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У октобру се увек сећамо почетка формирања ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад

СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА ОДГОВОРНО
ОБЕЗБЕЂУЈЕМО И НА 17. РОЂЕНДАН КОМПАНИЈЕ
Од 1. октобра 2005. године, када је формирано
Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“, Нови Сад,
прошло је пуних 17 година. Стога и овог
октобра не можемо а да се не осврнемо
на годишњицу компаније, која из године
у годину, и онда када није било оволико
проблема у сектору енергетике, a и сада,
дакле у години када је цена природног гаса
достигла историјски максимум, успела да
заједно са државним врхом и оснивачем
предузећа, Владом Републике Србије, свима
онима који се греју на гас и тај енергент троше
у технолошким процесима, омогући сигурно
и безбедно снабдевање. „СРБИЈАГАС“ је данас
одговоран енергетски субјекат на тржишту
природног гаса који спроводи енергетску
политику Републике Србије и поузданим,
сигурним и квалитетним снабдевањем
природним гасом и перманентном бригом

о условима за поуздан и безбедан рад и
одрживи развој гасоводног система, ствара
услове за тржишну конкурентност, развој
тржишта природног гаса и његово повезивање
са регионалним и унутрашњим тржиштем
Европске уније.
Запослени Србијагаса, заједно са својим
пословодством и Надзорним одбором, али
и са свим надлежним министарствима
и институцијама, чиниће и надаље све,
максимално се ангажујући, да природни гас
стигне до свих садашњих и будућих корисника
и купаца, да реализује све оне пројекте који
су важни за нашу земљу и за компанију у
којој радимо, и да оствари најбоље могуће
резултате у условима који владају на тржишту.
Године које су за нама, знање и искуство којим
располажемо, дају нам за право да верујемо у
успех и у временима која долазе.
В.А.

НАДЗОРНИ ОДБОР
СРБИЈАГАСА ОДРЖАО
ДВЕ СЕДНИЦЕ У
ОКТОБРУ. САОПШТЕНИ
ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ
РЕЗУЛТАТИ
КОМПАНИЈЕ! И ДАЉЕ
ПОЗИТИВАН ТРЕНД
ПОСЛОВАЊА!

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ДУШАН БАЈАТОВИЋ
ИЗЈАВИО ЗА ДОМАЋЕ
МЕДИЈЕ: СРБИЈА ЈЕ
НАЈБОЉЕ ОБЕЗБЕЂЕНА
ЗЕМЉА ПРИРОДНИМ
ГАСОМ У ЕВРОПИ!

У новој Влади Србије нова министарка енергетике Дубравка Ђедовић Негре

И НАША ЗЕМЉА ИЗЛОЖЕНА ГЛОБАЛНИМ
ЕНЕРГЕТСКИМ ПРОБЛЕМИМА

Крајем октобра изабрана је
нова Влада Републике Србије.
Ресор рударства и енергетике
убудуће ће водити министарка
Дубравка Ђедовић Негре.
На ову позицију она долази
са места члана Извршног
одбора НЛБ Комерцијалне
банке. Рођена је 1978. године у
Београду. Говори четири страна
језика – енглески, италијански,
француски и руски. Дипломирала је банкарство
и финансије на Економском Факултету у
Београду, а магистрирала финансије и
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менаџмент на „SDA Bocconi“ Универзитету у
Милану и Андерсон школи менаџмента у Лос
Анђелесу.
Нова министарка је изјавила да је за њу
огромна част да може да служи својој земљи у
изазовним временима у новој Влади Србије.
- Глобалним историјским проблемима у
енергетском сектору изложена је и наша
земља. Верујем да ћу кроз своје знање и
искуство допринети да се они ублаже и
отклоне како бисмо створили преко потребну
сигурност и стабилност нашим грађанима казала је Ђедовић за Танјуг.

СИНДИКАТ СРБИЈАГАСА
ТРАЖИ ДА СЕ ПОШТУЈЕ
КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР! ПОДНЕТА
ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ЊЕГОВУ ИЗМЕНУ У
ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ
НА ПОВЕЋАЊЕ
ЗАРАДЕ, И ТО ЗА 12,5%!

(www.naslovi.net)
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Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио више значајних извештаја и одлука

ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ У
ЦИЉУ СИГУРНОГ СНАБДЕВАЊА ТРЖИШТА

У Београду одржана друга октобарска седница Надзорног одбора

НАСТАВЉЕН ПОЗИТИВАН ТРЕНД ПОСЛОВАЊА
ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2022. ГОДИНЕ

Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“
одржао је седницу у Београду, у четвртак,
27. октобра 2022. године. Радећи по унапред
утврђеном и једногласно усвојеном дневном
реду, Надзорни одбор усвојио је Периодичне
финансијске извештаје за период 01.0130.09.2022. године, као и Извештај о
реализацији годишњег Програма пословања ЈП
„СРБИЈАГАС“ у периоду од јануара до септембра
ове године.
У Новом Саду је у четвртак, 20. октобра, одржана
седница Надзорног одбора Јавног предузећа
„СРБИЈАГАС“, којој је председавао председник НО
проф. др Муамер Реџовић, а којој је присуствовао
в.д. помоћника министарке рударства и енергетике
Раша Којчић и представници пословодства
компаније.
Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили
више извештаја и одлука са циљем континуираног и
успешног пословања компаније на дужи рок, и међу
њима, најпре, Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“
за период 01. јануар – 30. јун 2022. године, као и
извештаје о процени ризика наплате краткорочних
потраживања и пласмана и њиховом вредновању
на дан 30. септембар ове године и о вредновању
дугорочних финансијских пласмана, дугорочних
потраживања и квалификацији заједничких
аранжмана, такође са стањем на дан 30.09.2022.
године. Усвојен је и деветомесечни Извештај о
вредновању залиха и датих аванса, Извештај о
извршеном попису залиха природног гаса са стањем

на дан 1. октобар ове године, као и Одлука о отпису
и искњижавању застарелих потраживања и обавеза
из евиденције у пословним књигама предузећа на дан
30.06.2022. године.
На седници је речено да ЈП „СРБИЈАГАС“, уз
континуирану сарадњу са Владом Републике Србије
и надлежним министарствима, и даље предузима
све потребне активности и могуће мере, пре свега
у циљу наставка сигурног снабдевања тржишта,
прилагођавања и припреме за будуће пословање
у условима отвореног тржишта, инвестиционих
активности и оптималног рада и резултата у датим
условима, а нарочито у погледу ефикасности наплате
потраживања и одржавања ликвидности предузећа.
Надзорни одбор Србијагаса усвојио је на овој седници,
између осталог, и Одлуку о расходу и продаји, путем
лицитације, 28 возила која немају књиговодствену
вредност због старости, пређених километара и
општег стања, и која су са циљем економичности и
ефикасности у раду, одређена за расход.
(www.srbijagas.com)

Седници је председавао председник Надзорног
одбора Србијагаса, проф. др Муамер Реџовић,
а присутни су били сви чланови НО, као и
представници пословодства предузећа.
Како је истакнуто на седници, извештајни период
обележиле су интензивиране активности у циљу
обезбеђења потребних залиха природног гаса
и пуњења складишта у Банатском Двору и у
Мађарској, што је захтевало континуирану сарадњу
са Владом Републике Србије, министарствима и свим
релевантним институцијама. Менаџмент и Надзорни
одбор, као и сви запослени националне гасне
компаније, предузимали су све неопходне активности
у циљу одржавања и унапређења свих показатеља
пословања, упркос раду у отежаним околностима које
су утицале и на оптерећење у погледу финансирања
свих обавеза, као и тешкоће у погледу наплате
потраживања од дела купаца и повећање вредности
трошкова обезвређења потраживања. И поред тога,
Србијагас је, како је речено на седници Надзорног
одбора, и на деветомесечном нивоу остварио
позитиван финансијски резултат у виду пословне и
нето добити.

У усвојеним документима констатовано је да је
и у 2022. години настављен увоз интервентних
количина природног гаса услед повећане потрошње
тог енергента у прва три квартала ове године, тако
да је ЈП „СРБИЈАГАС“ набављало додатне количине
природног гаса по вишим, берзанским ценама, а
увоз је плаћан авансно. Речено је и то да је Влада
Републике Србије, крајем прошле и током ове године,
донела уредбе о привременој мери ограничавања цене
гаса и надокнади разлике у цени гаса набављеног
из увоза или произведеног у нашој земљи у случају
поремећаја на тржишту, а ефекти датих уредби за
период јануар-септембар укључени су у финансијске
извештаје компаније.
На седници је било речи и о положају запослених ЈП
„СРБИЈАГАС“ у време када предузеће ради у отежаним
околностима, њиховим зарадама и другим правима
која проистичу из Колективног уговора, као и о
будућим корацима које би требало предузети како би
се њихов положај поправио и побољшао.
(www.srbijagas.com)

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ - Вучић и Фон дер Лајен обишли радове на изградњи гасовода Ниш-Димитровград

ГАСНИ ИНТЕРКОНЕКТОР БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ЗАВРШЕН ДО СЕПТЕМБРА ИДУЋЕ ГОДИНЕ
Председник Србије Александар Вучић и
председница Европске комисије Урсула фон дер
Лајен у петак, 28. октобра, обишли су радове на
изградњи гасног интерконектора Србија - Бугарска
у месту Јелашница, у близини Нишке бање. Њих
су на градилишту дочекали генерални директор
ЈП “СРБИЈАГАС” Душан Бајатовић, председник
Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић и
извршни директор ОДС-а Милан Здравковић.
Председник Вучић је, током обиласка радова на
изградњи гасног интерконектора, изјавио да би
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радови на изградњи гасног интерконектора
Србија – Бугарска, требало да буду завршени до
септембра 2023. године, а током представљања
пројекта председници ЕК пренео је и то да би
требало да се изгради и нова интерконекција у
дужини од око 70 километара према Северној
Македонији.
Председница Европске комисије најавила је,
након обиласка радова, подршку Србији, услед
енергетске кризе, у висини од 160 милиона евра,
и поручила да зна да је будућност Србије у ЕУ,
јер Унија није потпуна без Србије.
(www.tanjug.rs)
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Директор Бајатовић гостовао у емисијама ТВ Прва, ТВ Пинк и ТВ Хепи

СРБИЈА ЈЕ НАЈБОЉЕ ОБЕЗБЕЂЕНА ЗЕМЉА
ПРИРОДНИМ ГАСОМ У ЕВРОПИ
До чепа пуна сва складишта гаса
У једној од најгледанијих емисија јутарњег
програма, на ТВ Пинк, директор Бајатовић је
изјавио да верује, да чак и да се деси нешто
лоше у односима са Русијом, да би се можда
променио систем плаћања али да би Руси
своје обавезе испуњавали.

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић
појаснио је, гостујући овог месеца у домаћим
телевизијама, каква је ситуација са резервама
природног гаса за предстојећу зиму. Он је казао да
имамо довољно гаса и да наше залихе никада нису
биле веће, као и да се од гаса производи и струја.

О БЕЗБЕДНОСТИ ГАСОВОДА
Директор Србијагаса рекао је на ТВ Прва да се
Безбедносно информативна агенција, полиција
и контраобавештајне службе, заједно са
колегама у региону, баве безбедношћу гасовода
„Балкански ток“. Он је навео да ће и локално
становништво бити ангажовано да помогне,
истичући да је добијена и сателитска заштита
тог објекта.

- Нико није донео одлуку да се грејна сезона
одложи, али ако је већ Михољско лето, добро је да
приштедимо. Хоћемо да период трошења гаса из
складишта почне што касније, како бисмо што више
уштедели у случају да се деси нека експлозија на
гасоводу, навео је Душан Бајатовић, директор
Србијагаса приликом гостовања у „Јутру“
Телевизије Прва. Он је додао да је тренутни
циљ да се прављењем што више струје из
гаса попуњавају депоније угља, истичући
притом да струју не увозимо већ 15 дана, али
да се значајно поправила и хидрологија.
- Ако захлади пустићемо даљинско грејање
сутра, али још увек није хладно. Сви
даљински системи су проверени и технички
оспособљени и могу да стартују. О томе
одлучују локалне самоуправе, додао је он и
поручио да од смрзавања ове зиме неће бити
ништа.
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- Србија је тренутно најбоље обезбеђена
земља у Европи, јер је количина
ускладиштеног гаса 180 посто у односу
на капацитет, пошто складиштимо гас и у
Мађарској. До чепа су пуна сва складишта
гаса. Имамо 660 српских и 280 руских
милиона кубика, што је све под нашом
контролом. То никада нисмо имали, рекао је
директор Србијагаса.
Према његовим речима, одлагање почетка грејне
сезоне доноси уштеду у потрошњи гаса од 40 до 50
милиона кубика, а то је, како је рекао, десет дана
потрошње у случају да евентуално престане доток
гаса. У Србију гасоводом тренутно дневно стиже
више од 15 милиона кубика гаса, тако да је то, уз
један правац гасовода преко Украјине (где стиже 42
милиона кубика), једини доток руског гаса у Европу,
казао је Бајатовић.
- Ако останемо без икаквих количина гаса, можемо
уз штедњу, да прегурамо 90 дана са залихама.
Набављају се додатне количине мазута и других
супституената, па ће то ускоро бити и 120 дана. То
значи да ћемо моћи да прегурамо зиму, напоменуо је
директор Србијагаса.
Није енергетски биланс Србије само „СРБИЈАГАС“
У емисији „Добро јутро Србијо“ на ТВ Хепи, директор
је гостовао такође половином овог месеца. Он је
том приликом истакао да треба сачувати што веће
количине гаса у складиштима и додао да сада

трошимо само на најјефтинији гас и на тај начин да
штедимо новац.
- Покушавамо да не дирамо складишта, јер онога
момента када се укључи грејање морамо да користимо
гас из складишта, а зашто би то радили када су
спољне температуре прихватљиве. Не кажем да је то
комфор који смо имали, али погледајте друге државе.
Наша просечна фактура је и даље 353 долара за 1.000
кубика, а већ сада је на граници најјефтинији гас 420
долара и биће цео квартал тако. Није енергетски
биланс Србије само „СРБИЈАГАС“, али можемо ли без

гаса? Не можемо. Све се ради да се напумпају све
врсте резерви и сви треба да помогнемо држави. Боље
да будемо безбедни и да мало истрпимо. Морамо да
схватимо да се политика не сипа у радијаторе и не
ставља у гориве пећи, на које год гориво да су. Она
не може бити енергент да се угрејемо и прехранимо.
Држава и јавна предузећа су урадила све да пунимо
магацине. Сутра можемо да кренемо у грејну сезону,
закључио је Бајатовић.
В.А.

Премијерка о почетку грејне сезоне

ДОК СУ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРУ НЕМА ПОТРЕБЕ ЗА ГРЕЈАЊЕМ
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да су енергенти за зиму обезбеђени, али да док су
спољне температуру високе нема потребе да се бесмислено троши и користи грејање. Она је, на питање
новинара да ли ће бити одложена грејна сезона, рекла да се треба понашати енергетски ефикасно.
Премијерка је подсетила да ће температура бити, по временској прогнози, између 22 и 25 степени и
додала да нема потребе да се у тој ситуацији „понашамо као расипници“. Брнабић је нагласила да би
о почетку грејања коначну одлуку требало да донесу локалне самоуправе, напомињући да није иста
температура у Сјеници, где је увек хладније и у неким другим градовима у Србији.
(www.tanjug.rs)

Објављена листа „SEE TOP 100“

ЈП „СРБИЈАГАС“ ОВЕ ГОДИНЕ НА 57. МЕСТУ

Поново смо међу највећим компанијама у
Југоисточној Европи! Наиме, Јавно предузеће
„СРБИЈАГАС“ нашло се ове године на 57. месту на
листи сто најбољих предузећа овог региона, гледано
по приходу и добити. Медији су пренели да се
десет српских компанија налази међу сто највећих
компанија Југоисточне Европе, показује ранг-листа
„SEE TOP 100“, коју је објавио „SeeNews“.
Ова ранг-листа обухвата 100 највећих компанија
у Југоисточној Европи према укупном приходу за
фискалну годину закључно са 31. децембром 2021.
године. Највећа компанија у овом региону је ОМВ
Петром из Румуније, а следе „Daciа” и „ОМВ Петром

Маркетинг“, такође из ове земље. На листи највећих
компанија из Србије се, поред Србијагаса, налазе и
ЕПС (10. место), Нафтна индустрија Србије (18), ХБИС
(52), „Serbia Zijin Copper“ (56), „Delhaize Serbia“ (59),
Телеком Србија (68), Електродистрибуција Србије
(71), „Tigar Tyres“ (72) и „Mercator S“ (98). Индустрија
нафте и плина се показала као најснажнија у погледу
прихода и добити, заменивши победника из 2020. –
сектор велепродаје и малопродаје.
(www.bonitet.com)
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Алексеј Милер, изјава за медије

Гаспром вести

ДИЈАЛОГ МОСКВЕ И АНКАРЕ О ГАСНОМ ХАБУ
У ТУРСКОЈ ПОЧЕЋЕ ВЕОМА БРЗО

ИСЦУРЕЛО 800 МИЛИОНА КУБИКА ГАСА

Портпарол руског гасног гиганта, Гаспрома, Сергеј
Купријанов изјавио је почетком октобра, да је 800
милиона кубних метара природног гаса исцурело
након што су експлозије погодиле два гасовода
испод Северног мора, „Северни ток 1” и „Северни
ток 2. Купријанов је на седници Уједињених
нација путем видео-линка рекао да је количина
испуштеног гаса еквивалентна количини за

тромесечно снабдевање Данске.
- Подаци о наглом паду притиска и цурењу гаса
значе да се са сигурношћу може рећи да је
гасовод оштећен физичким путем, истакао је он и
додао да иако у тренутку несреће гасоводом није
транспортован гас, оба гасовода су била спремна за
рад, пренео је ТАСС. 			
(Аг.)

Директор руског гасног концерна „Гаспром“ Алексеј
Милер изјавио је средином месеца да ће дијалог

- Турска страна је, наравно, испољила веома велико
интересовање, договорили смо се с колегама,
пре свега, на корпоративном нивоу, с министром
енергетике Турске, да дијалог почнемо веома, веома
брзо. И прећи ћемо већ на апсолутно конкретно
разматрање обима и рокова за реализацију
пројекта, рекао је Милер. Према његовим речима,
Москва и Анкара ће, такође, разговарати о питању
успостављања гасног чворишта на граници Турске
с Европском унијом, које би могло да постане
индикатор за цене гаса. 			
(Аг.)

Изјава Алексеја Милера поводом најаве ЕУ о ограничењу цена гаса

ЗАУСТАВИЋЕМО ИЗВОЗ ПРИРОДНОГ ГАСА У ЕУ
Гаспром је запретио да ће зауставити извоз
природног гаса у Европску унију ако блок уведе
ограничење цена горива, понављајући слично
упозорење руског председника Владимира Путина
прошлог месеца.
- Таква једнострана одлука је наравно кршење
постојећих уговора, што би довело до прекида
испоруке, рекао је шеф Управе Гаспрома Алексеј
Милер на руској државној телевизији.
(Аг.)

Москве и Анкаре о предлогу Русије да се успостави
гасно чвориште у Турској почети већ у другој
половини октобра.

Састанак Алексеја Милера и Петера Сијарта

ТУРСКИ ТОК ОСТАЈЕ ЈЕДИНИ ПОУЗДАН ГАСОВОД
ЗА МАЂАРСКУ

Саопштење Гаспрома од 5. октобра

ТРАНСПОРТ ГАСА У ИТАЛИЈУ ПРЕКО АУСТРИЈЕ

Руски „Гаспром“ саопштио је почетком октобра,
да ће се транспорт гаса у Италију, након прекида
који је трајао неколико дана, наставити преко
Аустрије. Гаспром је објавио да је „заједно са својим
италијанским купцима“ успео да пронађе решење за
доток гаса у условима регулаторних промена које су
у Аустрији уведене крајем септембра. У саопштењу
руске компаније наводи се да је аутријски оператер
показао спремност да дозволи транзит Гаспром
Експорту и тиме омогући наставак испоруке руског
гаса преко Аустрије.			
(Аг.)

Октобарска берза

СПОТ ЦЕНА ГАСА 1.202 ДОЛАРА ЗА ХИЉАДУ КУБИКА

Спот цене природног гаса у Европи пале су у
уторак, 18. октобра, на најнижи ниво у последња
четири месеца, показују подаци Лондонске
интерконтиненталне берзе.
Новембарски фјучерси на „TTF“ чворишту у Холандији
пали су за чак 7% - на 1.202 долара за 1.000

6

кубних метара, или на 118 евра по мегават-сату у
домаћинствима, у раној трговини, што је најниже у
току једног дана, још од 15. јуна. Аналитичари кажу
да су цене природног гаса наставиле опадајући
тренд и овог месеца, услед позитивних извештаја о
нивоима складиштења у ЕУ, који су почетком октобра
достигли ниво изнад 92%. 		
(Аг.)

У Москви су у среду, 12. октобра, разговарали
председник Управе Гаспрома Алексеј Милер
и министар спољних послова Мађарске Петер
Сијарто. Будимпешти је потребна даља сарадња са
„Гаспромом“ као поузданим снабдевачем природног
гаса у условима дугорочне енергетске кризе у
Европи, изјавио је Сијарто после разговора са
Алексејем Милером.
- Сврха овог разговора била је да се уверимо да је
„Гаспром“ на дужи рок заинтересован за сарадњу
са Мађарском. Тренутна енергетска криза у Европи
није краткорочна, већ дугорочна. Стога нам је
потребно да „Гаспром“ дугорочно остане поуздан
снабдевач природног гаса на кога бисмо могли да
рачунамо, истакао је Сијарто.

Министар је додао да због проблема на северној
рути Будимпешта добија само 30 одсто првобитне
количине гаса из Русије преко Аустрије, али се по
договору са Гаспромом сав тај обим преусмерава на
јужну руту преко „Турског тока“.
Он је нагласио да „Турски ток“ остаје једини
поуздан гасовод за Мађарску преко којег добија
100 одсто планираних количина, као и да Мађарска
поздравља одлуку Русије да преусмери испоруке
гаса у Европу са северне руте на јужну, јер се
тиме повећава сигурност снабдевања Будимпеште
енергијом.
(Аг.)
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У сусрет грејној сезони још више се радило на припреми система

УГРАЂУЈУ СЕ НОВА МЕРИЛА И ВРШЕ ПОПРАВКЕ
ОШТЕЋЕНИХ ГАСОВОДА
Подужи је списак места, односно мерно регулационих
станица на гасоводном систему, где се овога
месеца радило. Најчешће су то били послови на
уградњи нових ултразвучних мерила, али било је и
деоница гасовода које су мењане због оштећења.
Према подацима који су стигли до нас, од почетка
октобра до данас радило се на следећим објектима:
ГМРС „Темерин“ у понедељак, 3. октобра, ГРЧ
„БЕЖАНИЈА“ у уторак, 11. октобра, санација цурења
на дистрибутивној гасној мрежи у Долову у среду, 5.
октобра, радови на ДГМ „Иван Милутиновић“ Панчево
и на ДГМ Качарево у понедељак, 10. октобра, као

и радови на ГМРС „Беочин“ у уторак, 25. октобра.
У среду, 26. октобра, предузеће „Транспортгас
Србија“ најавило је радове на гасним објектима
Радне јединице „Транспорт“ Панчево, и то на шест
мерно регулационих станица, међу којима су: ГМРС
„Надел“, ГМРС „Нова Сушара“, ГМРС „ПИК Тамиш“,
ГМРС „Банатски Брестовац“, ГМРС „Плочица“ и ГМРС
„Ковин“. Сви радови реализовани су у планираном
року, а купци су били благовремено обавештени о
прекиду испоруке гаса, путем медија и на Интернет
страници ЈП „Србијагас“.
В.А.

Активности ЈСО „Србијагас“ за више послодаваца

СИНДИКАТ ЗАХТЕВА ДА СЕ ПОШТУЈЕ
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
запошљавању што би, донекле, побољшало
материјални положај агенцијских радника у нашој
компанији.

Одбор Јединствене синдикалне организације
„Србијагас“ за више послодаваца, на седници
одржаној у понедељак, 3. октобра ове године,
разматрао је материјално-социјални положај
запослених у контексту све чешћег оспоравања права
запослених, чиме се крше одредбе Колективног
уговора и од стране потписника.
Одбор је заузео став да нико нема право да се игра
са правима запослених и да ће синдикат, уколико
потписници Колективног уговора не испоштују све оно
што је тим документом утврђено, позвати запослене
да искажу своје незадовољство свим дозвољеним
средствима.
Одбор сматра да Пословодство има обавезу да се
писмено обрати запосленима у вези са исплатом зајма
и другим проблемима у функционисању компаније.
На седници је закључено да се поднесе Иницијатива
за Измену и допуну колективних уговора, којом
би се предвидео раст зарада од јануара следеће
године у износу не мањем од 12,5%.

И овог месеца пратимо податке о броју оболелих од Ковида-19

ДВОЈЕ КОЛЕГА ЗАРАЖЕНО КОРОНА ВИРУСОМ,
А 443-ОЈЕ ИЗЛЕЧЕНО ДО САДА
Иако се у октобру очекивало повећање броја оболелих
од коронавируса Ковид-19, подаци нашег Кризног
штаба показују да је ситуација „под контролом“,
будући да је у овом месецу само двоје колега
пријавило да је имало корону и да су због тога, морали
да буду на боловању. Податак који се такође прати и
евидентира у нашој Служби за безбедност и здравље
на раду и у Кризном штабу, јесте број излечених од
ове заразне болести. Према евиденцији наших колега,
до сада је Ковид победило 443-оје запослених у
Србијагасу, а сада већ није реткост да неки оболевају
и по други пут. Срећом, већина има слабије и блаже
симптоме, тако да, уз неколико дана изолације,
мировања и од стране лекара одређене терапије,
болест пролази веома брзо. Важно је да, уколико
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дође до заражавања,
бринемо пре свега о себи
али и о другима, односно
да не излазимо из куће и
сачекамо да оздравимо и да
се, онда, здрави вратимо у
колектив. Судећи и према
подацима који се објављују на републичком нивоу,
број оболелих од корона вируса и даље се креће
око хиљаду наших грађана на дневном нивоу, што
говори да је болест још увек веома присутна и да
сви морамо да водимо рачуна о већ добро познатим
епидемиолошким мерама, како би спречили ширење и
евентуалне компликације које она доноси.
В.А.

На седници су разматрани дописи и упозорења
запослених на лоше услове рада у појединим
деловима компаније, па чак и на појаву гмизаваца
у неким канцеларијама, тако да је Одбору за
безбедност и здравље на раду, предложено да у
складу са законским овлашћењима, размотре све
представке и да пословодству предложе мере за
побољшање услова рада.
На састанку су анализиране и све активности које
синдикат реализује у току ове године, а чији је циљ
помоћ запосленима да под најповољнијим условима
отпутују, летују или оду на рехабилитацију, а то су:
Будва, Неос Мармарас, Златибор, бање, путовања у
светске метрополе и сл.
Имајући у виду да се ближи крај године, Синдикат
је покренуо иницијативу за набавку новогодишњих
пакетића за децу запослених у предузећима у којима
има своје чланове.
(www.sindikat-srbijagas.com)

Синдикат је подржао Инцијативу дела запослених
у „Дистрибуцији” са подручја Зрењанина, Сечња,
Кикинде и других градова где се налазе ОД
центри, и с тим у вези исту упутио Извршном
директору на разматрање. Синдикат је заузео
став да је организација и систематизација
послова у „Дистрибуцији” донекле превазиђена,
а нарочито када је реч о вредновању појединих
послова, те би у том смислу било целисходно да
се овим овим питањима посвети посебна пажња.
Чланови Одбора ЈСО су информисани да је
завршена јавна набавка за изнајмљивање
радника преко агенција и да је Синдикат при
ставу да се мора поштовати Закон о агенцијском

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА
Јединствена синдикална организација „СРБИЈАГАС” за више послодаваца поднела је Иницијативу за
Измене Колективног уговора за ЈП „СРБИЈАГАС“, којом се захтева повећање зарада за 12,5%, почев од
зараде за јануар 2023. године, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег плана пословања
за идућу годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године. Поменута
уредба односи се на јавна предузећа и друге облике организовања, који обављају делатност од општег
интереса, а коју је Влада РС усвојила 20. октобра 2022. године. Иницијатива је упућена надлежном
министарству и послодавцу. Уредбом је, иначе, дефинисано да средства за зараде запослених треба
планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима, који уређују ову
област. Просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише 12,5%, у складу
са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта, а то је, код нас,
Колективни уговор.
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Анализа АЕРС-а – Трошкови енергије за грејање стамбеног простора

ПРИРОДНИ ГАС НАЈЈЕФТИНИЈИ ЕНЕРГЕНТ
У ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ 2022/2023.

ТРОШКОВИ
ЕНЕРГИЈЕ
ГРЕЈАЊЕ
Агенција
за енергетику
РепубликеЗА
Србије
(АЕРС), СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
грејна
сезона 2022/2023.
већ по традицији у ово доба године,
саопштава
резултате своје анализе трошкова енергије за
За грејање грејање
просечно изолованог
стамбеног
простора од
м2 на 20оC у утоку
16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је
стамбеног
простора,
а 60
узимајући
обзир
енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији). При анализи трошкова енергије за грејање узима
све енергенте.
Ова
рачуница увек изазива велико
се у обзир ефикасност
уређаја који
се користе.
интересовање потрошача, па је стога и ми преносимо
Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2022/2023. (према ценама из прве половине октобра 2022.) имаће
у октобарским издањима нашег листа. Дакле, АЕРС
домаћинства која се греју коришћењем природног гаса, за шта ће им бити потребно 45,5 хиљада динара. Грејање коришћењем дрва у
израчунао
за грејање
изолованог
подручјима је
Србије
у којима седа
онојеможе
набавити попросечно
нижим ценама
(на пример 7.650 динара по m3) и уколико домаћинства имају новије пећи
стамбеног
простора
од 60
m2 на динара,
20оC удок
току
16 сати
чија је ефикасност
већа, нпр.
65% ће коштати
63 хиљаде
ће значајно
веће трошкове, преко 104 хиљаде динара, имати домаћинства
која користедневно
скупље огревно
дрво (са
ценом 180
10.700дана
динараупо
m3) и имају
пећи ниже ефикасности. Нешто нижи трошкови од 96,2 хиљаде динара
у целом
стану,
грејној
сезони,
ће бити за домаћинства
користе пелет,
сагореваkWh
у ефикаснијим
пећима2 конструисаним
за ово гориво.
потребнакоја
енергија
од ако
окосе9.000
(150 kWh/m
је
просечна
за грејање
у Србији).
Трошкови грејања
на угаљпроцењена
ће износити од потрошња
71,9 до 77,7 хиљада
динара, зависно
од врсте угља који се користи.
При
трошкова енергије
грејање
узима
сединара, али само уколико се искључиво користи јефтинија
Домаћинства
којаанализи
користе термоакумулационе
пећи имаћеза
трошкове
од 64,4
хиљада
у
обзир
ефикасност
уређаја
који
се
користе.
Најниже
ноћна електрична енергија. Допуњавање пећи коришћењем скупље електричне енергије самоДомаћинства
током два сата дневно,
трошкове
за 40%,
којаувећава
користе
термоакумулационе
пећи
тако да онитрошкове
износе око 88,58
хиљада динара.
енергије
за грејање, за наведене услове,
имаће трошкове од 64,4 хиљада динара, али само
у грејној
сезони
2022/2023.
(премакоја
ценама
из прве енергију директно у грејним телима и котловима за етажно
Највеће трошкове
енергије
за грејање
имаће домаћинства
користе електричну
уколико се искључиво користи јефтинија ноћна
половине
имаће
домаћинства
која
се
грејање, пропан
бутан гасоктобра
и лож уље.2022.)
За набавку
енергената
или енергије, која
је потребна
за грејање просечног стана током целе сезоне, она
електрична енергија. Допуњавање пећи коришћењем
морају издвојити
хиљада динараприродног
за електричну гаса,
енергију,за167
хиљада
за пропан бутан гас, односно 188,5 хиљада динара за лож
греју155,8
коришћењем
шта
ће динара
им бити
скупље електричне енергије само током два сата
уље.
потребно 45,5 хиљада динара. Грејање коришћењем
дневно, увећава трошкове за 40%, тако да они
у подручјима
Србије
којима
оноБановићи.
може Цене огревног дрвета су порасле око 50%, док је цена пелета
У односу надрва
претходну
годину највише
58% су у
порасла
ценасеугља
износе
око
динара.
трошкове
порасла за набавити
34%. Цена пропан
бутан гасаценама
је виша за(на
25%,пример
док је цена7.650
цене лож
уља већа за 45%.
Најмање
су 88,58
повећанехиљада
цене природног
гаса –Највеће
за
по нижим
динара
енергије
за
грејање
имаће
домаћинства
која
користе
око 8%, докпо
је грејање
на
струју,
зависно
од
начина
грејања
скупље
за
10
до
15%.
3
m ) и уколико домаћинства имају новије пећи чија
електричну
енергију
директно
у
грејним
телима
и
Наведени износи
обухватају
само
трошкове
набавке
енергије,
односно
горива,
а
не
обухватају
инвестиционе
трошкове
(нпр.
набавку
је ефикасност већа, нпр. 65% ће коштати 63 хиљаде
котловима за етажно грејање, пропан бутан гас и
пећи и уградњу
инсталација
централног
грејања)
трошкове периодичних
прегледа и одржавања.
динара,
док ће
значајно
већеи трошкове,
преко 104
лож уље. За набавку енергената или енергије, која
хиљаде динара, имати домаћинства која користе
Ефикасност пећи, %
Годишња количина
Јединична цена за грејање
Годишњи трошак,
дин.
је потребна
просечног
стана током целе
скупље огревно дрво (са ценом 10.700 динара 3
Дрво, јефтиније
65
8,2
m
дин/m3
7.650 она
63.000
3
сезоне,
морају
издвојити
155,8
хиљада динара за
по
m
)
и
имају
пећи
ниже
ефикасности.
Нешто
Дрво, скупље
55
9,7
m3
10.700
дин/m3
104.200
Пелет (дрво)
80 динара ће бити
2,5
tза
38.000
дин/t енергију, 167
96.200
електричну
хиљада динара за пропан
нижи
трошкови од 96,2 хиљаде
Угаљ Обилић сушени
55
3,4
t
21.000
дин/t
71.900
бутан
хиљада динара за лож уље.
домаћинства
која користе пелет,
ако се сагорева
Угаљ Бановићи
55
3,2
t у
24.000 гас,
дин/tодносно 188,5
77.700
3
3
Природни гас
90
1.080
m
42,1
дин/m
45.500
ефикаснијим
пећима
конструисаним
за
ово
гориво.
Пропан бутан
85
829
kg
201,4
дин/kg
166.900
Највише
је порасла цена
угља Бановићи. У односу
Трошкови
грејања на угаљ ће 80износити од 71,9
Лож уље
1.149 до
lit
164,1
дин/lit
188.500
на претходну годину она
је већа за 58%. Цене
Ел.енергија ТА (пуњење само ноћу)
91
9.900
kWh
64.400
77,7
хиљада динара, зависно 93
од врсте угља9.720
којиkWh
се
Ел.енергија ТА (допуњавање дању)
88.500 око 50%, док је цена
огревног дрвета су порасле
Ел.енергија - грејна тела и котлови
100
9.000
kWh
155.800
користи.
пелета порасла за 34%.
Цена пропан бутан гаса
је виша за 25%, док је
цена лож уља већа за
45%. Најмање су повећане
цене природног гаса – за
око 8%, док је грејање на
струју, зависно од начина
грејања скупље за 10 до
15%.

Цртица из живота или прича о колегијалности

КАКО СМО ИЗ ПРЕДУЗЕЋА ИСПРАТИЛИ ПАВЛА
МОМЧИЛОВА, ДОЈУЧЕРАШЊЕГ КОЛЕГУ

Јасмина Ђорђевић
Овакве приче имали смо, заиста, ретко.
Углавном смо бележили испраћаје колега
који одлазе у пензију, али овога пута
доносимо причу о томе да када неко
остави дубок траг у свом предузећу и
када реши да га, у потрази за бољим,
ипак, замени неким другим именом и
презименом фирме, онда не чуди што
колеге нису биле равнодушне, већ су
се напротив, организовали да га из, до
јуче, његовог Србијагаса, испрате на
достојан начин. Дакле, причамо о Павлу
Момчилову, који је радио на месту
хардверског техничара у ИТ сектору у
београдском делу Србијагаса. После 15
година рада у нашој компанији (од тога 13 преко
разних услужних фирми), овај скромни млади човек
је отишао од нас на, како нам је рекао, бољи посао у
једној страној компанији.
Колеге које су радиле са њим и којима је увек
помогао када су имали неки проблем са компјутером,
углас кажу да је када год би га позвали долазио
одмах, онако брз, прецизан, посвећен свом послу,
и што је најважније причају да је умео да отклони
сваки квар на рачунару. Ништа му, кажу, није било
тешко, имао је стрпљења за све, а ако је некад и
имао неки проблем или разлог за нервозу, никада то
није показао.
- Често би, због посла, остављао доручак и долазио
на наш позив да реши проблем. Зато нам је жао
што одлази од нас, али опет се у исто време и
радујемо, јер прелази на боље плаћено радно место
и сигурни смо међу нове колеге које ће веома брзо

видети какав је човек наш Паја, рекли су нам у
Служби продаје гаса, чији су запослени, заправо, и
приредили ово опроштајно дружење и изненађење
које ће Павле дуго памтити.
Последњих година, због короне, људи су, некако
у тишини, одлазили у пензију. Све је мање било
оних прослава и опроштајних дружења, на која смо
навикли. Можда и због тога је овај скромни, али
емотивни опроштај од овог нашег колеге, изазвао
праву буру емоција. Уз пригодне поклоне и пуно
смеха и шале, колеге су му пожелеле успех у даљем
раду, али и то да, иако одлази из Србијагаса, очекују
да ће и даље остати пријатељ онима са којима
је свакодневно сарађивао. Његова дојучерашња
колегиница из сектора, Ана Делић, која је две
године радила са њим, рекла нам је да ће им свима
недостајати овако добар човек и колега, али да се
радује његовом успеху и напретку у каријери. Срећно
Павле!

САВЕТ ГРАЂАНИМА:
При избору начина
грејања, тражите помоћ
стручњака. Уколико сте
у могућности, изолујте
ваш стамбени простор
и промените прозоре.
Уколико купујете
нове пећи и котлове,
изаберите оне који
су енергетски што
ефикаснији!
САВЕТ ГРАЂАНИМА: При избору начина грејања, тражите помоћ стручњака. Уколико сте у могућности, изолујте ваш стамбени простор и промените

(www.aers.rs)

прозоре. Уколико купујете нове пећи и котлове, изаберите оне које су енергетски што ефикаснији.
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Слике с путовања

ФИЛМ

ТЈЕНТИШТЕ

За потребе обележавања 30 година
од Битке на Сутјесци снимљен је
истоимени играни филм у режији Стипе
Делића. Био је страшно популаран у
СФРЈ, иако има бројних недостатака. Ти
недостаци се највише тичу чињенице
да ако у филму има места за Тита
(Ричард Бартон) и Саву Ковачевића
(Љуба Тадић), онда мора бити места
и за Кочу Поповића, Пеку Дапчевића,
Данила Лекића...

(фрагменти из дневника)
Владимир Уторник
У једном пропагандном проспекту
намењеном туристима са позивом да
посете Национални парк „Сутјеска“, стоји
отприлике ово (парафразирам): „Ако
тражите место где се можете изгубити у
шумама налик на оне из „Робина Худа“ и
земљу прастару и дивљу, ово је место које
морате видети...“

Споменик
Иако јасно идеолошки обојено,
револуционарно вајарство социјалистичке
Југославије има важно место у историји
уметности. Једноставно, зато што је
другачије и уметничкије у односу на сличне
вајарскореволуционарне подухвате у другим
земљама. Многи су значајни споменици уништени
током последњих ратова, али су многи, на срећу, и
претекли. Један од важнијих споменика јесте онај

Нисам баш сигуран да за старије и
средовечне становнике бивше СФРЈ важи
овакво поређење. Пре ће бити да ће им
на помен имена „Сутјеска“ асоцијативни
ток кренути у сасвим другом правцу. Тим
пре што су се актери догађаја мало-мало
па губили, али су се и проналазили и
спасавали.

Пробој
За те старије и средовечне топоними у данашњем
Националном парку „Сутјеска“ као што су Вучево,
Горње и Доње Баре, Кошур, Љубин гроб - имали су
готово митско обележје. Па и тај Балиновац.
И опет, по трећи пут, помињем те старије и
средовечне житеље бивше државе, јер не могу
да се отмем утиску да им је једно магловито јутро
одредило животе. Тог 10. јуна 1943. поново се
догодило оно сажимање и згушњавање историје.
Командант Прве пролетерске дивизије Коча
Поповић није послушао наредбу врховне команде
и самоиницијативно је наредио јуриш. Пробој су
извршили борци Прве пролетерске бригаде под
командом Данила Лекића, а за њима су кренуле
остале бригаде Прве и Друге дивизије. Неки кажу да
је кроз брешу направљену на коти Балиновац рањени
врховни командант прошао мање од сат времена
пре него што ће нацисти обруч поново затворити. У
котлу Сутјеске остали су партизани Треће дивизије
предвођени Савом Ковачевићем (ту ће и погинути) и
Централне болнице. Обе ове формације су уништене
– само мали број бораца је, под окриљем ноћи,
успео да се извуче. Остали, укључујући и велик број
рањеника су злочиначки побијени.

Битка
Историчари се, углавном, слажу, да је Битка на
Сутјесци, или Операција Шварц трајала од 15.
маја до 15. јуна 1943. У тих 30 дана и ноћи борци
Народноослободилачке војске предвођени Врховним
штабом и Титом грчевито су покушавали да се извуку
из немачког обруча у који су упали делимично и
сопственом кривицом. Немци су, пак, хтели да у
тешко проходним и суровим пределима Дурмитора,
Вучева, Зеленгоре које пресецају по хиљду метара
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дубоки кањони Пиве, Таре и Сутјеске на граници
данашње Босне и Херцеговине и Црне Горе заувек
заврше са покретом отпора на Балкану. Ангажовали
су око 120 хиљада војника, којима се супротставило
нешто више од 20 хиљада бораца НОВ заједно са
готово две хиљаде рањеника. Дакле, 6 : 1. Губици
партизана били су катастрофални пошто их је
погинуло близу осам хиљда. Немаца - нешто више од
хиљаду уз податак да их је још толико нестало.

НАДРЕАЛИСТА
Константин Коча Поповић (1908-1992)
француски ђак, филозоф и надреалиста. Дружио
се са Бретоном и Коктоом. Учесник Шпанског
грађанског рата. Први командант Прве
пролетерске бригаде и први командант Прве
пролетерске дивизије. Начелник генералштаба и
генерал армије ЈНА. Министар спољних послова
Југославије. Није био позван на обележавање
тридесетогодишњице Битке на Сутјесци. Сам
је у свом спачеку и о свом трошку стигао на
Тјентиште обавио смотру преживелих бораца
Прве пролетерске и вратио се кући.

код села Тјентиште, рад вајара Миодрага Живковића.
Метафоричност је свима јасна. Поједностављено - две
стене, два краја планине се приближавају, али се и
не додирују и чине клисуру. То је тај пробој, пролазак
и излазак.

Група од 21-ног запосленог у Србијагасу посетила средином октобра Рим

У ГРАДУ КОЈИ ПОСТОЈИ ВИШЕ ОД
ДВА И ПО МИЛЕНИЈУМА

Вечни сјај вечног града. Прилику да под повољним
условима посете Рим и мноштво његових
знаменитости искористили су запослени у нашој
компанији. У организацији ЈСО „Србијагас“ и агенције
„Путник“, у главном граду Италије од 14. до 17.
октобра боравиле су наше колегинице и колеге,
а било их је тачно 21. Из Рима су се вратили пуни

утисака, као и свако ко посети град који, према
легенди, постоји на кугли земаљској тачно 2.775
година. Исто тако, дакле једнако са прелепим
утисцима, крајем октобра, вратила се и мања група
запослених у Србијагасу из још једне велике и важне
европске престонице – Париза.
В.У.

Битка је за Немце била неуспех, јер и поред
ангажовања огромне војске нису успели да униште
главнину партизанских снага. За партизане – тежак
пораз. Међутим, они су тај пораз, парадоксално,
претворили у епопеју и успех, јер су извукли живу
главу. Требало им је чудо и чудо се догодило. Уз
врло значајну чињеницу – и поред страшних услова,
глади, незамисливе патње, погибија и трагедија
– нико се од њих није предао. (Заинтересованог
читаоца упујућујем на капиталну књигу Виктора
Кучана „Борци Сутјеске“ у којој може да пронађе
прецизније податке).
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Паритети

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

ИНДЕКС ЦЕНЕ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ
ЕНЕРГЕНТУ
ИНДЕКС ЦЕНЕ
ПРЕМА 1.00
НАЈЈЕФТИНИЈЕМ
1.04
ЕНЕРГЕНТУ

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
ЕНЕРГЕНТА
УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ
ПРЕМА ЦЕНИ
0.00%
НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
3.82%
ЕНЕРГЕНТА

ДОЊА

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

МЕРЕ

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
зонакомад/коцка**
виша
Угаљ
Обилић
сушени
Струја-ДТ*
црвена
зона виша
Угаљ
Пљевља
коцка**
Струја-ДТ*
црвена
зона нижа
Угаљ
Бановићи
коцка**
Угаљ
Обилић
сушени
комад/коцка**
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)**
Угаљ Пљевља коцка**
Угаљ Бановићи коцка**
НАПОМЕНЕ:
-угаљ-мрки
(5-25mm)**
НАПОМЕНЕ:
*Пелет
Плаћа
се по утрошку
месечно

ЈЕДИНИЦА
St. m3
МЕРЕ 3

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

ЦЕНА
КОРИСНОГ
ЈЕДИНИЦИ
МОЋ
Период октобар
2022.
(РСД/МЈ)
ДЕЈСТВА
МЕРЕ (РСД)
(МЈ/ј.м.)
ДОЊА
ЕФЕКТИВНА
КОЕФИЦИЈЕНТ
ЦЕНА ПО
35.11 ТОПЛОТНА
33.5 КОРИСНОГ0.85
ЦЕНА1.23
ЈЕДИНИЦИ
МОЋ
ДЕЈСТВА 0.85 (РСД/МЈ)
МЕРЕ (РСД)
36.45 (МЈ/ј.м.)
33.5
1.28

45.9
0.85
5.13
4.16
315.75%
33.5
0.85
1.23
1.00
0.00%
3.6
0.99
2.54
2.06
105.96%
33.5
0.85
1.28
1.04
3.82%
3.6
0.99
5.08
4.12
311.93%
45.9
0.85
5.13
4.16
315.75%
3.6
0.99
2.90
2.35
135.39%
3.6
0.99
2.54
2.06
105.96%
3.6
0.99
5.80
4.71
370.78%
3.6
0.99
5.08
4.12
311.93%
3.6
0.99
1.45
1.18
17.69%
3.6
0.99
2.90
2.35
135.39%
16.088
0.6
1.81
1.47
47.03%
3.6
0.99
5.80
4.71
370.78%
14.5
0.6
1.86
1.51
51.02%
3.6
0.99
1.45
1.18
17.69%
18.2
0.6
1.92
1.56
55.97%
16.088
0.6
1.81
1.47
47.03%
18.79
0.91
1.56
1.26
26.48%
14.5
0.6
1.86
1.51
51.02%
Припремили:
Драгана Драгишић
18.2
0.6
1.92
1.56
55.97%
Владимир Петровић
Извори цена:
Извори цена: 0.91
18.79
1.56
1.26
26.48%
природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
природни
гас гас
- ЈП-"НОВИ
„СРБИЈАГАС”
Припремили:
Драгана Драгишић
*** Плаћа
Цена јесе
дата
транспорта
и манипулативних трошкова
природни
САД-ГАС"
д.о.о.
побез
утрошку
месечно
природни
- „НОВИ
д.о.о.
НАПОМЕНЕ:
Владимир Петровић
Извори
цена:
ЈТ
бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа
пропангас
бутан
у боциСАД-ГАС”
10кг - "Кнез
Петрол", Сремски
Карловци
Цена
је
дата
без
транспорта
и манипулативних
*** Плаћа
по
утрошку
природни
- ЈП "СРБИЈАГАС"
пропан
бутангас
у енергија
боци
10kg
- „Кнез Петрол”, Сремски
Карловци
електрична
- "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ"
нису
узетисе
у обзир
јер бимесечно
се приликом грејања изашло из оквира тих
**трошкова
Цена
је дата
без
транспорта
и зона,
манипулативних
природни
гас -"НОВИ
САД-ГАС"
д.о.о.
ЈТ бројило
зелена
ДТ зелена
зона и ДТ
електрична
енергија
- „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ”
угаљ -"Тропикал
БГД",
Овча, "Good
Will-WG",
Крњача
зона.
На укупну
потрошњу
додаје
се фиксни
део. трошкова
ЈТплава
бројило
зелена
зона,
ДТ зелена
и ДТ
плава зона
нижа
бутан уБГД“
боци
10кг -„Good
"Кнез
Петрол",
зона
нижа
тарифа
нисузона
узети
у обзир
јер би
се тарифа
угаљпропан
- „Тропикал
Will-WG”,
КрњачаКарловци
пелет
-угаљ-мрки
- Овча,
"Тропикал
БГД",
Овча Сремски
електрична енергија
- "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ"
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих
пелет-угаљ-мрки
- „Тропикал
БГД“ Овча
приликом грејања изашло из оквира тих зона. На укупну
угаљ
-"Тропикал
БГД",
Овча,
"Good
Will-WG",
Крњача
зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део.
Цене су без ПДВ-а узете за период октобар 2022.
потрошњу додаје се фиксни део.
пелет -угаљ-мрки - "Тропикал БГД", Овча
Цене су без ПДВ-а узете за период октобар 2022.
200.00
35.11
9.051
36.45
18.102
200.00
10.344
9.051
20.688
18.102
5.172
10.344
17,500.00
20.688
16,200.00
5.172
21,000.00
17,500.00
26,666.67
16,200.00
21,000.00
26,666.67

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

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА
5.00

4.71

4.50
5.00
4.00
4.50
3.50
4.00

4.16

4.12

4.16

4.12

3.00
3.50

2.35

2.50
3.00

2.06

2.00
2.50
1.50
2.00

4.71

2.35
2.06

1.00

1.00

1.51

1.56
1.26

1.18

1.04

1.47

1.00
1.50
0.50
1.00

1.47

1.18

1.04

1.51

1.56
1.26

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

