гас*"СРБИЈАГАС"
Струја-ЈТ*
плаваЈПзона
Природни
гас*ДП
''НОВИ САД-ГАС''
Струја-ЈТ* црвена зона
Пропан Бутан-ТНГ
Струја-ДТ*
плава зона виша
Струја-ЈТ* плава
Струја-ДТ*
црвеназона
зона виша
Струја-ЈТ* црвена зона нижа
Струја-ДТ*
Струја-ДТ*
плава
зона виша
Угаљ
Обилић
сушени**
Струја-ДТ*
црвена
зона виша
Угаљ
Обилић
сирови**
Струја-ДТ*
црвена зона нижа
Угаљ
Ковин**
Угаљ Обилић
Пелет
буков**сушени**
Угаљ Обилић сирови**
Угаљ Ковин**
НАПОМЕНЕ:
буков**
НАПОМЕНЕ:
*Пелет
Плаћа
се по утрошку месечно

St. m
kg 3
St.
m
kWh
St.
m3
kWh
kg
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
t
kWh
t
kWh
t
tt
t
t
t

ЦЕНА
КОРИСНОГ
ЈЕДИНИЦИ
ПериодМОЋ
мај 2022.
(РСД/МЈ)
ДЕЈСТВА
МЕРЕ (РСД)
(МЈ/ј.м.)
ДОЊА
ЕФЕКТИВНА
КОЕФИЦИЈЕНТ
ЦЕНА ПО
32.28 ТОПЛОТНА
33.5 КОРИСНОГ0.85
ЦЕНА1.13
ЈЕДИНИЦИ
МОЋ
ДЕЈСТВА 0.85 (РСД/МЈ)
МЕРЕ (РСД)
33.34 (МЈ/ј.м.)
33.5
1.17

45.9
0.85
4.91
4.33
333.36%
33.5
0.85
1.13
1.00
0.00%
3.6
0.99
2.36
2.08
108.16%
33.5
0.85
1.17
1.03
3.28%
3.6
0.99
4.72
4.16
316.34%
45.9
0.85
4.91
4.33
333.36%
3.6
0.99
2.70
2.38
137.91%
3.6
0.99
2.36
2.08
108.16%
3.6
0.99
5.39
4.76
375.81%
3.6
0.99
4.72
4.16
316.34%
3.6
0.99
1.35
1.19
18.95%
3.6
0.99
2.70
2.38
137.91%
16.088
0.6
1.42
1.26
25.65%
3.6
0.99
5.39
4.76
375.81%
7.942
0.6
1.84
1.62
61.98%
3.6
0.99
1.35
1.19
18.95%
11
0.6
1.52
1.34
33.66%
16.088
0.6
1.42
1.26
25.65%
17.078
0.91
1.95
1.72
71.70%
7.942
0.6
1.84
1.62
61.98%
Припремили:
Драгана Драгишић
11
0.6
1.52
1.34
33.66%
Владимир Петровић
Извори цена:
Извори цена: 0.91
17.078
1.95
1.72
71.70%
природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
природни
гас
ЈП
“СРБИЈАГАС”
Припремили:
Драгана Драгишић
*** Плаћа
Цена јесе
дата
транспорта
и манипулативних трошкова
природни гас -"НОВИ САД-ГАС" д.о.о.
побез
утрошку
месечно
природни
- ДПу “НОВИ
САД-ГАС”
НАПОМЕНЕ:
Извори
цена:
ЈТ
бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа
пропангас
бутан
боци 10кг
- "Петрол", РуменкаВладимир Петровић
**
Цена
је
дата
без
транспорта
и
манипулативних
*
Плаћа
се
по
утрошку
месечно
природни
гас
ЈП
"СРБИЈАГАС"
пропан
бутан
у
боци
10kg
- “Петрол”, РуменкаСРБИЈЕ"
електрична енергија - "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих
**трошкова
Цена
је дата
без
транспорта
и зона,
манипулативних
природни
гас -"НОВИ
САД-ГАС"
д.о.о. БГД",
ЈТ бројило
зелена
ДТ зелена
зона и ДТ
електрична
енергија
- Нови
“ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ”
угаљ - "Искра-Пан",
Сад,"Тропикал
Овча
зона.
На укупну
потрошњу
додаје
се фиксни
део. трошкова
ЈТплава
бројило
зелена
зона,
ДТ зелена
и ДТ
плава зона
нижа
бутан
у
боци
10кг
"Петрол",
Руменка
зона
нижа
тарифа
нисузона
узети
у обзир
јер би
се тарифа
угаљпропан
“Искра-Пан”,
Нови
Сад,
“Тропикал
БГД“ Овча
пелет буков - "Пелет центар", Нова Пазова
електрична
енергија
- "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ"
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих
пелет
буков - “Пелет
центар”,
Нова Пазова
приликом грејања изашло из оквира тих зона. На укупну
угаљ
"Искра-Пан",
Нови
Сад,"Тропикал
БГД",
зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део.
Цене су без ПДВ-а узете за период мај 2022. Овча
потрошњу додаје се фиксни део.
пелет буков - "Пелет центар", Нова Пазова
Цене су без ПДВ-а узете за период мај 2022.
191.67
32.28
8.41
33.34
16.821
191.67
9.612
8.41
19.224
16.821
4.806
9.612
13,750.00
19.224
8,750.00
4.806
10,000.00
13,750.00
30,250.00
8,750.00
10,000.00
30,250.00

Цене суРАЗЛИЧИТИХ
без ПДВ-а узете заЕНЕРГЕНАТА
период мај 2022.
ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА
5.00

4.76

4.33

4.50
5.00
4.00
4.50

4.16

4.33

4.16

3.50
4.00
3.00
3.50

2.38

2.50
3.00

2.08

2.00
2.50
1.50
2.00

4.76

2.38
2.08

1.00

1.19

1.03

1.00

1.34

1.26

1.72

1.62

1.00
1.50
0.50
1.00

1.72

1.62

1.19

1.03

1.26

1.34

0.00
0.50
0.00

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић
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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

