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Надзорни одбор Јавног предузећа 
„СРБИЈАГАС“ на седници одржаној 23. 
фебруара, усвојио је Редовне финансијске 
извештаје предузећа за период 01. јануар 
– 31. децембар 2022. године, Финансијске 
извештаје - биланс стања и биланс успеха 
за исти период по делатностима, као 
и Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ у 
периоду 01.01-31.12.2022, који је урађен 
након израде финансијских извештаја за 
прошлу пословну годину. 

На седници, којој је председавао 
председник Надзорног одбора проф. др 
Муамер Реџовић, а присутни 
су били сви чланови НО и 
представници менаџмента, у 
вези са усвојеним документима  
речено је да је предузеће у 
протеклој години, као резултат 
свих пословних активности 
менаџмента, Надзорног 
одбора и свих запослених, 
остварило позитивна кретања 
већине основних финансијских 
показатеља пословања и исказало 
пословну и нето добит. Пословање 
Србијагаса обележиле су 

активности на сигурном снабдевању 
тржишта природним гасом, као 
и на стратешким инвестиционим 
пројектима, прилагођавању 
пословања условима рекордног раста 
цена гаса у Европи и свету, као и 
наставку напора у циљу побољшања 
свих параметара пословања.

Укупна набавка природног гаса 
повећана је у 2022. у односу на 
претходну годину, на шта је, пре 
свега, утицало то што је током 
извештајног периода вршено 
утискивање гаса у ПСГ Банатски 

Двор, а по први пут обезбеђене су 
и  додатне залихе у складиштима у 
Мађарској, и то у континуираној сарадњи 
са Владом Републике Србије, надлежним 
министарствима и свим релевантним 
институцијама. 

Приликом представљања ових завршних 
годишњих пословних и финансијских 
извештаја члановима Надзорног одбора, 
речено је да је у току 2022. године, 
после низа година, дошло до промене 
регулисаних продајних цена природног 
гаса у делатности јавног снабдевања, 
а нове продајне цене примењене су од 
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ОСТВАРЕН ПОЗИТИВАН ФИНАНСИЈСКИ 
РЕЗУЛТАТ, ПОСЛОВНА И НЕТО ДОБИТ! ПРЕДСТАВНИЦИ 

ВЛАДЕ, ПОСЛОДАВЦА 
И СИНДИКАТА У ВЛАДИ 

СРБИЈЕ ПОТПИСАЛИ 
ИЗМЕЊЕНИ КОЛЕКТИВНИ 
УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЈП 
„СРБИЈАГАС“! ОДОБРЕНО 

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА 
ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ЗА 6%!

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА 
ГАСНОГ ИНТЕРКОНЕКТОРА 

ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И 
БУГАРСКЕ НА БУГАРСКОЈ 
ТЕРИТОРИЈИ! ПОЧЕТКУ 

РАДОВА ПРИСУСТВОВАЛИ 
ПРЕДСЕДНИЦИ СРБИЈЕ 

И БУГАРСКЕ, КАО И 
ДИРЕКТОР ЈП „СРБИЈАГАС“ 

ДУШАН БАЈАТОВИЋ!

ДРЖАВА СРБИЈА 
ЗАКОНОМ ДАЛА 

ГАРАНЦИЈЕ У КОРИСТ ТРИ 
БАНКЕ ПО ЗАДУЖЕЊУ 

ЈП „СРБИЈАГАС“ У 
УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД  105 

МИЛИОНА ЕВРА И 2,35 
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 
СА  ПРИПАДАЈУЋОМ 

КАМАТОМ!
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Влада Републике Србије на седници 
одржаној 17. фебруара ове године, дала 
је сагласност на предлог Синдиката 
за Измену Колективног уговора за 
запослене ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад којим 
је предвиђено повећање основице за 
обрачун зарада од 6%. Сходно томе, у 
згради Владе је 22. фебруара потписан 
нови, измењени Колективни уговор, а 
своје потписе на овај документ ставили 
су, у име Владе министарка рударства 
и енергетике Дубравка Ђедовић, у 
име Послодавца генерални директор 
ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић и у 
име Синдиката председник Јединствене 
синдикалне организације „СРБИЈАГАС“ за 
више послодаваца Вељко Милошевић. 

Подсећамо, наш синдикат је, с обзиром 
на то да је у јануару добијена начелна 
сагласност за промену зарада у 
енергетском сектору, а након консултација и 
непосредне комуникације са Министарством 
финансија, упутио Министарству рударства и 
енергетике кориговану Иницијативу за измену 
Колективног уговора ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, у којој 
предлаже повећање основице за обрачун зараде од 
6%. У Иницијативи је дефинисано да би основица 
за утврђивање основне зараде требало да износи 
19.885,00 динара са порезима и доприносима, и то 
почев од 1. јануара 2023. године. Предстоји израда 
Ребаланса Програма пословања предузећа, у који 
ће бити инкорпорирана ова измењена ставка, и који 

ће онда бити упућен најпре Надзорном одбору ЈП 
„СРБИЈАГАС“,  а потом и Влади Републике Србије на 
сагласност. 

Иначе, министарка Ђедовић је након потписивања 
Измена Колективног уговора, који су истог дана 
потписани и са представницима компанија 
„Транспортгас Србија“, „Транснафта АД“ Панчево 
и „Нови Сад – Гас“ доо, рекла да је веома важно 
што је Влада „уз све изазове са којима се суочавамо 
у енергетској кризи, показала да води рачуна и о 
запосленима у енергетским предузећима, од чијег 
рада зависи сигурност снабдевања наших грађана и 

привреде“.

- Повећања су договорена водећи рачуна 
о финансијској стабилности компанија 
у сектору нафте и гаса, али и потреби 
да задржимо квалитетне кадрове у 
кључним домаћим предузећима која 
ће бити носиоци важних енергетских 
пројеката, рекла је Ђедовић.

Колективни уговори за четири 
енергетска предузећа са којима су 
потписани анекси уређују основну 
зараду запослених, док се зарада за 
запослене који чине органе управљања 
утврђује одлуком Надзорног одбора тих 
компанија.

Када се заврши комплетна процедура, 
уследиће исплата разлике зарада почев 
од зараде за месец јануар 2023. године, 
саопштио је наш Синдикат.

В.А.

1. августа. Истакнуто је и то да је Влада Србије, као 
меру ублажавања последица и негативних ефеката 
енергетске кризе на буџет купаца, донела уредбе 
о привременој мери ограничавања цене гаса и 
надокнади разлика у цени у случају поремећаја на 
тржишту, као и то да је током прошле године, Влада 
донела и Уредбу о условима испоруке и снабдевања 
природним гасом којом су од 01. октобра промењени 
референтни услови за мерење и обрачун тог 
енергента, у смислу да је уместо стандардног кубног 
метра уведен киловат час.

У усвојеним документима стоји и то да је у 2022. 
настављена изградња енергетских објеката и 
прикључних гасовода широм Републике Србије, 
а највећа улагања извршена су у гасоводе 
Александровац-Тутин, Београд-Ваљево-Лозница и 
гасификацију Земуна, Сремске Митровице, Зрењанина 
и других градова. С тим у вези, речено је да су 
инвестициона улагања у делатност  Оператора 
дистрибутивног система знатно већа у односу на 
претходну, 2021. годину. 

Председник Надзорног одбора, проф. др Муамер 
Реџовић, похвалио је напоре и активности свих 

запослених и менаџмента за постизање добрих 
резултата у једној веома тешкој години, години 
рекордних цена гаса на тржишту и години велике 
неизвесности у снабдевању. Ипак, како је истакао, 
предузеће је испунило све своје задатке и успело 
да одговори и на повећане захтеве инвеститора 
за природним гасом, као резултат чињенице да је 
држава Србија створила такву привредну климу 
и услове у којима је евидентан долазак све већег 
броја страних компанија, које траже да у нашим 
индустријским зонама имају гас као енергент са 
великим предностима. 

Имајући у виду и даље присутне специфичне 
економске и политичке услове, и пре свега, 
неизвесност у енергетском сектору у Европи и свету, 
Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ ће и у наредном периоду 
наставити максималне активности у циљу обезбеђења 
сигурности и потпуног снабдевања тржишта 
природним гасом, под оптимално могућим условима и 
уз сарадњу са министарствима и Оснивачем, Владом 
Републике Србије.

(www.srbijagas.com)

У Влади Србије потписан измењени Колективни уговор за ЈП „СРБИЈАГАС“

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДЕ 
ОД 6% ВАЖИ ОД 1. ЈАНУАРА
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Изградња гасног интерконектора између Србије и 
Бугарске на бугарској територији почела је почетком 
фебруара у присуству председника Србије Алексанра 
Вучића и председника Бугарске Румена Радева. 
Међусистемска гасна веза „Бугарска-Србија“ у Србији 
ће бити у дужини од 109 километара, а укупна 
дужина двосмерног гасовода кроз обе државе је 170 
километара, од Новог Искара у близини Софије до 
Ниша. Гасовод је капацитета 1,8 милијарди кубних 
метара гаса годишње, а предвиђено је да буде 
оперативан средином ове године.

Скупу поводом почетка радова на изградњи 
гасовода присуствовали су и шеф делегације 
ЕУ у Србији Емануел Жиофре, министри 
енергетике обе земље, Дубравка Ђедовић и 
Росен Христов, као и директори Србијагаса и 
Булгартрансгаза Душан Бајатовић и Владимир 
Малинов. Путем видео везе обратила се 
комесарка за енергију ЕУ Кадри Симсон.

Она је честитала на реализацији пројекта и рекла 
да је његов значај велики, због диверсификације 
снабдевања, тако да је он кључан за цео регион.

- Европска комисија жели да подржава овакве 
пројекте, ово су пројекти од заједничког 
интереса. Очекујемо да ће део овог конектора 
почети са радом 2023. године, рекла је Симсон 

и истакла да је Бугарска била зависна од руског гаса, 
а да је сада искористила прилику да диверсификује 
снабдевање.

Председник Србије Александар Вучић је рекао да је 
срећан када пријатељи као што су Србија и Бугарска 
могу да раде важне ствари.

- Србија ће увек бити пријатељ Бугарске, не само 
у добрим временима, казао је и захвалио ЕУ на 
финансијској подршци. Интерконектор ће, како је 
рекао, омогућити да се Србија више снабдева и 
течним гасом.

- Ово је велика ставар, европски пројекат, преко 
наше земље ћемо снабдевати и друге земље 
Западног Балкана, рекао је Вучић и захвалио 
Бугарској што Србија „ниједан дан није имала 
проблема са Бугарском због транзита путем 
Турског тока“.

Он је рекао да се интерконектор са 22 милиона 
евра финансира из буџета. Додао је да ће 
будући гасовод омогућити више енергетских 
извора и повезати Србију са Европом и светом. 
Укупна вредност гасног интерконектора Ниш 
– Димитровград – Бугарска је 85,5 милиона 
евра, од којих Европска инвестициона банка 
(ЕИБ) кредитира 25 милиона евра, 49,6 милиона 
је бесповратно суфинансирање ЕУ из ИПА 
фондова, док ће се остатак трошкова покривати из 
буџета Србије и средстава ЈП „СРБИЈАГАС“.

Споразум о изградњи гасовода Ниш – Димитровград 
потписан је 2010. године, а радови на изградњи 
гасног конектора у Србији почели су у фебруару 
2022. године. Бугарска ће захваљујући гасном 
интерконектру са Грчком добијати природни гас из 

Азербејџана и ЛНГ (течни) гас преко луке на северу 
Грчке. Гасни интерконектор ће бити повезан са ЛНГ 
терминалом у Александрополису и биће веза за Јужни 
гасни коридор и обезбедиће алтернативно гасно 
снабдевање тим енергентом из Азербејџана и из 
Каспијског региона.

(www.tanjug.rs)

Почела изградња гасног интерконектора између Србије и Бугарске на бугарској територији

ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ КЉУЧАН ЗА ЦЕО РЕГИОН

СРБИЈА ВЕЋ САДА ИМА РЕЗЕРВЕ И ЗА СЛЕДЕЋУ ЗИМУ 
У разговору са новинарима, председник Вучић је рекао да је Србија урадила једну важну ствар - гасоводе. Нисмо 
имали ништа, само преко Берегова до Панчева, централна Србија није имала гасовод. Кад погледате, Црна 
Гора нема гасовод. Неке земље га имају на ограниченој територији. Ми сада имамо централни гасовод од 402 
километра дужине, много смо новца потрошили на то, скоро милијарду и по. То је важно за БДП, али то нам је 
помогло да имамо и довољно струје ове зиме, навео је Вучић. Он је истакао да је цена међу најнижима у Европи и 
за гас и за струју.

- Успели смо да прођемо неоштећени, то није било лако издржати. Нама ће остати попуњен, када се заврши 
31. марта зимска сезона, Банатски Двор са 286 милиона кубних метара гаса и остаће нам између 180 и 200 
милиона кубних метара гаса које смо оставили у Мађарској у нашим складиштима. Још ћемо морати да допунимо 
капацитете за зиму, истакао је председник Србије.
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Министарка рударства и 
енергетике Србије Дубравка 
Ђедовић разговарала је 
овог месеца са министром 
спољних послова и трговине 
Мађарске Петером Сијартом 
о енергетској безбедности у 
региону и унапређењу сарадње 
две земље у области енергетике. 
У разговорима српске и 
мађарске делегације учествовао 
је генерални директор ЈП 
„СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић. 

Министарка Ђедовић је на 
конференцији за новинаре 
после билатералног састанка са 
Сијартом и заједничког састанка 
двеју делегација, поручила 
да су Србија и Мађарска у 
енергетској кризи ојачали своје партнерске односе и 
да је сарадња у овој области  стратешког карактера. 
Транзит природног гаса ка Мађарској преко Србије 
тече несметано и то ће се и наставити, док ће 
складиштење гаса у Мађарској бити кључно да 
будемо спремни за грејну сезону, речено је на прес 
конференцији.

- Завршетком изградње гасног интерконектора са 
Бугарском на јесен, Србија ће постати део Јужног 
гасног коридора, што ће значити већу сигурност 
снабдевања за Србију, али и могућност да, 
повезивањем са суседима, преко наше земље, гас из 
Каспијског региона стигне и до суседа у региону, али 
и до земаља ЕУ, казала је Ђедовић.

Она је додала да верује да успешна сарадња Србије 
и Мађарске у снабдевању природним гасом треба 
да буде водиља и за друге области, те да је на 
састанку разговарано и о унапређењу сарадње у 
области снабдевања нафтом, електроенергетике и 
обновљивих извора енергије.

- Планирамо да диверсификујемо правце снабдевања 
нафтом и радимо на припреми пројекта нафтовода 
којим бисмо се повезали са мрежом нафтовода у 
Мађарској. Предвиђен је наставак улагања у преносну 
мрежу, између осталог, изградњом Панонског 
коридора који ће одговорити на потребу за повећањем 
прекограничног капацитета на граници између Србије 
и Мађарске, навела је она.

Министар спољних послова 
и трговине Мађарске Петер 
Сијарто рекао је да су Србија и 
Мађарска успеле да, упркос свим 
дешавањима, у енергетској кризи 
гарантују стабилно снабдевање 
енергентима, што не би успели 
без стратешке сарадње и 
стратешког партнерства. 

- Ни у будућности нећемо моћи 
једни без других. Захваљујем се 
Србији што се показала као фер 
и коректна транзитна земља, 
вредна поверења. Пренео сам 
министарки Ђедовић да су наша 
складишта гаса на располагању 
Србији и наредне зиме ако за то 
буде потребе, рекао је Сијарто. 
Он је додао да је за Мађарску 
важан Јужни гасни коридор 

Министарка рударства и енергетике разговарала са мађарским шефом дипломатије

Објављено у Службеном гласнику

СРБИЈА И МАЂАРСКА НАСТАВЉАЈУ САРАДЊУ 
У ЕНЕРГЕТИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГАРАНТ ЗА КРЕДИТ СРБИЈАГАСА
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и интерконекција која се гради између Србије и 
Бугарске. 

- Већ смо почели преговоре са Азербејџаном о 
куповини гаса, али за снабдевање су потребна 
улагања у изградњу нових гасних интерконектора 
и проширење постојећих. Радимо и на томе да се 
до 2028. године удвостручи капацитет преносне 
мреже електричне енергије између две земље што је 
нарочито важно јер се надамо да ће до 2030. године 
прорадити „ПАКШ 2“ и „ПАКШ 3“ у оквиру нуклеарне 
електране у Мађарској, навео је Сијарто.

У случају потреба енергетске безбедности Мађарска 

је спремна и пред следећу грејну сезону да Србији 
обезбеди и до 500 милиона кубика гаса из складишта, 
рекао је у Београду мађарски министар Сијарто. 
Он је, после разговора са министарком рударства и 
енергетике Дубравком Ђедовић, рекао да је из Србије 
у Мађарску Балканским током у 2022. години стигло 
4,8 милијарди кубика гаса. Он је истакао да се ради о 
заједничком, партнерски постигнутом резултату, те 
оценио да је Србија поверљива, фер и коректна земља 
за снабдевање Мађарске гасом. У контексту даљег 
развоја међусобних односа спомињана је сарадња 
мађарског државног „MVM“-а са Србијагасом и ЕПС-ом.

(www.tanjug.rs)

Држава Србија је законом дала гаранције у корист 
три банке по задужењу ЈП „СРБИЈАГАС“ од укупно 105 
милиона евра и 2,35 милијарди динара и припадајуће 
камате. Према закону објављеном у Службеном 
гласнику гаранције су дате у корист „UniCredit 
Bank“ Србија за кредит од 75 милиона евра, НЛБ 
Комерцијална Банка А.Д. за 30 милиона евра и АИК 
Банка а.д. за кредит од 2,35 милијарди динара.

За кредит Србијагаса код „UniCredit“ банке годишња 
камата је тромесечни еурибор увећан за каматну 
маржу од 5,25 посто, док је код НЛБ Комерцијалне 
еурибор увећан за каматну маржу од 5,5 процената. 
Кредит код АИК Банке је са номиналном каматном 
стопом која је варијабилна, а чине је Референтна 
каматна стопа НБС увећана за кредитну маржу од 
четири посто.

Република Србија прихватила је обавезу да неопозиво, 
безусловно, без приговора и на први позив гарантује, 
да ће измирити дуг Србијагаса према тим банкама 
уколико то јавно предузеће не изврши ту своју обавезу 
благовремено.

(www.tanjug.rs)

Министарка Ђедовић разговарала са в.д. директором „Транспортгас Србија“ Јовчићем
ОВЕ ГОДИНЕ РЕФОРМЕ И ЗНАЧАЈНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ
Почетком фебруара, министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић разговарала је са в.д. директором 
предузећа „Транспортгас Србија“ Зораном Јовчићем о реформама у гасном сектору, инвестицијама и 
плановима пословања тог предузећа у текућој и наредним годинама. Министарка је истакла да ће ову 
годину обележити реформе и значајне инвестиције у енергетском сектору као и да је потребно завршити 
реорганизацију Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, која је започета преношењем власништва над „Транспортгасом“ 
са Србијагаса на Републику Србију, саопштило је ресорно министарство.

-„Транспортгас Србија“ је данас независни оператор транспортног система, али морамо да испунимо све задатке 
из Акционог плана како бисмо успешно спровели реформе у гасном сектору. Ове јесени завршићемо изградњу 
гасне интерконекције између Србије и Бугарске која је од стратешке важности за  нашу државу, јер ћемо њеном 
изградњом диверсификовати снабдевање гасом из других извора, док се планира и гасна интерконекција са 
Северном Македонијом, навела је она.

Министарка је додала да ће наставити са редовном комуникацијом са „Транспортгасом“ како би се у роковима 
реализовали пројекти у гасном сектору. Јовчић је истакао да ресорно министарство пружа подршку предузећу 
у процесу раздвајања са Србијагасом и да ће бити партнер другим гасним предузећима како би се убрзано 
спровела гасификација у земљи.

(www.mre.gov.rs)
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Цене гаса у Европи су пале 
на ниво пре рата у Украјини, 
па аналитичари са нешто 
више оптимизма очекују да 
би енергетска криза ове зиме 
могла бити избегнута. Тамо 
где је било недостатака, 
европске земље су успеле 
да их надоместе набавком 
гаса који не стиже из Русије. 
Европа се за ову зиму 
спремала као за енергетски 
катаклизмичну због 
поремећаја проузрокваних 
ратом у Украјини, али је блага 
зима смањила потрошњу 
резерви. Цене гаса су иначе 
биле један од главних покретача 
прошлогодишњих рекордних 
поскупљења свих роба и услуга, 
а стручњаци сматрају да нас 
тек крајем ове године, односно 
следеће зиме, очекују изазови 
када је у питању снабдевање 
енергентима. 

Велепродајне цене природног гаса 
у Европи пале су почетком године 
на најнижи ниво од избијања 
украјинске кризе, док су прошле 
године достигле рекордни ниво 
од преко 340 евра по мегават 
сату. Блага зима омогућила је 
земљама да искористе мање гаса 
из залиха, па су цене осетно опале 
достигавши 73 евра, односно 50 
одсто су мање у односу на пре 
месец дана и на најнижем нивоу 
од пре рата 21. фебруара. Пре 
рата, око 40 одсто природног 
гаса у Европу је стизало из Русије. 
Западне владе су се, због увођења 
санкција  Москви, окренула гасу 
из Норвешке, Катара, САД-а... 
Пут до потпуног одустајања од 
руског гаса, међутим, и даље 
је дугачак, али је комбинација 
различитих фактора натерала 
европске лидере да предахну 
барем ове зиме. Немачки министар 
економије Роберт Хабек је током 
недавног путовања у Норвешку 
изјавио да је спречена опасност 
од потпуног економског слома. 
Потрошачи би могли да избегну 

даље екстремне скокове цена, 
али рачуни ће остати виши него 
иначе, јер су цене гаса и даље 
далеко изнад оних које су биле 
почетком 2021. Такође, како 
указује АП, Европа би и даље 
могла да буде рањива услед 
неочекиваних догађаја као што су 
акциденти или технички проблеми 
на гасоводима или терминалима 
за течни природни гас (ЛНГ), 
екстремне временске прилике 
или низак ниво енергије ветра 
или хидроенергије. Аналитичари 
посматрају и потражњу за 
енергентима из Кине, где је 
потрошња горива опала током 
политике „нултог ковида“, која 
је оштро ограничавала кретање 
како би се спречило ширење 
Ковида-19. Пошто је Кина 
попустила ограничења, потражња 
за товарима течног гаса могла 
би да порасте касније ове године 
када се талас короне смири. У том 
случају, Европа би се суочила са 
већим трошковима набавке гаса, 
а најлошије би прошле земље 
у Азији и Африци које немају 
довољно новца да се „такмиче“. 

Међународна агенција за 
енергетику упозорила је Европу да 
не буде претерано самоуверена, 
рекавши да би сценарио у 
ком Русија прекида преостале 
испоруке и опоравак кинеске 
потражње могао да остави Европу 
без гаса за следећу зиму. „IEA” је 
позвала на снажан притисак на 
обновљиве изворе енергије. 

- Ушло се у рецесију ове 
године и сигурно се улази у 
пад индустријске производње. 
Србија ће трпети штету, то је 
просто неизбежно у мери у којој 
је међузависна са привредом у 
Европи, пре свега у ЕУ. Дакле, 
трпеће ту штету и када је реч о 
инфлацији, о паду индустријске 
производње, о елементима 
рецесије, о порасту цена, о паду 
стандарда, све ће се одразити 
на овај или онај начин, сматра 
дипломата Зоран Миливојевић. 

Професор Економског факултета 
у Београду Љубодраг Савић 
оцењује да није познато до када 
ће рат у Украјини трајати и какве 
ће последице имати, као и да 
ли ће рата бити на још неком 
подручју. Он истиче да је Европа 
ове године имала срећу што није 
била тако хладна зима, тако да су 
избегнуте црне поргнозе и криза 
са енергентима, али указује да то 
не значи да их неће бити већ до 
краја ове зиме. Напомиње да то 
што многе земље субвенционишу 
гас и струју и помажу грађанима 
и привреди у борби против кризе 
није одрживо на дуге стазе. 

- Био бих велики оптимиста када 
бисмо ми знали да ово што се 
дешава у Украјини иде ка неком 
крају. То иде ка ескалацији, 
све већи број земаља света се 
укључује у све то. Ова криза је 
због ове топле године одложена, 
те нема баш много основа да 
процењујемо да ће дугорочно 

инфлација ићи доле. Тежак 
период се очекује следеће 
зиме, јер су се ове године пуна 
складишта нафте и гаса у Европи 
мање користила него што се 
предвиђало и зато се, на срећу, 
нису остварила очекивања да ће 
се у Европи људи смрзавати. Али, 
то нас чека следеће године, јер је 
тешко замислити да ће се десити 
две узастопне године у којима 
неће бити хладно, сматра Савић. 

Ипак, има и оних који верују да ће 
цене енергената остати на истом 
или чак нижем нивоу, и да због 
тога последично не би требало 
очекивати даље погоршање 
ситуације. Тако би, сматрају, и 
наредна зима била слична овој, 
па ни Србија у том случају нема 
превише разлога да стрепи од ње. 

 - Верујем да се неће ништа на 
политичкој и геополитичкој сцени 

толико искомпликовати да ми не 
можемо да добијамо ове количине 
гаса које смо до сада добили, а 
кажем има и нових могућности да 
можда, када се заврши ова гасна 
конекција са Бугарском, добијемо 
и неке количине гаса и из других 
извора , каже за „Euronews“ Србија 
уредница портала „Енергија 
Балкана“ Јелица Путниковић. 
Енергетски аналитичари наводе 
да је добро што је Србија напунила 
складишта гаса у Банатском Двору 
и у Мађарској, али и да би требало 
ширити постојеће и правити нове 
складишне капацитете како би 
земља била отпорнија на било 
какве геополитичке потресе. 
Економски аналитичар Богдан 
Петровић истиче да је Европа за 
сада избегла енергетску кризу, 
а да је томе највише допринела 
релативно блага зима, јер су 
месец дана температуре биле 5 

до 10 степени изнад просека, тако 
да сада Европљани остатак зиме 
дочекују много опуштеније него 
што је то деловало да ће бити 
почетком јесени. Он сматра да ће 
цене гаса у будућности зависити 
од неколико фактора, међу којима 
је и отварање Кине и напомиње 
да, уколико у овој земљи дође до 
повећане потрошње гаса, биће и 
веће цене. Друга ствар је, како 
објашњава, питање климе - ако 
буде изузетно оштра зима следеће 
године, цене гаса ће скочити. 
Указује и на то да постоји и 
политички фактор, пошто руски 
гас ипак делом и даље долази у 
Европу. - Не знамо да ли ће неко 
да минира још неки гасовод, па 
Европа и даље може да остане 
и без ове количине гаса коју већ 
увози, додао је он.

(www.blic.rs)

Преузето из других медија – извор „EURONEWS“

КРЕТАЊЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ПОЧЕТКОМ 
ГОДИНЕ НАГОВЕШТАВА ДА БИ ЕНЕРГЕТСКА 
КРИЗА МОГЛА БИТИ ИЗБЕГНУТА
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Вести са берзе
ЦЕНЕ ГАСА У ЕВРОПИ НА НАЈНИЖЕМ НИВОУ У ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ И ПО ДАНА
Средином фебруара агенције су пренеле вест да су цене природног гаса у Европи пале на најнижи ниво у 
последњих 18 месеци, што је најновији знак да је регион избегао енергетску кризу од које се страховало. 
Референтне велепродајне цене гаса пале су 18. фебруара за скоро пет одсто и достигле су 49 евра (52 долара) 
по мегават-сату, што је њихов најнижи ниво од септембра 2021. и далеко од рекордног нивоа од 320 евра 
постигнутог у августу прошле године, показују подаци „Independent Commodity“. 

Пад цена, које су на најнижем нивоу од почетка рата у Украјини, додатно ће смањити ризик од рецесије у 
Европи. Цене су снижене, како наводе медији, због неочекивано топлог времена ове зиме, као и напора региона 
да рационализује потрошњу гаса, пронађе алтернативне снабдеваче и попуни складишта.  Складишта гаса 
широм Европске уније била су попуњена 65 одсто, према извештају „Gas Infrastructure Europe“, удружења које 
заступа интересе европских оператера гасне инфраструктуре.

- И даље је гас релативно скуп у поређењу са дугорочним просеком пре кризе, али тренутни нивои цена више не 
указују на ризик од несташице, као што су то били већи део прошле године, рекао је директор за енергетику, 
климу и ресурсе у „Eurasia Group“ Хенинг Глојстин.

(www.tanjug.rs)
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Агенција Танјуг пренела је последњег дана 
јануара да су Русија и Кина припремиле Нацрт 
међувладиног споразума о испоруци гаса рутом 
„Далеки исток”. Одобрен је Нацрт споразума 
који је доставило Министарство енергетике, 
усаглашен са Министарством спољних послова 
и другим заинтересованим органима извршне 
власти, који је претходно разрађен са кинеском 
страном, између Владе Русије и Владе Народне 
Републике Кине о сарадњи у области снабдевања 
природним гасом далекоисточном рутом, 
наводи се у документу. Споразум подразумева 
изградњу прекограничног дела преко реке 
Усури на подручју руског града Даљњереченск 
до кинеског града Хулин. Напомиње се да се 
овим документом дефинишу услови сарадње две 
земље по питању снабдевања гасом, а помоћи ће 
и јачању координације у енергетском сектору.

Почетком фебруара прошле године компанија 
Гаспром је потписала дугорочни уговор са Кинеском 
националном компанијом за нафту и гас о извозу 
десет милијарди кубних метара гаса годишње преко 
далекоисточне руте.Предвиђено је да ће укупан 
обим испорука компаније након реализације пројекта 
порасти на 48 милијарди кубних метара. 

Гаспром тренутно снабдева Кину природним гасом 
преко гасовода „Снага Сибира“. Извоз преко те руте 

на крају прошле године износио је 15,5 милијарди 
кубних метара гаса. Како пројекат буде напредовао, 
планирано је да се годишње повећава обим испорука 
до пројектованог годишњег капацитета од 38 
милијарди кубика до 2025. године.

Развој Источне руте снабдевања гасом између Русије 
и Кине повезан је и са трасом изградње гасовода 
„Снага Сибира-2“ кроз Монголију, капацитета 50 
милијарди кубних метара годишње, чији пројекат је у 
изради, подсећа руска агенција РИА Новости.

(www.tanjug.rs)

Резерве гаса у Црном мору које је открила Турска 
могле би да покрију потребе те земље у наредних 
30 година, изјавио је недавно турски министар 
енергетике и природних ресурса Фатих Донмез и 
додао да је изградња фабрике за прераду тог гаса 
готово завршена.

- Очекујемо да прва фаза производње црноморског 
гаса почне у марту, рекао је Донмез за турски ТВНЕТ 
канал. Он је, уједно, истакао да садашње резерве 
гаса у Црном мору покривају потребе Турске за 
наредних 30 година, а да ће са новоистраженим 
налазиштима тај период бити још дужи.

(www.politika.rs)
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РИА Новости: Рутом „Далеки исток“ ићи ће до 48 милијарди кубика

Свет гаса

РУСИЈА И КИНА ПРИПРЕМИЛЕ СПОРАЗУМ 
О ИСПОРУЦИ ГАСА

ТУРСКА ПОВЕЋАВА СВОЈЕ РЕЗЕРВЕ ГАСА

Као и сваке године, и овога пута наше колеге из 
Службе за БИЗНР и ЗОП, урадиле су Годишњи 
извештај о стању заштите од пожара и безбедности 
и здравља на раду у ЈП „СРБИЈАГАС“ у 2022. 
години, са посебним акцентом односно посебним 
Извештајем о стању и мерама епидемиолошке 
заштите на спречавању појаве и ширења заразне 
болести Ковид-19, такође у 2022. Како смо чули 
од колеге Радана Поповића из ове службе, све 
поменуте области у нашој компанији регулисане 
су свим важећим нормативима, а оне ће се и даље 
усклађивати са евентуалним организационим 
променама и новим прописима.

- Подаци са којима располажемо и који су предочени у 
Извештају о стању заштите од пожара и безбедности 
и здравља на раду су следећи: у протеклој години 
имали смо један већи пожар, и то на кућном мерно-
регулационом сету у Тополи, када је један наш 
запослени задобио теже повреде, и једну већу 
хаварију на гасоводу у Панчеву, где је дошло до веће 
материјалне штете, али срећом, повређених није било. 
На свим нашим објектима и постројењима обезбеђена 
су средства и опрема за заштиту од пожара 
предвиђена законом и пројектном документацијом. 

Извршена је обука и провера обучености за ову 
област, такође у законским роковима. У 2022. имали 
смо 9 повреда на раду запослених, 6 на радном 
месту и 3 на путу од посла до куће. И у овој области 
безбедности и здравља на раду спроведена је 
провера оспособљености запослених. Завршени су 
и лекарски прегледи, којима је у 2022. обухваћено 
708 запослених, а специјалистичким прегледима и 
268 жена. У вези са здрављем, свакако је једна од 
најважнијих тема стање са коронавирусом. Закључно 
са 31.12.2022. у Србијагасу је пријављен укупно 451 
оболели (само у току прошле године њих 166), од чега 
је 447 излечених, двоје у том тренутку на лечењу и, 
нажалост, двојица преминулих колега од ове опасне 
болести, рекао нам је резимирајући прошлу годину 
колега Радан Поповић.     В.А.
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Служба за БиЗНР и ЗОП припремила годишње извештаје из свог делокруга рада

НА ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ ОДАЗВАЛО СЕ 
708 ЗАПОСЛЕНИХ

КОВИД ПОДАЦИ ЗА ФЕБРУАР
Овог месеца, после дуже времена, није 
било пријављених оболелих од ковида у ЈП 
„СРБИЈАГАС“, тако да је број излечених, рачунајући 
стање у јануару, сада 449.

Гасификација Градске општине „Вождовац“
ПЛАНИРА СЕ ИЗГРАДЊА МРС „РИПАЊ 2“

Србијагас у оквиру гасификације општине Вождовац планира 
изградњу Мерно- регулационе станице „Рипањ 2“, објављено је 
на пословном порталу „ekapija“. Површина предметне парцеле 
износи 1.348 m2. Изградња МРС „Рипањ 2“, како се наводи 
у урбанистичком пројекту, обухватиће следеће послове:  
ископ ровова за полагање гасовода, израду бетонске плоче 
за МРС, изградњу саме станице, уређење површине око МРС 
и бетонских ослонаца са стазама, као и уређење слободних 
површина.

Предвиђени капацитет мерне станице је Q=4.000 Sm3/h, радни 
притисак 8-16 бара, а максимални дозвољен потисак износи 
16 бара. Планирана саобраћајница прикључиће се на постојећу 
улицу Средњи Прњавор. Идејно решење израдило је предузеће 

„Сапутник-М“ Сомбор, огранак фирме „Меридијан пројект“ Нови Сад. Урбанистички пројекат био је на јавној 
презентацији до 14. фебруара, а израдила га је фирма „Andzor Engineering“ из Новог Сада.

(www.ekapija.com)
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Ако је неки град асоцијација на Бразил, онда је то, 
свакако, Рио де Жанеиро. Иако није главни град 
Бразила, будући да је други по величини и значају 
за ову јужноамеричку земљу, када је туризам у 
питању, Рио је убедљиво на првом месту. Смештен на 
југоистоку Бразила, на обалама Атлантског океана, 
на југозападу залива Гуанабара, овај чудновати град 
налази се између двеју планина. Разгледницу са 
овог егзотичног путовања у фебруару нам је послала 
колегиница Бојана Ћопић из Центра за спољну 
трговину. 

- Рио је, једноставно, град који није лако 
описати, пун контраста, али чудновато леп. 
Један је од ретких великих градова са лепим 
и чистим плажама. Милиони туриста долазе 
овде да виде све оно што Рио нуди. Много 
обележја краси овај град. Чувена Статуа 
Христа Спаситеља убраја се у седам светских 
чуда модерне ере, предиван је поглед са 
Главе шећера, природне стене необичног 

облика која је Рио де Жанеиру донела светску славу, 
а посебан утисак остављају плаже Копакабана и 
Ипанема, међу најпознатијим плажама на свету. Ту су 
и Олимпијски булевар, Селаронове степенице, затим 
фавеле које су на свој начин веома интересантне.. 
Лепи су им паркови и ботаничке баште, уређена 
шеталишта, храна прави рај за хедонисте, тако да смо 
заиста презадовољни овим путовањем у земљу самбе, 
фудбала и најлепшег заласка сунца, пренела нам је 
своје утиске Бојана.

Више од речи 
говоре фотографије, 
несвакидашње и 
живописне, а које 
својом необичношћу 
и лепотом 
задивљују. Стога, 
фоторепортажа из 
Рио де Жанеира!

В.А.

Разгледница из Бразила

РИО ЈЕ ЈЕДАН ОД РИО ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈУЗБУДЉИВИЈИХ НАЈУЗБУДЉИВИЈИХ 
ГРАДОВА ГРАДОВА НА ПЛАНЕТИНА ПЛАНЕТИ
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Велик посао је урађен током јануара и 
фебруара у Удружењу пензионисаних 
радника ЈП „СРБИЈАГАС“. Према ранијој 
одлуци Извршног одбора овог Удружења 
из децембра прошле године, у прва два 
месеца ове године приступило се раду на 
реализацији преношења плаћања чланарине 
преко фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање. Наиме, чланови удружења 
наших некадашњих радника (они који су на 
то пристали) почев од јануара чланарину 
плаћају тако што им се аутоматски са 
пензионог чека скида одређен износ 
чланарине. 

- Прво смо спровели анкету међу нашим 
члановима и испоставило се да је 70 одсто 
њих сагласно да се чланарина за Удружење 
наплаћује преко ПИО фонда и да иде 
директно на наш рачун. Примера ради у 
новосадском клубу је на овај начин наплате 
пристало 88 одсто чланова, а у зрењанинском чак 
95 процената. Укупно је 205 чланова Удружења дало 
сагласност да им се чланарина директно скида са 
пензионог чека. Ово довољно говори да су чланови 
привржени Удружењу и да им је стало до њега, рекао 
је за Гас прес председник УПР ЈП „СРБИЈАГАС“ Бошко 
Тодоровић. 

Он је додао да овај промењен начин наплате 
доприноси стабилности Удружења и његовом 
раду и изразио задовољство што се чланство у 
високом проценту изјаснило за ову важну промену у 
пословању. Међутим, током  протекле године било је 
и проблема. 

- Први пут за протеклих 17 година, колико постоји 
Удружење, остали смо дужни ДДОР-у за колективно 
осигурање. Подсећам, сви чланови су до сада били 

колективно осигурани у случају повреде, или смрти 
и то осигурање им је давало сигурност, с обзиром на 
то да појединачно никако не би, због старости, могли 
да се осигурају на тај начин. Отуда је то осигурање 
најважна ставка у раду Удружења, а сада наш дуг 
износи 190.000 динара. Ми јесмо поново потписали 
уговор са ДДОР-ом  о том колективном осигурању за 
2023. годину, али нам је тај дуг остао. Ипак, надам се 
да ћемо тај проблем у догледно време решити, навео 
је Тодоровић. 

И поред наведених потешкоћа, председник УПР ЈП 
„СРБИЈАГАС“ није пропустио да још једном изрази 
захвалност Синдикату Србијагаса и менаџменту наше 
компаније на несебичној и дугогодишњој подршци 
активностима пензионерског удружења.

В. Уторник

Јануарске и фебруарске активности пензионера Србијагаса

ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ ПРЕКО ПИО ФОНДА

ДРУЖЕЊЕ ЗА 8. МАРТ
Пензионери Србијагаса ни ове године неће изневерити 
традицију. После обележавања дочека Нове године, они 
ће почетком марта поново имати прилику да се друже. 
Традиционално дружење поводом 8. марта – међународног 
празника жена биће организовано 7. марта. Може се 
рећи да је и место одржавања дружења постало већ 
традиционално, с обзиром на то да ће се наши пензионери 
окупити поново, и то по трећи пут, у просторијама 
новосaдске месне заједнице „Дунав“ на Београдском кеју.



14

Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

НАПОМЕНЕ:

* Плаћа се по утрошку месечно

** Цена је дата без транспорта и манипулативних 
трошкова ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ 
плава зона нижа тарифа нису узети у обзир јер би се 
приликом грејања изашло из оквира тих зона. На укупну 
потрошњу додаје се фиксни део.

Извори цена:
природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”
природни гас - „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 - „Крајина дрво НС“, Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2023.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период фебруар 2023.
Период фебруар 2023.

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 3.79 3.6 0.85 1.24 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' kWh 3.92 3.6 0.85 1.28 1.03 3.43%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 187.50 45.9 0.85 4.81 3.88 288.02%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 9.954 3.6 0.99 2.79 2.25 125.50%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 19.908 3.6 0.99 5.59 4.51 351.00%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 11.376 3.6 0.99 3.19 2.58 157.71%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 22.752 3.6 0.99 6.38 5.15 415.42%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 5.688 3.6 0.99 1.60 1.29 28.86%
Угаљ Обилић сушени комад/коцка** t 17,500.00 16.088 0.6 1.81 1.46 46.38%
Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.50 50.34%
Угаљ Бановићи коцка** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.55 55.27%
Пелет t 31,666.67 16.5 0.91 2.11 1.70 70.28%

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 - "Крајина дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2023.
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Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.50 50.34%
Угаљ Бановићи коцка** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.55 55.27%
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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 - "Крајина дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2023.
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