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Први дан зиме била је среда, 21. децембар. 
Просечна температура тог дана била је 
готово у свим већим градовима у Србији 
знатно изнад нуле. Ипак, снабдевање 
енергентима, грејање и цене гаса пре свега, 
некако су у том периоду међу најважнијим 
темама. Управо због тога, гостовање 
генералног директора Србијагаса Душана 
Бајатовића у једној од најгледанијих емисија 
Јутарњег програма, привукло је велику 
пажњу јавности. Он је том приликом рекао 
да смо ми претходног дана имали увоз од 11 
милиона кубних метара гаса који су у нашу 
земљу стигли преко „Балканског тока“. 

- Потрошња у Србији је тренутно негде 
између 12 и 13 милиона кубика, а наша 
процена је да ће до краја децембра просечна 
потрошња бити око 15 милиона кубних 
метара. Нико не треба да брине, јер ми имамо 
уговорене тих 11 милиона кубних метара, 
имамо и могућност набавке још 2 милиона 
дневно, што је заједно 13 милиона. Тренутно 
смо у складиштима у Мађарској на резервама 
од неких 300 милиона кубних метара и још 
када рачунамо количине у Банатском Двору 

које су на нивоу од 286 милиона кубика, тако 
да са сигурношћу можемо да кажемо да 
смо ми већ сада безбедни и да је Србија чак 
успела да, на неки начин, гледајући на то 
како и из којих извора набавља гас, помало 
диверсификује своје снабдевање природним 
гасом, истакао је директор Србијагаса. Он је 
додао да београдске електране и постројења 
за производњу електричне енергије могу да 
раде на максимуму.

- Влада Републике Србије продужила је 
Уредбу о цени гаса код нас, зна се већ да гас 
од 1. јануара поскупљује за 11%, али и да 
наши потрошачи плаћају једну од најнижих 
цена гаса у Европи, напоменуо је Бајатовић.

Говорио је директор и о енергетској и 
економској кризи у западноевропским 
земљама и прогнозама за ову зиму.

- Европска складишта су напуњена, због 
благе зиме се релативно слабо празне. До 
сада су у Европи складишта испражњеа 12 
до 13%, али то је захваљујући чињеници да 
индустрија не ради. Највећа производња је у 
Немачкој, штета је хиљаду милијарди долара. 
Поскупео је гас, то је та директна штета. 
Колике су каматне стопе? Кад имате рецесију 
и инфлацију, то значи да економија иде доле. 
Цене могу само да скачу свуда у Европи, 
опет неће моћи да се напуне складишта без 
руског гаса. Имали су јефтине руске сировине 
и руски гас, нарочито Немци. Неминовно 
сада долази до једне озбиљне прерасподеле, 
геостратешке, политичке, економске, на 
светском нивоу, објаснио је он.                 В.А.

Србија је безбедна када је реч о снабдевању гасом
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ПОТРОШЊА БИЋЕ ОКО 15 МИЛИОНА КУБИКА ГАСА
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ИСТАКАО НЕПОВОЉАН 

МАТЕРИЈАЛНИ 
ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ЈП „СРБИЈАГАС”!

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ ЗА ТАНЈУГ 
Генерални директор „Србијагаса“ Душан Бајатовић рекао је да ће Србија имати довољно 
гаса до краја грејне сезоне, по прихватљивим ценама за грађане и индустрију и да Влада и 
„Србијагас“ већ почињу припреме за наредну грејну сезону.
- Србија је сигурно енергетски безбедна, а при томе до краја грејне сезоне нећемо потрошити ни 
један једини метар кубни из Бантског Двора, где имамо 286 милиона метара кубних гаса“, рекао 
је Бајатовић и објаснио да ће очекивана дневна потрошња у јануару, ако баш буде хладно, бити 
око 14 милиона метара кубних, уз пикове у којима ће се трошити до 17 милиона m3.
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процењених количина за 2022. годину, као и повећање 
дистрибуираних количина природног гаса функције 
Оператора дистрибутивног система. Гас ће се и даље 
претежно, тј. 99%, набављати из увоза, а преостали 
део из домаћих извора. И у следећој години, у циљу 
сигурности снабдевања нашег тржишта природним 
гасом, планира се утискивање гаса у подземно 
складиште „Банатски Двор“, као и пуњење складишта 
у Мађарској комерцијалним залихама, које ће бити 
коришћене у зимским месецима. Предлогом Програма 
пословања за идућу годину планирана је наплата 
текућих потраживања од 95%, док је план наплате 
потраживања из ранијих година 20%. 

На седници Надзорног одбора Србијагаса, у оквиру 
разматрања Предлога Програма пословања, речено 
је и то да ће од 01.01.2023. године у примени бити 
нове регулисане продајне цене природног гаса 
повећане за све купце за 11%. На веће цене гаса у 
делатности јавног снабдевања сагласност је дала 
Агенција за енергетику Републике Србије. Имајући у 
виду да је крајем 2021. и током 2022. Влада РС, као 
меру за ублажавање последица и негативних ефеката 
енергетске кризе, донела уредбе о привременој мери 
ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени 
гаса у случају поремећаја на тржишту, остваривање 
надокнаде разлике у цени природног гаса планирано је 
и за 2023. годину. 

Планирање трошкова извршено је уз уважавање 
објективних потреба предузећа, а у зависности од 
категорије трошка где год је било могуће, извршена 
је рационализација трошкова у односу на планиране и 
процењене трошкове за ову годину. Тако су планирани 
трошкови пословања значајно нижи од износа 
предвиђеног за 2022. годину. План зарада је израђен 
без повећања основице за утврђивање основне зараде, 
о чему је посебно било речи, пре свега од стране 
представника запослених, али и чланова менаџмента 
и Надзорног одбора, све у циљу бољег положаја 
запослених Србијагаса и активности које се у том 
правцу предузимају.

Када је реч о инвестицијама, Планом развојних и 
инвестиционих активности највећа улагања идуће 
године предвиђена су у области транспорта и 
дистрибуције природног гаса. Ту се пре свега мисли 
на изградњу магистралног гасовода „север-југ“ и 
разводних гасовода Лесковац-Врање, Златибор-
Пријепоље, Глоговник-Сјеница, Параћин-Неготин-
Прахово и Београд-Ваљево-Лозница. У делатности 
дистрибуције највећа улагања очекују се приликом  
преузимања постојећих гасоводних мрежа, али и у 
проширење гасне мреже средњег притиска у Новом 
Саду укључујући гасоводе за фабрику “Continental” и 
Клинички центар Војводине, а у плану је и наставак 
гасификације градова и општина у Србији и изградња 
прикључака по принципу „кључ у руке“.  

ЈП „Србијагас“ ће и у наредној, 2023. години, улагати 
максималне напоре и предузимати све активности ради 
испуњења дефинисаних циљева, од којих је свакако 
један од најважнијих сигурност снабдевања природним 
гасом. Значај остварења овог циља је у овом периоду 
нарочито наглашен имајући у виду турбулентна 
политичка и привредна кретања и енергетску кризу у 
Европи и свету.

Чланови Надзорног одбора усвојили су на овој 
седници и деветомесечни Извештај о пословању ЈП 
„Србијагас“, у којем је исказан позитиван финансијски 
резултат. Предузеће је током извештајног периода, 
како се наводи, измиривало своје обавезе како према 
добављачима, тако и остале текуће обавезе према 
приоритетима уз усаглашавање са Министарством 
финансија, имајући у виду угрожену ликвидност услед 
интензивираних набавки природног гаса у ситуацији 
енергетске кризе и примарног задатка обезбеђења 
довољних количина гаса за потрошњу и залихе.

Надзорни одбор Србијагаса на децембарској седници 
донео је и Одлуку о расподели добити предузећа по 
финансијском извештају за 2021. годину.

(www.srbijagas.com)

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Србијагас“, која је одржана 5. децембра у Новом 
Саду, усвојен је Предлог програма пословања 
националне гасне компаније за 2023. годину, који 
је упућен оснивачу, Влади Републике Србије, на 
сагласност. Седници је председавао проф. др 
Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, 
а присутни су били сви чланови НО, као и чланови 
пословодства.

У предложеном документу Програма пословања, који 
је урађен по свим важећим законским прописима, 
уредбама и смерницама и уважавајући нову мерну 
јединицу за природни гас – киловат час у складу са 
Методологијама АЕРС-а, за идућу годину планиран је 
позитиван финансијски резултат, односно пословни 
и нето добитак, који је за неколико процената већи 
од планираног износа за 2022. годину. У плану је 
обим промета природног гаса који је нешто већи од 

На седници одржаној 15. децембра ове године, Влада 
Републике Србије усвојила је  Уредбу о привременој 
мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике 
у цени природног гаса набављеног из увоза или 
произведеног у Србији у случају поремећаја на 
тржишту тог енергента, што ће за последицу имати 
повећање цене природног гаса за 11 одсто. То ће 
утицати на крајње потрошаче чија ће набавна цена 

овог енергента бити увећана највише до тог износа, 
наводи се у саопштењу са седнице Владе Србије. 
Како се додаје, циљ Уредбе је отклањање последица 
скока цене гаса као начин ублажавања последица 
енергетске кризе у циљу заштите привреде и грађана 
који су упућени на његово коришћење.

(www.rts.rs) 

Проблеме у снабдевању енергијом, која постаје 
све скупља, имају све земље. Влада Србије зато је 
донела Уредбу о енергетски угроженом купцу, која је 
ступила на снагу 17. децембра. Помоћник министра 
рударства и енергетике Милан Алексић, оценио 
је да ће убудуће знатно више грађана остваривати 
попуст на струју, гас и топлотну енергију. Он је 
појаснио да су критеријуми за стицање статуса 
енергетски заштићеног купца месечни приходи 
чланова домаћинства, имовинско стање, право 
на нека социјална примања или дечији додатак 
и тешко здравствено стање. Новина је то да и 

сеоска домаћинства могу да стекну тај статус по 
истим критеријумима. Како је наведено, претходни 
дуг за природни гас, електричну или топлотну 
енергију не искључује могућност стицања статуса 
енергетски угроженог купца. Такав статус могу да 
добију једночлана домаћинства чија укупна месечна 
примања не прелазе 21.074 динара. За породице са 
два члана горња граница прихода је 33.402, а код 
трочлане породице примања не смеју да премаше 
45.729 динара. Граница прихода за четворочлано 
домаћинство је 58.057 динара.

(www.energijabalkana.net)

У Новом Саду заседао Надзорни одбор Србијагаса

Институције инфо

Републичка Влада донела и Уредбу о енергетски угроженом купцу

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.

ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА УРЕДБУ У ВЕЗИ СА ЦЕНОМ ГАСА

ВИШЕ ГРАЂАНА ОСТВАРИЋЕ ПОПУСТ НА ГАС
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Весна Арсић

Развијеност једне компаније, гледано на дужи рок, 
одређује вредност инвестиција коју она сада улаже 
у своје пројекте и имовину. Зато је јако важно да 
се и у овим временима економске и енергетске 
кризе, ипак улаже. Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“, 
приликом дефинисања планских оквира за 2023. 
годину, значајан део средстава планира да 
издвоји за изградњу гасовода, транспортних и 
дистрибутивних, али и за делатност снабдевања 
природним гасом, изградњу подземних складишта 
гаса, нову лабораторију за испитивање гасомера итд. 
О инвестиционим и развојним улагањима у следећој 
години разговарали смо са извршним директором за 
инвестиције Јовицом Будимиром.

• Каква ће, у инвестиционом смислу, бити 2023?

- Пред Србијагасом је још једна година развоја и 
инвестиција. Без обзира на тешкоће које већ неко 
време имамо у пословању, а које су последица 
глобалног поремећаја на тржишту енергената 
и великог скока цена гаса, ми не одустајемо од 
пројеката који ће побољшати сигурност снабдевања 
српског тржишта природним гасом. На првом месту 
споменуо бих магистрални гасовод „север-југ“. На 
основу анализе постојећег стања наших гасовода, 
а имајући у виду њихову старост и неопходност 
улагања у ревитализацију гасоводне инфраструктуре, 
дошли смо до закључка да је боље и рентабилније да 
изградимо један нови велики гасовод. Србија жели 

да једног дана постане транзитна земља, тако 
да се просто наметнула потреба да поред 
интерконекција које смо већ урадили и које тек 
предстоје, имамо и један гасовод који ће од 
Хоргоша ићи до Врања и у блиској будућности 
постати права „жила куцавица“ целог 
гасоводног система земље.

• Спомињете интерконекције, какав је ту 
резиме, а каква најава идуће године? 

- Познато је да су започети радови на једном 
од приоритетних праваца за успостављање 
интерконекције са суседним државама, а то је 
гасовод Ниш-Димитровград-Дупница-Софија. 
Биће то други правац снабдевања из правца 
Бугарске, што би не само осигурало редовно 
и безбедно снабдевање нашег тржишта 
природним гасом, већ би омогућило и даљи 
развој дистрибутивне мреже Централне, 
Источне и Јужне Србије, са могућношћу 
ширења потенцијалног броја потрошача 
широке потрошње и до 500.000 домаћинстава. 
Уједно, изградњом овог гасовода отворила 
би се могућност за снабдевање гасом из 
гасовода „ТАНАП“ који се гасом снабдева из 
правца Азербејџана, као и ЛНГ терминала у 
Грчкој. Поред овога, изградња новог гасовода 

према Босни и Херцеговини, с обзиром на то да 
је гасовод Батајница-Зворник изграђен још 1978. 
године и да је његов експлоатациони век при крају, 
је ургентан задатак и апсолутни приоритет. У плану 
су и повезивања гасоводних система наше земље и 
Румуније, Северне Македоније, затим Хрватске и Црне 
Горе.

• Велика улагања предвиђена су и за разводне 
гасоводе. Можете ли нам набројати најважније?

- Поред већ поменутог гасовода „север-југ“, ту су 
и разводни гасоводи Лесковац-Врање, Златибор-
Пријепоље са одвојцима за Прибој и Нову Варош, 
као и гасовод Глоговник-Сјеница са припадајућим 
станицама, а у плану за идућу годину су и разводни 
гасоводи Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово 
са одвојцима за Бор, Зајечар и Књажевац и Београд-
Ваљево-Лозница, као и гасовод Александровац-Брус-
Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин са припадајућим 
станицама итд.

• Шта се предвиђа у функцији Оператора 
дистрибутивног система, где ће се ту улагати?

- Поред преузимања постојећих гасоводних мрежа, 
планирано је проширење гасне мреже средњег 
притиска у Новом Саду, укључујући гасовод за 
фабрику „Continental“, као и за Клинички центар 
Војводине. Настављамо и послове на гасификацији 
земље, тако да нас чека гасификација Ваљева, 
Лесковца, Лазаревца, Барајева, као и рехабилитација 

челичних дистрибутивних гасовода односно замена 
челика полиетиленским цевима. За изградњу 
прикључака по систему „кључ у руке“ планирана су, 
такође, значајна средства за идућу годину.

• Иако се званично зове улагањем у 
„неенергетске делатности“, изградња подземних 
складишта нарочито сада избија у први план?

- Од раније знамо за план Србијагаса да улаже у 
изградњу нових подземних складишта гаса у Итебеју 
и Тилви, а планирамо и складиште у Честерегу. Поред 
тога, у оквиру ових „неенергетских“ улагања су и две 
нове термоелектране топлане ТЕ-ТО са погоном на 
природни гас. А у делатности снабдевања, најважније 
планиране инвестиције су за диспечерске центре.

• Све у свему, пред нама је још једна динамична 
година која ће ангажовати све наше капацитете?

- Тако је, видите и сами да су ту неки пројекти које смо 
спомињали и у овој и у некој претходној години али 
да има и нових које, наравно уз сагласност и сарадњу 
са нашим оснивачем, Владом Републике Србије и свим 
надлежним државним институцијама и стручним 
органима, планирамо да започнемо. То је због тога 
што се све инвестиције ЈП „СРБИЈАГАС“ реализују на 
дужи временски рок. Нама је важно да инвестиције 
нису заустављене и у овако тешким временима и да 
имамо стручне и компетентне људе који ће сваки 
од поменутих инвестиционих пројеката одговорно и 
посвећено до краја реализовати.

Интервју са извршним директором за инвестиције ЈП „СРБИЈАГАС“ Јовицом Будимиром

ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ И У 2023. ГОДИНИ

Град Панчево у петак, 16. децембра, због хаварије 
на гасоводу, било је безмало 8 сати без гаса. По ко 
зна који пут, десило се да су извођачи радова на 
неким другим инфраструктурним водовима, тј. „треће 
лице“, радећи без нашег знања, оштетили овога пута 
челични доводни гасовод пречника 12“ (цоли), који 
од Главног разводног чвора ГРЧ Панчево води ка 
граду Панчеву. Цео град остао је без гаса, односно и 
индустрија и топлане и домаћинства, школе, болнице, 
вртићи итд. Екипе Радне јединице „Дистрибуција 
Панчево“, како смо одмах и ми у Служби за односе 
с јавношћу и маркетинг обавештени с обзиром на то 
да смо хитно морали да информишемо јавност у том 
граду да потрошачи немају гаса, изашле су на терен у 
најкраћем могућем року, односно одмах! 

Приступило се раскопавању како би се очистио 
терен и припремио за интервенцију наших колега из 
Радне јединице „Одржавање гасовода“ Зрењанин, 
који су, као и увек, веома брзо стигли и свој посао 
урадили професионално и стручно, како то, уосталом, 
уобичајено и раде. Имајући у виду обим посла и 
чињеницу да је дан све краћи, радили су у ноћним 
условима све до нешто после 21 час, када су завршене 
све процедуре и гас поново пуштен у мрежу. У овој 
санацији, на неки начин учествовале су и колеге из 
предузећа „Транспортгас Србија“, тачније из Радне 
јединице „Транспорт Панчево“, од којих се хитно 
тражило одобрење за  затварање гаса на ГРЧ Панчево. 

Од колегинице Звездане Опалић, руководиоца 
РЈ „Дистрибуција Панчево“ обавештени смо да је 
санација доводног гасовода за град Панчево успешно 
обављена и завршена негде око 21.30 часова и да 
је гас пуштен у мрежу од ГРЧ Панчево ка граду. 
Екипе ове радне јединице кренуле су одмах да 
оспособљавају једну по једну реонску станицу у граду, 

и то најпре веће потрошаче попут болница, топлана, 
пекаре, млекаре итд. Уједно она је скренула пажњу да 
домаћинства, односно власници породичних кућа то 
могу и сами да ураде-дакле да деблокирају и покрену 
регулатор, а онима који  не буду успели то да ураде 
помоћи ће наши запослени, који су радили целог 
викенда будући да је требало обићи више стотина 
потрошача.

В. Арсић

Хитна санација гасовода у Панчеву

ХАВАРИЈУ ПОНОВО ИЗАЗВАЛО „ТРЕЋЕ ЛИЦЕ“
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На седници Одбора ЈСО „СРБИЈАГАС“ за више 
послодаваца, која је одржана 27. децембра у 
Београду и којој је председавао Вељко Милошевић, 
председник Синдиката, закључено је да ће ЈСО 
упутити захтев за хитан састанак са ресорном 
министарком, али и са пословодством, у вези са 
повећањем зарада, непоштовањем Колективног 
уговора, као и са питањем будућности нашег 
предузећа. Највиши представници синдиката истакли 
су да од државе, тј. од надлежних министарстава, 
као и од послодавца, још увек чекају одговор на 
Иницијативу за измену Колективног уговора ЈП 
“Србијагас”, а у складу са Уредбом о утврђивања 
елемената годишњег програма пословања за 2023. 
годину, којом је предвиђена могућност повећања 
плата запослених у јавном сектору од највише 
12,5%. Ова новина, односно неопходност промене 
општег акта као услов за промену основице зараде у 
Програму пословања, уведена је новом регулативом 
од ове године, а синдикат је, како је речено, 
благовремено урадио све како би се испоштовале 
процедуре. Међутим, цео процес је прилично успорен 
а право радника на одговарајућу зараду за свој рад, 
напросто доведено у питање.  

Сви присутни чланови Одбора сложили су се са 
тим да је 2022. била једна од најтежих година 
за синдикат, будући да су запослени своје 
незадовољство због проблема и неиспуњавања 
обавеза послодавца, рефлектовали на синдикалне 
представнике очекујући од њих одговоре па 
и решавање питања која никада нису била 
у надлежности синдикалне организације. 
Међу проблемима који су наведени, поред већ 
поменуте неизвесности око  повећања зарада 
од 1. јануара, на првом месту представници 
запослених су навели изостанак позајмице за 
помоћ у набавци уџбеника, зимнице и огрева, 
затим неизвесну ситуацију до последњег тренутка 
у вези са поделом новогодишњих пакетића за 
децу запослених, као и чињеницу да негде око 

10% запослених у Србијагасу данас има зараду на 
нивоу од око 40.000 динара, што је испод сваког 
егзистенцијалног минимума. ЈСО „Србијагас“ 
размишља о моделима помоћи овим запосленима, а 
већ се максимално ангажовао да запосленима преко 
агенција омогући потписивање нових уговора којим 
се њихова права изједначавају са правима стално 
запослених, у смислу добијања топлог оброка и 
регреса, редовних лекарских прегледа итд, што ће 
значајно унапредити положај и стандард ових људи.  

Чланови Одбора синдиката рекли су да је посао 
синдиката да штити интересе запослених, да 
учествује у дефинисању и закључивању Колективног 
уговора, да прати у којој мери се он поштује и да, 
у сваком моменту, буде подршка запосленима у 
остваривању њихових права. Наш синдикат се ове 
године ангажовао да са Поштанском штедионицом 
буде потписан уговор како би се запосленима 
омогућио кредит, уместо позајмице од предузећа, 
све са циљем да се помогне онима који су у тешкој 
материјалној ситуацији. Како је речено, синдикат 
ће свима онима који су узели овај кредит, а има их 
преко 200, помоћи тако што ће им омогућити грејс 
период од месец дана, тј. одбијање прве полурате 
запосленима ће кренути 25. јануара, а синдикат ће 
за њих платити прве две полурате (за децембар и 
јануар). Последња полурата кредита запосленима ће 
са зараде бити скинута 10. новембра 2023. године.  

Председник ЈСО Вељко Милошевић упознао је 
чланове Одбора, овом приликом, са закључцима 
састанка који је, као члан делегације Савеза 
самосталних синдиката Србије, имао са премијерком 
и ресорним министрима у Влади Републике Србије. 

Највиши синдикални орган најавио је овога пута за 
идућу годину могућност ванредних синдикалних 
избора, са циљем провере воље запослених и избора 
оних представника запослених који ће бити доследни 
борци за интересе радника.

(www.sindikat-srbijagas.com)

На недавно одржаном састанку највиших 
представника Савеза самосталних синдиката 
Србије са премијерком и ресорним министрима, у 
Влади Републике Србије, у име свих запослених у 
енергетском сектору проблеме и иницијативе овог 
дела привреде изнео је председник Самосталног 
синдиката радника енергетике Србије и председник 
Јединствене синдикалне организације „Србијагас“ за 
више послодаваца, Вељко Милошевић.   

Он је том приликом указао на неколико кључних 
проблема, са којима се пре свега овај, свакако један 
од стратешких сектора у Србији, а нарочито државни 
гасни систем, суочава.

У вези са стално присутном тврдњом у јавности да 
је предузеће „Србијагас“ губиташ, Синдикат истиче 
своје неслагање са тим сматрајући то паушалном и 
у званичним документима неутемељеном оценом, 
будући да ЈП „Србијагас“ већ 7-8 година заредом 
исказује позитиван финансијски резултат. Свесни 
чињенице да је у време ове велике енергетске кризе 
која није мимоишла ни Србију, у ситуацији када је 
ликвидност предузећа била угрожена, републичка 
Влада заједно са државним врхом, учинила све да 

обезбеди све потребне количине гаса 
и надокнади разлику у цени увезеног 
гаса која је била и по неколико пута 
већа од уговорене, Синдикат сматра 
да су и запослени Србијагаса, такође, 
дали свој максимум у обављању 
делатности од јавног значаја и општег 
интереса државе Србије, и то најпре 
у сигурном снабдевању тржишта 
природним гасом и сигурном и 
безбедном функционисању гасоводног 
система на територији целе Републике.

Имајући у виду материјални положај 
запослених, просечну зараду која 
је већ дуже време испод просека 

примања Града Новог Сада у којем је и седиште 
Србијагаса, кретање инфлације која је на почетку 
четвртог квартала 2022. године износила 15%, 
али и најављено повећање зарада запосленима 
у јавном сектору од 12,5%, Синдикат је покренуо 
иницијативу да се и запосленима у Србијагасу, који 
су годинама уназад носили терет и умањења зарада 
због економске кризе и цене природног гаса која 
је код нас „социјална категорија“ и вишегодишњег 
„неучешћа“ у расподели добити иако им је то право 
Колективним уговором загарантовано, омогући исто 
повећање зарада. 

Синдикат тражи, како је на састанку изнео 
представник ЈСО Србијагас и председник Синдиката 
радника енергетике, да се поштују колективни 
уговори који су потписани са представницима 
Владе и послодавца, да сви запослени у свим јавним 
предузећима имају иста права, као и обавезе, и још 
једном, да се уважи све лошији материјални положај 
запослених, нарочито оних који и у овом сектору 
месечно зарађују тек нешто изнад минималне 
зараде.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Седница Председништва ЈСОСиндикат

ТРАЖИЋЕМО САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ 
ЕНЕРГЕТИКЕ И ПОСЛОВОДСТВОМ СРБИЈАГАСА 
У ВЕЗИ СА ПРОБЛЕМИМА ЗАПОСЛЕНИХ

МАТЕРИЈАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
СРБИЈАГАСА У ФОКУСУ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА
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САОПШТЕЊЕ СА САСТАНКА ПРЕМИЈЕРКЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА 
Председница Владе Србије Ана Брнабић је, на састанку с представницима Савеза самосталних сндиката Србије 
(СССС), предложила да, одмах по конституисању Социјално економског савета, синдикати покрену иницијативе 
за преговоре о расту зарада и минималне зараде, као и измене законских решења, како би синдикални 
представници у фирмама и институцијама били заштићенији. На састанку у згради републичке владе, који је 
заказан на захтев највеће синдикалне централе у Србији, разговарано је о актуелним проблемима са којима се 
сусрећу радници, као и о начинима да они буду превазиђени. Председник СССС Љубисав Орбовић указао је 
на проблем зарада које, упркос евидентном расту, не успевају да битно утичу на стандард радника и достигну 
раст инфлације, као и на неопходност да се, у складу са Законом о раду, поново преговора о висини минималне 
зараде, чије је повећање и пре примене анулирала до сада достигнута стопа инфлације. Председници гранских 
синдиката су предочили проблеме у својим секторима, указавши на, пре свега, ниске зараде, недостатак 
социјалног дијалога и непоштовање колективних уговора. Председница владе и министри су показали 
разумевање за све проблеме са којима се суочавају запослени и синдикати и обећали да ће се, у најкраћем року, 
тражити решења у интересу радника.
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Због цурења гаса на подземном гасоводу у Чувашији 
дошло је до експлозије и пожара, саопштила је 
прес служба Министарства за ванредне ситуације 
Русије. Експлозија је потресла гасовод Уренгој-
Помари-Ужгород, који иде из Русије кроз Украјину 
према Европи. Регионално Министарство за 
ванредне ситуације у Чувашкој Републици, где 
се догодила несрећа, у близини града Казања 
на Волги, саопштило је да је примило позив о 
пожару на гасоводу, не наводећи име гасовода. 
Како је наведено, три особе су погинуле, а једна 
је повређена. Локални званичници рекли су да је 
проток гаса кроз оштећени део гасовода у прекиду.

- Према прелиминарним подацима пожар је 
последица цурења гаса на подземном гасоводу, 
рекао је саговорник Спутњика. Ремонт оштећеног 
дела гасовода могао би да траје три дана, саопштили 
су званичници у уторак, 20. децембра, када се 
догодила ова несрећа.

У међувремену је саопштено да је, након експлозије, 
цена гаса у Европи скочила на скоро 1.260 долара 
за 1.000 кубних метара. На терминском трговању 
за месец унапред на холандском ТТФ чворишту, гас 

за испоруку у јануару уговаран је по цени од 1.258 
долара за хиљаду кубика или за 114,325 евра по 
MWh. Иначе, у овој информацији се још наводи да је 
овај гасовод изграђен 80-тих година прошлог века, 
да он у Украјину улази преко мерне станице Суџа, 
која је тренутно главна рута за испоруке руског гаса 
до Европе.

(www.sputniknews.com) 

Земље чланице ЕУ у понедељак, 19. децембра 
одобриле су механизам за ограничавање 
велепродајних цена гаса, потврђено је у саопштењу 
Европског савета. Предвиђено је да механизам ступи 
на снагу у случају да цене гаса буду веће од 180 евра 
по мегават сату (MWh) три дана заредом. Tа одлука 
предвиђа и да се ограничење активира само ако цена 
за најмање 35 евра прекорачи просечну међународну 
цену течног природног гаса (ЛНГ), прецизира се у 
саопштењу.

Уколико се механизам активира, предвиђено је да 
буде на снази најмање 20 дана. Механизам ће се 
примењивати од 15. фебруара 2023. године. Одлука 
је привремена и важиће годину дана.

Само је Мађарска гласала против увођења овог 
механизма, а Холандија и Аустрија су биле уздржане. 
Немачка је гласала за подршку споразуму, упркос 
томе што је изразила забринутост због утицаја 
политике на способност Уније да се снабде гасом на 
глобалним тржиштима по конкурентним ценама. 

- Мађарска ће морати да тражи измене својих 
дугорочних гасних уговора са Русијом, ако министри 
енергетике ЕУ у Бриселу одлуче да уведу горњу 
границу цене гаса, изјавио је мађарски шеф 
дипломатије Петер Сијарто. Он је подсетио 
да је руководство ЕУ обећало да се ова мере 
неће односити на гориво које се транспортује 
нафтоводима на основу дугорочних уговора. 
Међутим, како је рекао, ситуација може да се 
промени.Сијарто је поново потврдио негативан став 
мађарске владе према ограничењу цене гаса.

(www.rtv.rs)

Средином децембра Комисија за солидарну 
помоћ ЈП „СРБИЈАГАС“ одржала је своју 
последњу седницу у 2022. години. Прва седница 
одржана је крајем марта, с обзиром на то да је крајем 
фебруара усвојен нови Правилник о солидарној и 
другим врстама помоћи, који је у некој мери пооштрио 
критеријуме за одобравање помоћи. Циљ је био да се 
расположива средства усмере онима који су највише 
угрожени, у здравственом али и финансијском смислу. 
У овој години је, заједно са предметима који су, због 
недостатка средстава пребачени у 2022, пристигло 
укупно 1062 захтева. Комисија је одржала 7 седница 
и настојала је да помогне колегама који су поднели 
захтеве, колико год је то било у нашој могућности. 

Подаци показују да се највећи број захтева 
односио на рефундацију трошкова лекова 
и лечења, тако да је 815 таквих захтева 
прихваћено. 

Оно што је специфично за ову годину, то је 
да смо нажалост имали 6 захтева за смрт 
запосленог. Њиховим породицама смо, такође, 
помогли онако како то Правилник о солидарној 
и другим врстама помоћи предвиђа. Стизали 
су захтеви за помоћ у случају смрти родитеља, 
и то 34 на годишњем нивоу. Када је реч 
о солидарној помоћи за рођење детета, 

Комисији је ове године пристигло 24 захтева, на која 
смо, наравно, одговорили позитивно, речено је на 
овој седници. Интересантно је и то да су запослени 
ове године Комисији упутили укупно 5 захтева за 
накнаду штете због оштећења објекта становања 
услед елементарних непогода или других ванредних 
догађаја. И у том случају Комисија је поштовала 
Правилник и мишљење посебних, за то формираних 
комисија, које су свој посао урадиле максимално 
професионално. Комисија ће прву седницу у 2023. 
години одржати, по добијању сагласности на Предлог 
Програма  пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ за идућу годину.    

В.У.

За двоје више него у септембру! Апелу Актива 
добровољних давалаца крви из новосадског дела 
Србијагаса овога пута одазвало се 19 колега и две 
колегинице. Четврта и последња овогодишња акција 
добровољних давалаца крви организована је у петак, 
23. децембра у Заводу за трансфузију крви у Новом 
Саду.  

- Углавном сам задовољан колики је био одзив наших 
запослених током читаве године.  Они имају изразиту 
жељу да помогну другоме у невољи и да буду 
хумани. Надам се да смо нашом акцијом допринели 
да јединица крви буде довољно током новогодишњих 
и божићних празника. Једнако се надам да ће наше 
акције и у 2023-ој бити запажене, кратко нам је 
реферисао председник Актива добровољних давалаца 
крви новосадског дела наше компаније Момчило 
Гаговић. Иначе, Завод за трансфузију крви Војводине 
је баш тога дана организовао акцију под називом „Дар 
за дар“. Свако дете које је дошло у Завод са једним 
од родитеља који је давалац добило је новогодишњи 

пакетић. Подељено је око 300 пакетића, а док су 
њихови хумани родитељи давали крв, деца су се 
у креативној радионици дружила са волонтерима 
Црвеног крста Новог Сада. Циљ хумане акције „Дар 
за дар“ је, између осталог, упознавање са установом 
каква је Завод за трансфузију крви од малих ногу.  

В.У. 
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Свет гаса

Земље ЕУ одобриле механизам за лимитирање цене „плавог енергента”

Комисија за солидарну помоћ ЈП „СРБИЈАГАС“ – годишњи резиме рада

Последња акција добровољних давалаца крви у 2022.

ЕКСПЛОЗИЈА НА ГАСОВОДУ У РУСИЈИ

МАЂАРСКА ИМА НЕГАТИВАН СТАВ ПРЕМА 
ОГРАНИЧЕЊУ ЦЕНЕ ГАСА

ОДОБРЕНО ОКО 900 ЗАХТЕВА ЗАПОСЛЕНИХ, 
НАЈВИШЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И ЛЕКОВЕ

ХУМАНО БИЛО 22-ОЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ
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Средином децембра у Пословном центру одржана обука за пружање прве помоћи

ПРЕДАВАЊУ ПРИСУСТВОВАЛО 22-ОЈЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

Епидемија Ковида-19 и даље је присутна, будући да 
се на нивоу наше земље овом болешћу дневно зарази 
више стотина људи. Стога, наш Кризни штаб и даље 
прати податке о броју заражених на нивоу предузећа 
„Србијагас“. Како нам је рекао колега Радан Поповић 
из Службе за безбедност и здравље на раду, који је 
иначе и у Кризном штабу ЈП „Србијагас“, прошлог 
месеца имали смо двоје заражених, а овога пута 
регистрован је и пријављен један запослени оболео 
од корона вируса Ковид-19. Број излечених од 
ове болести сада је 447. Већина оних који се сада 

заражавају углавном не знају где су добили корону, 
тако да наш Радан Поповић истиче пре свега опрез и 
придржавање добро познатих мера и упутстава, али и 
свих савета лекара. Свакако, изолација и одмарање у 
време болести су на првом месту. Он, уједно, каже да 
нико у овом тренутку не може са сигурношћу да каже 
шта нас у идућој години чека када је о корона вирусу 
реч. Сви прижељкујемо смиривање ситуације, а како 
ће стварно бити, видећемо, поручује у краткој изјави 
за наш билтен Радан Поповић.

В.А.

Владимир Уторник

„Правилник о начину пружања прве помоћи, 
врсти средстава и опреме који морају бити 
обезбеђени на радном месту, начину и 
роковима оспособљавања запослених за 
пружање прве помоћи“ Републике Србије 
прописује да је у предузећима обавезно 
да постоји најмање 2% запослених који су 
обучени за пружање прве помоћи. Предузећа 
су, такође, обавезна да на сваких пет година 
организују обуку за пружање прве помоћи. 
Отуда је у петак, 16. децембра у просторијама 
Пословног центра ЈП „СРБИЈАГАС“ у Новом Саду 
одржана обука за пружање прве помоћи којој 
је присуствовало 22-оје наших колегиница и 
колега. Тренер прве помоћи докторка Татјана 
Покушевски је, уз теоретско предавање, 
присутнима показала и мноштво практичних 
примера како треба поступити уколико се 
догоди повреда на раду или неко од запослених нагло 
оболи.   

Према дефиницији прва помоћ представља скуп 
мера и поступака којима се  пре свега спасава 
живот, односно спречава даље погоршање здравља 
унесрећених. Приликом пружања прве помоћи мора се 
хитно обезбедити отклањање непосредне опасности 
по живот и здравље повређеног или нагло оболелог. 
Основни циљ је отклањање узрока који угрожавају 
живот, односно враћање у живот унесрећених,  те 
њихово збрињавање и обезбеђивање транспорта до 
најближе здравствене установе. Потребно је истаћи 
да се прва помоћ разликује од хитне помоћи, односно 
потреба за пружањем прве помоћи не престаје након 
позива хитне медицинске службе.      

Изузетно је важно да обучени за пружање прве 
помоћи у ситуацијама повреде или наглог обољења 
рационално процене ситуацију и да смирено пруже 
помоћ у складу са савременим методама служећи се 
средствима која могу бити стандардна, приручна и 
импровизована. Приликом прегледа постоји такозвани 
ланац спасавања према хитности. Утврђена су четири 
реда хитности, од којих је први и најважнији онај када 
повређени не дају знаке живота или су без свести. 
Докторка Покушевски  је нагласила да хитна помоћ 
обавља тријажу, а не обучени за прву помоћ. 

Током практичног дела предавања полазници обуке 
за прву помоћ су се, између осталог, упознали (или су 
се подсетили) са тим како се обавља реанимација - 
масажа срца 15 пута и дисање уста на уста једанпут. 
Затим је још приказано  како се постављају завоји на 

ране, како се врши имобилизација код прелома 
костију, како се спасава унесрећени који се 
гуши… Посебна пажња везана за указивање прве 
помоћи посвећује се заустављању крварења. 
Крварење може бити спољашње и унутрашње 
(не може се пружити прва помоћ) односно 
артеријско, венско и капиларно. Најважније  код 
крварења je брзо притиснути рану стерилним 
завојем, газом или чистом крпом. Код обилних 
крварења потребно је унесрећеног утоплити 
нечим и никако му не давати храну. Ако у телу 
повређеног постоји страно тело оно се не сме 
вадити…  

Наравно, они који су присуствовали обуци добили 
су још много информација корисних приликом 
пружања прве помоћи. Они су те информације 
и усвојили с обзиром на то да су успешно 
решили тест после предавања. Иначе, обуку је 
организовала Служба за безбедност и здравље на 
раду и заштиту од пожара ЈП „СРБИЈАГАС“.

И овог месеца пратимо епидемиолошку ситуацију у предузећу

У ДЕЦЕМБРУ САМО ЈЕДАН ЗАРАЖЕНИ КОРОНА ВИРУСОМ

Уместо опроштаја
ДОБРО ВЕЧЕ, ОВДЕ ЈЕ СИНИША МИХАЈЛОВИЋ!
(фрагменти из дневника)

Година је 1995, ближило се лето. Пошто је нетом завршена 
фудбалска сезона гост на једном, тада врло популарном, 
новосадском радију био ми је тренер Војводине Милорад 
Косановић. Тим који је са клупе предводио заузео је треће 
место у Првој лиги СРЈ, иако је на половини сезоне био 
оно што се каже јесењи шампион. Током пролећног дела 
Војводини је измакла титула. Готово читав сат смо причали 
и о томе и о, наравно, фудбалу уопште. Негде при крају 
емисије отворио сам телефоне дозволивши слушаоцима да 
директно у програму питају Косана што год желе. Неколико 
љубитеља фудбала се јавило, постављали су питања, а 
тадашњи тренер Војводине је на сва љубазно одговорио. 
Потом је што се каже кренула „музика из студија“. Након 
музичке нумере желео сам да наставим са укључивањем 
слушалаца, а тада је уследило нешто тако чудесно и 
невероватно да сам и сад, док ово пишем, запањен.  

Дакле, уследило је ово (скраћена верзија): 

Уторник: Имамо новог слушаоца на вези. Добро вече. 

Слушалац: Добро вече, овде је Синиша Михајловић. Желим само да поздравим најбољег тренера на свету. 

Косановић (кроз смех): Е, сине, па кад си стигао?

Михајловић: Мало пре. Ето слушам радио, чујем тебе па да ти се јавим. Поздрав и водитељу. 

Уторник: Хвала Синиша. Али шта се дешава, да ли је твој одлазак из Роме актуелан? 

Михајловић: Не, не, ништа није завршено, не могу да причам о томе, желео само само да поздравим Косана… 

Уторник: Изгледа да је прекинуо везу. Чули смо дакле и Синишу Михајловића. Лепо се ви испричасте у мојој 
емисији. 

Косановић: Шта ћеш. Ето, долазе деца. И то би требало да буде вредност Војводине, да се бивши играчи 
окупљају, да се друже, па ако треба, својим знањем и искуством нешто и помогну…  

….Наравно да је Михајловић те године прешао у Сампдорију и тамо постао штопер са најпрецизнијом и 
најубојитијом левицом на свету. 

Кажу да све што је емитовано остаје у том некаквом простору, том, шта знам, етру. Хоћу да верујем, да, изван 
сваке материјалности, тај кратки разговор, та готово анегдота, још лебди тамо негде. И, ваљда говори нешто. 
Ако има неког да то чује.

В.Уторник
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Цртица из живота – испраћај у пензију колеге Душана Јовичића, руководиоца Центра за порезе

КОД ПОРЕЗА ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ПРИДРЖАВАТИ 
СЕ ЗАКОНА!

Иако су активности Удружења пензионисаних 
радника ЈП „СРБИЈАГАС“ ове године сведене готово на 
минимум, наши некадашњи радници су успели да се 
договоре и на крају 2022. организују традиционално 
новогодишње дружење. Пензионери из новосадског 
клуба су своје дружење имали у Клубу „Соња“ код 
Кабеловог игралишта у понедељак, 26. децембра. 
Позиву да се друже, попричају и подсете на старе 
дане, као и да се провеселе уз музику одазвало се 
30  наших бивших колегиница и колега. Председник 
удружења Бошко Тодоровић је поздравио све 
присутне пожелевши им пре свега добро здравље 
у 2023. години и предочио активности које очекују 
чланове Удружења у новој години. Дружењу је 
као гост присуствовао и председник Удружења 
пензионера Војводине Милан Ненадић 
са сарадницима. Новогодишња 
дружења одржана су и у другим 
клубовима. У Београду је било 25, а у 
Зрењанину и Панчеву по 15 бивших 
запослених у Србијагасу. 

Што се тиче планова, најважније је 
да је задржан концепт осигурања 
пензионера Србијагаса код ДДОР-а, 
тако да ће они и у наредној години 
бити осигурани. То осигурање је 
најважнија ставка на којем се темељи 
рад Удружења. Потребно је рећи да 
ће се од следеће године чланарина 
наплаћивати преко фонда ПИО, путем 
административне забране односно 
скидањем средстава са пензионог чека, 
што је највећа новина у раду Удружења. 
Преко на тај начин прикупљених 

средстава моћи ће да буде плаћено осигурање, а 
биће и средстава за „живот“ Удружења. Ово је била 
и најважнија одлука на састанку Извршног одбора 
УПР ЈП „СРБИЈАГАС“ одржаног почетком децембра у 
хотелу „Нови Сад“. На тој седници разговарало се 
још и о остваривању програма рада и финансијском 
пословању у 2022. години, утврђивали су се елементи 
за нацрт финансијског плана за наредну годину, а 
донета је и одлука да се организују новогодишња  
дружења која су се догодила на већ описан начин. 

Председник Бошко Тодоровић се захвалио 
Једниственој синдикалној организацији ЈП „СРБИЈАГАС“ 
и председнику Вељку Милошевићу без чије помоћи, 
како је рекао, не би било могуће организовати 
састанак Извршног одбора.                 В.У

Праведан, строг, стручан, али и омиљен међу 
колегама! Само лепе речи похвале и захвалности, 
али и духовити и пријатељски коментари и 
запажања, могле су се чути на пригодном испраћају 
у пензију колеге Душана Јовичића, који је до пред 
неки дан, био руководилац Центра за порезе ЈП 
„СРБИЈАГАС“ у Новом Саду. Његове колегинице и 
колеге заиста су се потрудиле да на што лепши и 
свечанији начин направе „прославу изненађења“ 
за свог дојучерашњег шефа и да му у том, за 
њега изузетно посебном и емотивном дану, кажу 
да су од њега пуно научили, да им је помогао у 
професионалном, али и животном погледу, и да 
им је изузетно драго што је држао до достојанства 
струке, до тачности и благовремености у извршавању 
радних задатака, па и до строгоће и дисциплине која 
је била напросто део његовог карактера, односно 
онога што неки зову „Personality“.   Део тога био је и 
његов специфичан смисао за хумор, а радни дан није 
могао да прође без тога, јер је и смех саставни део 
одрживости једног бића.

- Волео је тачност у доласцима на посао и одласцима, 
тачност у раду, пословној комуникацији, али исто тако 
држао је и до неких наших навика и ритуала, неких, 
напросто, минималних пауза од бројки и закона. 
Јутарња кафа у пола осам један је од тих наших 
заједничких обичаја и тренутака, у којима ћемо га 
сигурно још дуго спомињати, кажу Душанове колеге.

А у кратком разговору са нама, тог последњег радног 
дана, он нам је испричао своју радну и тако рећи, 
животну биографију у свега неколико реченица. 
Једноставност и позитивност доминантно обележавају 
оно што је рекао.

- Након 40 година и 6 месеци стажа стекао сам оба 
услова за одлазак у пензију. Веома сам срећан што 
сам на неки начин последњу четвртину свог радног 
века провео управо овде у Србијагасу, јер сам раније 
радио у неколико предузећа у Новом Саду, а пре 
тога у граду из којег сам дошао, Осијеку, где сам и 
завршио Економски факултет. 

Одувек 
сам сматрао да треба на време отићи у 
пензију и пустити младе да раде, такав став сам 
имао и са 25 и сада са 65 година. И трудио сам се да 
пренесем своје знање на млађе колеге, јер сам и ја 
када сам почињао да радим, упознао човека који ми 
је од првог дана свесрдно помагао и учио ме тајнама 
овог нашег посла и пренео на мене то неко позитивно 
размишљање да знање треба преносити, јер на 
млађима све(т) остаје, казао нам је Душан Јовичић.

Управо за те тајне професије које је споменуо, питали 
смо га и ми. Шта је, дакле, најважније када се ради са 
порезима...

- Има једно правило код пореза, а то је – увек се 
треба придржавати закона, то је заправо најважније. 
А то, пре свега, значи да се као предузеће морамо 
понашати у оним оквирима које закон одређује, али с 
друге стране да уколико имамо неке бенефиције по 
истом том закону, онда треба и да их искористимо. 
Е о томе ми овде водимо рачуна, забележили смо 
речи колеге Јовичића, који ово појашњава и тиме да 
предузећа односно послодавци углавном мисле да су 
порези нешто што је у корист државе, а да он сматра 
да порези уствари штите послодавца да не буде 
кажњен и да не буде неке финансијске одговорности 
која није нимало пријатна. То је, каже, основа свега. 
Ми смо му, на крају овог кратког разговора, као и 

колеге са којима је радио,  пожелели добро 
здравље, срећне и испуњене пензионерске дане.

В.Арсић

Пензионери на традиционалан начин испратили 2022. годину

НОВОГОДИШЊА ДРУЖЕЊА НОВОСАДСКОГ, 
БЕОГРАДСКОГ, ЗРЕЊАНИНСКОГ И ПАНЧЕВАЧКОГ КЛУБА
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

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 - „НОВИ САД-ГАС” д.о.о.
пропан бутан у боци 10kg - „Кнез Петрол”, Сремски Карловци
електрична енергија - „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - „Тропикал БГД“ Овча, „Good Will-WG”, Крњача
пелет-угаљ-мрки - „Тропикал БГД“ Овча

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

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период децембар 2022.Период децембар 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" kWh 3.42 3.6 0.85 1.12 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' kWh 3.55 3.6 0.85 1.16 1.04 3.80%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 195.83 45.9 0.85 5.02 4.49 349.10%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 9.051 3.6 0.99 2.54 2.27 127.22%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 18.102 3.6 0.99 5.08 4.54 354.45%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 10.344 3.6 0.99 2.90 2.60 159.68%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 20.688 3.6 0.99 5.80 5.19 419.37%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 5.172 3.6 0.99 1.45 1.30 29.84%
Угаљ Обилић сушени комад/коцка** t 17,500.00 16.088 0.6 1.81 1.62 62.21%
Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.67 66.61%
Угаљ Бановићи коцка** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.72 72.06%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 29,166.67 18.79 0.91 1.71 1.53 52.62%

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 -"НОВИ САД-ГАС" д.о.о.
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Сремски Карловци
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 -"Тропикал БГД", Овча, "Good Will-WG", Крњача

пелет -угаљ-мрки - "Тропикал БГД", Овча

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

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

Период децембар 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" kWh 3.42 3.6 0.85 1.12 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' kWh 3.55 3.6 0.85 1.16 1.04 3.80%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 195.83 45.9 0.85 5.02 4.49 349.10%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 9.051 3.6 0.99 2.54 2.27 127.22%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 18.102 3.6 0.99 5.08 4.54 354.45%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 10.344 3.6 0.99 2.90 2.60 159.68%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 20.688 3.6 0.99 5.80 5.19 419.37%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 5.172 3.6 0.99 1.45 1.30 29.84%
Угаљ Обилић сушени комад/коцка** t 17,500.00 16.088 0.6 1.81 1.62 62.21%
Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.67 66.61%
Угаљ Бановићи коцка** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.72 72.06%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 29,166.67 18.79 0.91 1.71 1.53 52.62%

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 -"НОВИ САД-ГАС" д.о.о.
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Сремски Карловци
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 -"Тропикал БГД", Овча, "Good Will-WG", Крњача

пелет -угаљ-мрки - "Тропикал БГД", Овча

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

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


