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У Новом Саду је у уторак, 24. јануара, одржана 
седница Надзорног одбора Јавног предузећа 
„СРБИЈАГАС“. Председавао је проф др Муамер 
Реџовић, председник НО, а присутни су, 
поред чланова Надзорног одбора, били и 
представници менаџмента компаније. 

На седници је усвојено неколико извештаја 
од значаја за пословање предузећа, међу 
којима: Извештај о процени ризика наплате 
краткорочних потраживања и пласмана, 
односно о њиховом вредновању са стањем на 
дан 31.12.2022. године, Извештај о вредновању 
дугорочних финансијских пласмана и 
дугорочних потраживања на крају године и 
Извештај о вредновању залиха и датих аванса 
на дан 31. децембар прошле године. Надзорни 
одбор усвојио је и Извештај стручне комисије 
у вези са сагледавањем одступања тржишних 
вредности некретнина, постројења, 
опреме и инвестиционих некретнина 
и нематеријалне имовине у односу на 
њихову књиговодствену вредност, такође 
са стањем на дан 31.12.2022. 

Чланови Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, 
на предлог посебних и стручних комисија 
које је именовао генерални директор, 
донели су на овој седници и Одлуку 
о отпису и искњижавању застарелих 
потраживања и обавеза из евиденције 
у пословним књигама предузећа са 
стањем на дан 30.11.2022, као и Одлуку 

о усвајању резервисања за накнаде и 
друге бенефиције запослених, у складу са 
Законом о рачуноводству и међународним 
рачуноводственим стандардима и на 
основу актуарског обрачуна који је извршио 
ангажовани актуар. Усвојена је и одлука о 
усвајању резервисања за судске спорове. 

Председник Надзорног одбора проф. 
др Муамер Реџовић, у вези са проценом 
ризика наплате потраживања, истакао је 
овом приликом да у отежаним условима 
пословања, када се има у виду да све 
обавезе морају да се плате, Србијагас 

нема више простора да опрашта дугове 
својим купцима, тако да циљ предузећа и 
свеукупних активности мора да буде да се 
отпис потраживања у наредном периду сведе 
на најмању могућу меру.

Надзорни одбор усвојио је на овој седници 
Стратешки план интерне ревизије ЈП 
„СРБИЈАГАС“ за период 2023-2025. година 
и План рада интерне ревизије компаније за 
2023. годину. Дефинисани планови, како 
је истакнуто, обезбедиће ефективније и 
ефикасније поступање интерне ревизије и, кроз 
унапређење система интерних контрола, боље 
и ефикасније функционисање предузећа и 
остварење његових пословних циљева.

(www.srbijagas.com)
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У среду, 11. јануара, генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић састао се са министарком 
рударства и енергетике Дубравком Ђедовић, у 
згради Министарства у Београду. Они су разговарали 
о току радова на изградњи гасне интерконекције 
Србија-Бугарска, гасоводу Ниш-Батајница и гасној 
интерконекцији са Северном Македонијом. 

- У претходном периоду предузето је низ важних 
корака како би изградња гасне интерконекције са 
Бугарском текла планираном динамиком, укључујући 
и то да је пројекат добио статус пројекта од посебног 

значаја за Републику Србију, изјавила је, том 
приликом, министарка Ђедовић.

- С обзиром на то да је интерконекција Србија-
Бугарска од стратешке важности за енергетску 
безбедност наше државе, јер ћемо њеном 
изградњом диверсификовати снабдевање гасом, 
важно је да се поштују дати оквири и рокови, 
како би радови били завршени пре почетка 
наредне грејне сезоне, нагласила је министарка 
енергетике.

Генерални директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан 
Бајатовић информисао је министарку о томе да је 
у наредном периоду планирана посета Бугарској 
и обилазак радова на њиховој страни гасовода, 

како би се уверили да динамика радова у тој земљи 
прати предвиђене рокове.

На састанку, којем је присуствовала и заменица 
генералног директора ЈП „СРБИЈАГАС“ Блаженка 
Мандић, разматрана је и реализација пројекта 
градње гасовода Ниш-Батајница, јер он представља 
наредну фазу гасне интерконекције са Бугарском. 
Такође, било је речи и о наредним фазама пројекта 
интерконекције са Северном Македонијом.

(www.mre.gov.rs)

Како је у уторак, 3. јануара, саопштило Министарство 
рударства и енергетике, министарка Дубравка 
Ђедовић обишла је тог дана у Новом Саду 
Национални дистрибутивни диспечерски центар 
„Електродистрибуције Србије“ и диспечерске центре 
„Гастранса“ и „Транспортгаса“. 

Министарка је рекла да током новогодишњих 
празника није било прекида у снабдевању гасом и да 
се транспорт гаса  обавља поуздано и континуирано. 

- Важно је да на целој дужини „Балканског тока“ 
имамо исти квалитет гаса, како због наших грађана 
и привреде, тако и због суседа, јер је Србија и 
транзитна земља, поручила је Ђедовић. Подсетила 
је да је „Транспортгас“ значајна карика система, као 
и планирана сертификација нашег гасног система, 
те да у том процесу Министарство рачуна на сарадњу 
свих актера како би се сертификација спровела 
несметано.  

По завршетку посете Диспечерском центру 
„Електродистрибуције Србије“ у Новом Саду, 

министарка је изјавила да су дежурне службе у 
сектору енергетике на услузи  грађанима 24 сата 
сваког дана у години, јер је њихов задатак да 
обезбеде континуирано снабдевање електричном 
енергијом и гасом, изјавила је Ђедовић. 

(www.mre.gov.rs)

Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“ 
заседао је 30. јануара, у просторијама компаније 
у Београду. На седници, којој је председавао 
председник НО, проф. др Муамер Реџовић, а 
присутни су поред чланова НО били и представници 
менаџмента компаније, у законском року усвојен 
је Извештај о реализацији годишњег Програма 
пословања предузећа у периоду јануар-децембар 
2022. године. 
Чланови Надзорног одбора усвојили су, затим, 
Извештај Централне пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и обавеза ЈП „СРБИЈАГАС“ 
са стањем на дан 31.12.2022. године, а с тим у вези 
речено је да су приметни значајни помаци у односу на 
претходне пописе, пре свега у погледу обезбеђења 
неопходне пратеће документације приликом 
примопредаје опреме, а истакнуто је и процентуално 
смањење губитака на дистрибутивном систему, који 
су, како је саопштено, знатно мањи од европских 
норми.

Усвојен је и Извештај о раду интерне ревизије 
предузећа за прошлу годину. Овај резиме резултата 
рада интерне ревизије, речено је на седници, има за 
сврху да се унапреде системи интерне контроле у ЈП 
„Србијагас“ и обезбеди ефикаснији и снажнији процес 
обелодањивања о системима интерне контроле.
Чланови Надзорног одбора, поштујући законске 
одредбе у тој области, усвојили су и Извештај о раду 
Комисије за ревизију ЈП „СРБИЈАГАС“ за 2022. годину.

(www.srbijagas.com)

Влада Србије формирала је Савет за координацију 
активности и мера за раст бруто домаћег производа 
чија ће председница бити премијерка Ана Брнабић. 

Задатак Савета је да координира примену свих 
активности и мера везаних за раст бруто домаћег 
производа, пише у одлуци објављеној у Службеном 
гласнику. Чланови савета су министри у Влади Србије, 
између осталог, министар одбране Милош Вучевић, 
министар привреде Раде Баста, министар финасија 
Синиша Мали, министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Горан Весић. Поред министара, 
чланови Савета су и председник Привредне коморе 
Србије (ПКС) Марко Чадеж, градоначелник 
Београда Александар Шапић, гувернерка Народне 
банке Србије Јоргованка Табаковић и директори 
Србијагаса и Електропривреде Србије Душан 
Бајатовић и Мирослав Томашевић.                      (Аг.)

Врх компаније на састанку у Влади са министарком енергетике

Министарка Ђедовић током празничних дана посетила неколико енергетских предузећа

Друга јануарска седница Надзорног одбора одржана у Београду

Влада Србије формирала нови Савет за праћење макроекономског агрегата

ИНТЕРКОНЕКЦИЈА СРБИЈА-БУГАРСКА СТРАТЕШКИ 
ВАЖНА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ БЕЗБЕДНОСТ ЗЕМЉЕ

СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ СВИМ ЕНЕРГЕНТИМА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ 
И ОБАВЕЗА ЗА 2022.

ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА У САВЕТУ ЗА БДП
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Пред крај месеца, министарка рударства и енергетике 
Дубравка Ђедовић разговарала је са амбасадором 
Руске Федерације у Србији Александром Боцаном 
Харченком о билатералним односима и сарадњи две 
државе у области енергетике.

- Руска Федерација је наш важан енергетски партнер и 
у овим изазовним временима види се значај изградње 
гасовода „Балкански ток“ који доприноси енергетској 
стабилности и безбедности Србије. Обезбедили смо 
стабилно снабевање гасом за грађане и привреду 
и са руским партнерима реализовали пуштање 
у рад Термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) Панчево, 
прве гасно-парне електране у нашој земљи која је 
намењена за комбиновану производњу електричне 
и топлотне енергије употребом природног гаса, 

једног од најчистијих горива, што је од 
великог значаја за енергетску безбедност 
с обзиром на то да је производња 
довољна за снабдевање око 300.000 
домаћинстава. Такође, заједно радимо 
на ревитализацији хидроагрегата у 
хидроелектрани „Ђердап 1“ и у овој 
години очекујемо комплетан завршетак 
радова који ће повећати снагу агрегата и 
значајно продужити радни век, рекла је 
министарка Дубравка Ђедовић.

Она је додала да је за Владу и ресорно 
министарство најважније да је 
обезбеђено сигурно снабдевање домаћег 
тржишта нафтним дериватима, као и 

довољне количине сирове нафте за несметан рад 
рафинерије у Панчеву.

- Најважније је да без обзира на енергетску кризу са 
којом се бори читава Европа, грађани могу да рачунају 
на неометано снабдевање свим нафтним дериватима, 
рекла је Ђедовић.

Амбасадор Руске федерације у Београду, Александар 
Боцан-Харченко изразио је наду да ће се и у 
будућности енергетска сарадња наставити. Он је 
истакао да је руска страна заинтересована да пружи 
подршку развоју енергетске инфраструктуре у Србији 
као и да руске компаније учествују у реконструкцији 
енергетских објеката.

(www.mre.gov.rs)

Састанак министарке Ђедовић са руским амбасадором Боцан Харченком

ГАСОВОД „БАЛКАНСКИ ТОК“ ДОПРИНОСИ 
ЕНЕРГЕТСКОЈ СТАБИЛНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

Генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић рекао je да 
је компанији потребан кредит 
од 105 милиона евра за који 
држава треба да изда гаранцију, 
јер су морале да се обезбеде 
залихе гаса. Такође, истакао 
је да вредност залиха прелази 
кредитно задужење, а да 
Србијагас успева да плати оно 
што је текуће задужење, као и 
да послује у условима у којима се 
високо субвенционише цена гаса 
и да ће цена тог енергента морати 
да буде повећана ове године. 

Генерални директор Србијагаса 
је на седници Одбора Скупштине 
Србије за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних средстава, на коме 
је разматран предлог закона о задужењу Србијагаса 
кредитом од 105 милиона евра, рекао да је тај новац 
већ потрошен за куповину гаса, али да фирма мора да 
обезбеди текућу ликвидност. 

- Ми смо тај кредит практично већ потрошили на 
куповину залиха, али морамо да обезбедимо текућу 
ликвидност, рекао је Бајатовић, образлажући Предлог 
закона о кредитном задужењу Србијагаса. Чланови 
Одбора су разматрали Предлог закона о регулисању 
обавеза Републике Србије према Међународном 
монетарном фонду (ММФ) на основу коришћења 
средстава из стенд-бај аранжмана, одобреног Србији 
2022. године у вредности 2,4 милијарде евра. На 
дневном реду су били и Предлог закона о давању 
гаранција Србије у корист Уникредит банке, НЛБ 
Комерцијалне банке и АИК банке по задужењу 
Србијагаса од 105 мил ЕУР и Предлог закона о 
потврђивању уговора о гаранцији обнове теретног 
возног парка Србије између Србије и Европске банке 
за обнову и развој (ЕБРД) за кредит од 43 мил ЕУР. 

Бајатовић је рекао да се у складишту у Банатском 
Двору налази 286 милиона кубних метара гаса, а у 
складишту у Мађарској 380 милиона кубних метара за 
случај да се, из било којих разлога, прекине дотог тог 
енергента из Русије. Он је рекао да наша компанија 
тренутно руском Гаспрому плаћа гас по убедљиво 
најнижој цени у Европи од 386 долара за 1.000 

кубних метара. Србијагас послује позитивно, рекао је 
Бајатовић и подсетио да је до 2012. године било седам 
кредитних задужења Србијагаса по 200 милиона 
евра за текућу ликвидност. Навео је да се цена гаса 
не може подићи превеликом брзином, али да ће она 
сигурно у току године морати да иде горе и смањи се 
геп између 800 милиона евра, предвиђеног задужења 
буџетом и потребног задужења. Бајатовић је рекао да 
Србијагас не би добио кредит без гаранције државе, 
а и каматне стопе би биле више без те гаранције, а 
кредити краткорочнији. 

- Ми смо морали да обезбедимо да имамо и гаса 
и електричне енергије, рекао је он и навео да је 
Србијагас од претходних зајмова од 1,4 милијарде 
евра  до 2014. године вратио 390 милиона евра, а све 
остало држава. Он је рекао да та компанија послује 
позитивно и да ће и ове године бити у плусу за око 5 
милијарди динара, прошле године је била у плусу за 7 
милијарди динара, а да је неких година „вишак“ био и 
15 милијарди динара. 

- Од 2014. године Србијагас није радио са губитком. То 
се сада јасно види јер је транспарентно издвојено шта 
је субвенција државе за цену гаса, а шта је трошак 
фирме, рекао је Бајатовић и додао да наша компанија 
тренутно има кредит од 300 милиона евра. Одбор је 
већином гласова предложио Скупштини Србије да 
прихвати сва три предлога закона.

(www.energijabalkana.net)

Директор на Одбору за финансије Скупштине Србије

СРБИЈАГАС УСПЕВА ДА ПЛАТИ ТЕКУЋЕ 
ЗАДУЖЕЊЕ, АЛИ МОРАМО ДА ОБЕЗБЕДИМО 
ТЕКУЋУ ЛИКВИДНОСТ

МИНИСТАРКА ПОТПИСАЛА УГОВОР О ДИСТРИБУЦИЈИ И ЈАВНОМ СНАБДЕВАЊУ 
ГАСОМ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић  и директор привредног друштва „СИГАС“ доо Пожега 
Зви Саде потписали су крајем јануара Анекс 3 Уговорa о поверавању обављања делатности од општег интереса  
за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом за природни гас, као и за јавно снабдевање гасом за 
територију општине Ариље.

- Гасификација Републике Србије је једна 
од приоритетних активности Министарства 
рударства и енергетике у области природног 
гаса. Наш задатак је да обезбедимо да гас 
стигне до већег броја општина, а тиме и до 
већег броја привредних субјеката и грађана. 
Овим потписивањем анекса створени су услови 
за даље проширење коришћења природног 
гаса на територији општине Ариље, истакла је 
министарка.

Привредно друштво „СИГАС“ из Пожеге већ 
снабдева природним гасом купце у општинама 
Пожега и Ћићевац.
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Гостовање генералног директора ЈП „СРБИЈАГАС“ 
Душана Бајатовића на јавном медијском сервису 
РТС у четвртак, 12. јануара, изазвало је велику 
пажњу медија, а информацију и податке које је он 
том приликом саопштио, забележиле су и пренеле 
бројне агенције, новине и телевизије. У фокусу 
интервјуа уредника РТС-а са нашим директором била 
је изградња гасне интерконекције Србија-Бугарска, 
односно гасовод Ниш-Димитровград-Софија, пројекта 
којем је Влада Републике Србије дала приоритетни, 
односно статус пројекта од посебног значаја за нашу 
земљу.

- Неће бити никаквих проблема у вези са завршетком 
српске трасе од Ниша до Димитровгрда и границе са 
Бугарском. Ово гасно повезивање биће завршено до 
почетка следеће грејне сезоне. До сада је набављено 
око 50 одсто цеви, очишћено око 80% хумуса, а 
око 90 посто трасе је рашчишћено. Заварено је већ 
25 одсто цеви и требало би да почне полагање, 
експропријација је успешно завршена, што је код нас 
обично главни проблем. Мислим да ће бугарска страна 
1. фебруара урадити први завар, што значи да и они 
крећу, с тим што је њихова деоница и нешто лакша 
и краћа од наше. Ја очекујем да ћемо, заиста, тај 
интерконектор, који ће повезивати бугарски и српски 
гасни систем, мимо Турског тока, односно Балканског 
интерконектора, успешно да завршимо и тиме да 
решимо све оно што Европска унија тражи од нас, а 
то је диверсификација и извора и снабдевача, рекао је 
приликом гостовања у Јутарњем дневнику, директор 
Србијагаса Душан Бајатовић.

Он је, говорећи о новим гасоводима, најавио нови 
пројекат од Ниша до Батајнице, односно Београда, 

а онда и ревитализацију или изградњу новог правца 
од Београда до Хоргоша, у зависности од тога 
шта ће показати студија. Тиме би, како је рекао 
Бајатовић, добили интерконектор од Баумгартена, 
највећег гасног чворишта у Аустрији, преко добро 
организованог мађарског транспортног система 
и потпуно нове транспортне руте у Србији, па 
преко Бугарске, до грчких терминала Ревитуза и 
Александрополис, а тиме и приступ ТАП-у и ТАНАП-у. 
То су, практично, потпуно нове могућности, нове и по 
количинама и по изворима, али и по комерцијалним 
могућностима.

Следећа тема која је изазвала пажњу медија, била 
је гасификација земље. Директор је, с тим у вези, 
изјавио да, ако се посматра територијално, Србија је 
гасификована око 40 одсто, а ако се гледа по броју 
становника, онда је тај податак о гасификацији 
55%. До пре три године 250.000 домаћинстава је 
користило гас, а данас је то 335.000, рекао је директор 
Србијагаса.

- Војводина и Београд су, уз неке мање изузетке, 
потпуно гасификовани. Завршавамо Обреновац, 
треба још нешто да се уради у Миријеву, Малом и 
Великом Мокром Лугу. Пожаревачки округ је, такође, 
стопостотно гасификован. Радимо гасовод високог 
притиска Београд-Ваљево-Лозница. Имератив нам је 
да завршимо индустријску зону у Ваљеву. Потписали 
смо од Ниша до Врања, идеја нам је да гасификујемо 
Лесковац, где смо већ прикључили индустријску 
зону. Дакле, Врање, Пирот, затим Зајечар-Параћин, 
па Лука Прахово, Бор итд. Наравно у току ове 
године завршићемо гасовод високог притиска од 
Александровца до Тутина, а тренутно радимо и 

Директор Србијагаса Душан Бајатовић, гостујући у медијима, о снабдевању изјавио:

НАЛАЗИМО СЕ У ЗОНИ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАНЕ, 
ОДРЖИВЕ ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ
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Краљево и Трстеник. Све ће то омогућити потпуну 
гасификацију, истакао је он.

Као проблем у вези са извесним застојем прикључења 
домаћинстава тамо где постоје услови за то, директор 
је навео проблем прекида неких производних ланаца у 
време епидемије коронавируса.

- Тренутно имамо негде око 37 хиљада захтева, а које 
нисмо у могућности да испунимо и због тога морам 
да се извиним потрошачима. Најмање смо очекивали 
да имамо проблем са набавком сетова. То је нешто 
што нажалост не зависи од нас. Други проблем је 
то што би требало да уђемо у пројекат „паметних 
мерача“, тако да мислим да ћемо у другој половини 
фебруара наставити акцију коју смо имали, прикључак 
за 780 евра на три године у динарима, без камате, 
а плаћање је уз рачун, рекао је Душан Бајатовић у 
разговору са уредницом РТС-а Ружицом Врањковић. 
Он је уједно, на крају овог разговора, поручио да је 
Србија енергетски безбедна, будући да је складиште у 
Банатском Двору пуно и да у мађарским складиштима 
тренутно имамо око 280 милиона кубних метара гаса. 

- Иако је дошло до повећања цене од 1. јануара 
за 11%, ми и даље имамо практично јако ниску 
цену гаса и надам се да сви разумеју да смо 
тиме помогли и становништву и индустрији и 
одржавању запослености и чувању радних места и 
конкурентности производа... Наплата нам је тренутно 
на нивоу од око 98%, чиме можемо да будемо 
задовољни. Све у свему, ми смо енергетски безбедни 
и то је тренутно најважнија ствар, саопштио је 
директор.

На питање шта је урађено и шта се очекује у 
Србијагасу, с обзиром на то да су најављене реформе 
свих енергетских предузећа, Душан Бајатовић каже 
да још нема детаљних упутстава, као и да се разрађују 
планови у вези са консултантима који треба да дођу 
из Норвешке.

- Ми смо урадили раздвајање Србијагаса и 
Транспортгаса Србија. Да ли ће бити потребне 
још неке реформе, још не знамо, додао је на крају 
разговора.

(www.tanjug.rs)

ГОСТОВАЊЕ НА ТВ ХЕПИ
О ситуацији на светском тржишту гаса и обезбеђеним 
резервама гаса у Србији, говорио је приликом гостовања у 
Јутарњем програму Телевизије Хепи, директор Србијагаса 
Душан Бајатовић.

- Ми смо ову грејну сезону решили, што се тиче гаса. Успешно 
се снабдевамо, можемо дневно да поручемо из гасовода из 
окружења 13 милиона кубних метара. Србија је предузела 
све потребне кораке и ми можемо данас да кажемо да се 
наша земља налази у зони успешно организоване, одрживе 
енергетске безбедности по питању снабдевања свим 
енергентима, казао је он.                                          (www.happytv.rs)

Душан Бајатовић за Курир ТВ
ШТО СЕ НАС ТИЧЕ, ОВА СЕЗОНА ЈЕ ЗАТВОРЕНА!
Директор Србијагаса гостовао је почетком јануара и на 
Курир Телевизији. Он је том приликом рекао да је Србија 
у завидној позицији што се тиче количине гаса и да до 
краја грејне сезоне можемо бити безбрижни, без обзира 
на сукобе и терористичке нападе у свету. Складишта се 
не ремете, а ЕПС је у стабилној ситуацији, чак се појавио 
и као извозник, додао је он.

- Што се тиче потрошње гаса и електричне енергије, 
све иде одлично. Сада можемо и званично да кажемо 
да је ова грејна сезона затворена што се тиче гаса. 
Много електричне енергије производимо из гаса, што 
је помогло колегама из ЕПС-а. Што се тиче складишта 
гаса „Банатски Двор“, сигурно га нећемо ни пипнути до 
краја грејне сезоне. Те резерве гаса остављамо за „не дај Боже“ ситуације, као нпр. да се догоди терористички 
напад на „Турски ток“, као што је било на „Северном току 1 и 2“. Србија је, заиста, одлично одиграла и на време 
се припремила. Европа је попунила складишта, јер није очекивала овакав развој рата у Украјини, а то је урадила 
на рачун индустрије. Међутим, ако радите „на рачун индустрије“, самим тим нема радних места, опада БДП, 
упадате у рецесију, долази до инфлације..., рекао је том приликом Бајатовић.
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Јасмина Ђорђевић

Велики посао раде наше колеге 
из радних јединица „Одржавања 
гасовода“, и у Зрењанину и у 
Београду. Овога пута, акценат 
стављамо на запослене у Служби 
електроодржавања у Београду. 
О њиховим активностима 
разговарали смо са инжењером 
Радомиром Анђелићем, у чијем 
су опису послова управо они на 
електроодржавању.

Према његовим речима, поред 
свих редовних активности, које се 
односе на контролу и одржавање 
гасоводног система, затим на 
интервенције приликом прекида 

напајања електричном енергијом 
гасних станица, њихова екипа у 
протеклом периоду  радила је и на 
лоцирању подземних гасовода и 
каблова на захтев трећих лица.

- У претходном месецу радили 
смо за „Транспортгас Србија“ 
израду нових анодних лежишта 
за станице катодне заштите 
„Јагодина I“, „Јагодина II“, 
„Милошевац“, „Аранђеловац“, 
„Умка“, као и  за мост у 
Смедереву, казао нам је Анђелић. 

Наш колега  даље набраја све 
активности које су имали у 
протеклом месецу:

- То су израда новог анодног 
лежишта на систему 
„Дистрибуције Србијагас“ 
у Смедеревској Паланци за 
станицу катодне заштите 
„Центар“. За нашу дистрибуцију 
у Београду, на Коњарнику, 
радили смо и повезивање 
анодног кабла станице катодне 
заштите „Коњарник“ са 
системом трамвајских шина. Све 
занатске радове и ископ земље  
изводило је предузеће „Пештер 
градња“ као подизвођач радова. 
Све је урађено добро и на време. 
Ово су били озбиљни, велики 
захвати. У току лета и јесени 
поставили смо, или заменили, 
старе станице катодне заштите 
новим станицама произвођача 
„Информатика“ на систему 

катодне заштите у Београду, и 
то у следећим деловима града: 
Коњарник, Вождовац, Дорћол, 
Нови Београд, Церак, а ових дана 
радимо и Златибор, Чајетину и 
Ужице. 

По речима колеге Радомира 
Анђелића, обим посла се значајно 
проширио, радили су и изнад 
својих могућности, с обзиром 
на чињеницу да имају само 5 
електричара, од којих двојица ове 
године иду у пензију. Он је, с тим 
у вези, указао на потребу пријема 
нових људи у ову службу, како 
би убудуће могли да одговоре на 
сложене послове који се пред њих 
постављају.

Сектор техничке подршке Београд

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЕЛЕКТРООДРЖАВАЊА
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РАДОВИ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Првих дана ове године радило се у Новом Бечеју. 
Наиме, предузеће „Транспортгас Србија“ обавестило 
нас је да ће због извођења радова на гасним објектима 
Радне јединице „Транспорт“ Кикинда, у четвртак, 
05.01.2023. године, у времену од 08:00 часова до 20:00 
часова, доћи до краткотрајног прекида у испоруци 
природног гаса на ГМРС „Полет Керамика“. Оператор 
транспортног система је о овим радовима обавестио 
крајњег купца, предузеће „Полет Керамика доо“ Нови 
Бечеј. Ова информација објављена је и на интернет 
страници ЈП „СРБИЈАГАС“.                         

 (www.srbijagas.com)

Ковида и последица које он са собом носи има још 
увек. Иако није део свакодневних разговора као 
ранијих година и иако маску ретко можете видети 
на лицима људи, осим у болницама и домовима 
здравља, пандемија корона вируса Ковид-19 још није 
готова. Да је то тако, потврђују и подаци које наш 
Кризни штаб прикупља и анализира на недељном 
и месечном нивоу, а они говоре да је од краја 
децембра до данас у предузећу регистровано 2-оје 
оболелих од ковида, а да је од те болести код нас 
до сада излечено 447-оро наших колега. Знамо и то 
да су због короне, нажалост, двојица наших колега 
преминула. 

Светској здравственој организацији у 2022. години 
пријављено је 360 милиона случајева заражених 
корона вирусом, што је више од половине 
пријављених случајева Ковида-19 од почетка 
пандемије и више него претходне две године 
заједно. Током 2022. године од ове болести у свету 
је  умрло 1,2 милиона особа. СЗО је саопштила да 
око 90 посто популације има неки облик имунитета, 
али да је прерано говорити о томе да је пандемија 
завршена. 

- Мањак надзора, тестирања и вакцинације и даље 
ствара савршене услове за појаву забрињавајућег 
новог соја који би могао да изазове велику стопу 
смртности, речено је и  упозорено на опасност 
од појаве новог соја који може бити способан 
да „не само избегне одбрану коју даје вакцина 
или прележани вирус, него и да изазове тешке 
симптоме“. Поред тога, саопштено је и да је 
сезона грипа рано почела ове зиме у Европи и да 
расте забринутост због „пораста респираторног 
синцијалног вируса (РСВ)“. То је, како кажу 
стручњаци, сезонски вирус који се јавља током 
јесењих, зимских и пролетњих месеци. Уобичајени 
симптоми укључују цурење из носа, кашаљ и 
грозницу. Већина инфекција пролази за једну до 
две недеље, али овај вирус, ипак, може да изазове и 
теже инфекције попут упале плућа.

Због свега наведеног, СЗО подсећа да нам мере 
личне заштите попут прања руку, ношења маски, 
„посебно у препуним, затвореним просторијама“, 
помажу да се смањи шанса од заразе свим 
респираторним вирусима, сезонским грипом, 
Ковидом и РСВ, а самим тим и смањи ризик од 
тешких болести које они изазивају.                       В.А.

Служба за безбедност и здравље на раду и заштиту 
од пожара организовала је још неколико термина 
за одржавање обуке запослених ЈП „СРБИЈАГАС“ 
из области  „Безбедности и здравља на раду“ и, 
нарочито важне, заштите од пожара. За колеге 
који раде у Пословном центру Србијагаса у Новом 
Саду, обука је спроведена у четвртак,  26. јануара. 
Овуга пута, како смо чули од Радана Поповића 
из Службе за БИЗНР и ЗОП,  предавањима у сали 
за презентације на првом спрату присуствовало је 
25-оро наших колегиница и колега, који нису били 
у могућности да похађају обуку која је одржана 
крајем новембра прошле године. Запослени у 
Пословном центру наше компаније били су и овог 
пута одговорни и заинтересовани за теме које су 
обрађиване. Зато, након одржаних предавања нашег 

стручног тима из Службе за БИЗНР и ЗОП, приликом 
провере знања није било проблема када је на ред 
дошло решавања тестова. 

Подсећамо, законска обавеза за запослене који нису 
распоређени на радна места са повећаним ризиком, 
јесте да сваке треће године прођу обуку и проверу 
знања.                                              В.У. 

Епидемија ковида и даље траје

Завршена обука запослених из БИЗНР И ЗОП у Пословном  центру Србијагаса

У СРБИЈАГАСУ ОВОГ МЕСЕЦА 
ДВОЈЕ ЗАРАЖЕНИХ

ТЕСТОВЕ ПРОШЛО ЈОШ 
25-ОРО ЗАПОСЛЕНИХ
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Влада Бугарске одобрила је 
потписивање два меморандума 
о разумевању са Грчком који ће 
подстаћи сарадњу у складиштењу 
природног гаса и обезбеђењу 
увоза сирове нафте. Пре тога је 
Бугарска потписала и дугорочни 
споразум о приступу турским 
терминалима и мрежи за 
транспорт гаса. Први меморандум, 
који ће бити потписан на период 
од 12 месеци, омогућиће грчким 
добављачима гаса који  користе 
националну мрежу под управом 
„DESFA“ да резервишу до 0,7 
TWh годишње за складиштење и 
употребу у бугарском подземном 
складишту Чирен, саопштила је 
бугарска влада, а пренео  „See-
News“. С друге стране, бугарски 
испоручиоци гаса регистровани 

код оператора мреже 
„Булгартрансгас“ моћи 
ће да резервишу до 
2TWh годишње на грчким 
терминалима за течни 
природни гас (ЛНГ). 

Према другом 
меморандуму, Бугарска 
и Грчка ће испитати 
могућности да поново 
покрену пројекат градње 
нафтовода од егејске луке 

Александрополис до црноморске 
Бургас. Нафтовод би омогућио 
увоз нафте која није руска у 
Бургас, где се налази једина 
бугарска рафинерија „Лукоил 
Нефточим“.

Како пише „SeeNews“, у наредних 
неколико дана грчко-бугарска 
радна група почеће 
прелиминарни пројекат и 
мапирати следеће кораке 
како би цевовод био готов 
до краја 2024.  Изградњом 
тог нафтовода Бугарска би 
у потпуности заменила увоз 
руске сирове нафте морем 
који је тој земљи, упркос 
забрани на нивоу ЕУ од 
прошлог месеца, тренутно 
дозвољен до краја 2024.

Одлука о сарадњи са Грчком је од 
4. јануара а дан раније бугарска 
компанија за складиштење гаса 
„Булгаргас“ закључила је споразум 
на 13 година са турском државном 
енергетском компанијом „BO-
TAS“ о транзиту 1,5 милијарди 
кубних метара гаса годишње 
Бугарској. „Булгаргас“ је добио 
право да купује течни гас који 
ће бити истоварен у пет турских 
терминала за регасификацију и 
затим ићи за Бугарску кроз турску 
гасну мрежу. Бугарски министар 
енергетике Росен Христов рекао 
је да споразум решава проблем 
недостатка инфраструктуре у 
Бугарској за истовар ЛНГ, пренео 
је Асошијетед прес.

Извор: Дневни европски сервис

Европски природни гас је 
осцилирао заједно са норвешким 
залихама, за које се очекује да 
ће пасти на најнижи ниво у више 
од два месеца усред захлађења 
које подстиче потражњу. 
Расположиви капацитети у 
неколико норвешких објеката 
су смањени, као и поруџбине за 
пошиљке. Токови из те земље 

су кључни за задовољавање 
потражње, али европске залихе 
које су веће од уобичајених праве 
баланс за сваки поремећај. Висок 
увоз течног природног гаса 
такође ублажава забринутост. 
Потрошња гаса би могла додатно 
да порасте у наредних неколико 
дана, јер се очекује да ће талас 
ниских температура потрајати у 

северозападној Европи. Транзит 
руског гаса кроз Украјину опао 
је прошле недеље, а подаци 
сугеришу да ће токови остати 
ограничени још неколико дана. 
Холандски фјучерси у првом 
месецу били су нижи за 0,2%, и то 
на нивоу од 66,80 евра по MWh.

(www.rs.bloombergadria.com)
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Свет гаса – сарадња у гасном сектору

Европски гас у најдужем низу недељних губитака у последње три године

БУГАРСКА У ДВА ЕНЕРГЕТСКА ПРОЈЕКТА 
СА ГРЧКОМ И ЈЕДНОМ СА ТУРСКОМ

ХЛАДНО ВРЕМЕ И НОРВЕШКЕ ЗАЛИХЕ 
ПОГОДИЛЕ ЕВРОПСКЕ ЦЕНЕ ГАСА

Из Брисела је почетком 
јануара стигла вест да је 
попуњеност складишта 
природног гаса у Европској 
унији у децембру износила 
84 одсто и да је већа 
од просечних резерви у 
периоду од пре четири до 
шест година.

- Имамо прилично добру 
позицију и попуњена 
складишта гаса за почетак 
ове године, међутим не 
сматрамо да је то разлог за 
самозадовољство. Знамо да 
ће ова година и надаље бити 
изазовна, рекао је портпарол 
Европске комисије Тим Мекфи новинарима, а пренеле 
су агенције.

- Што више улажемо у енергетску ефикасност, 
смањујемо употребу енергије. Што више подстичемо 
обновљиве изворе енергије, то ћемо бити мање 
зависни од гаса, што утиче и на цене електричне 
енергије и глобално загревање, рекао је Мекфи.

У страху од несташица гаса државе чланице ЕУ 
почеле су још прошле године да праве залихе 
и ниво заједничких резерви гаса попео се до 
септембра прошле године на 82 одсто, нешто више 
од планираних 80 одсто, подсећа се у извештају 
Асошијетед преса.  Због пораста цена гаса, потрошња 
је опала за 20 одсто у периоду од августа до 
новембра.                (www.politika.rs)

Цене гаса у Европи од првих 
дана јануара ниже су за седам 
процената и износе од 730-735 
долара за хиљаду кубних метара, 

што значи да су пале испод 750 
долара први пут од фебруара 
прошле године, објавила је 
лондонска берза “ICE”.

Земље Европске уније 19. 
децембра договориле су 
максималну цену гаса од 180 
евра по мегават сату (око 2.000 
долара за хиљаду кубних метара 
по тренутном курсу), а ова мера 
ступиће на снагу 15. фебруара, 
како би се становништво и 
привреда заштитили од повећања 
цена гаса, пренео је Танјуг. Иначе, 
висока цена енергената у Европи, 
према оцени западних медија, 
изазвала је највећу инфлацију у 
последњих неколико деценија.

(www.tanjug.rs) 
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Европска комисија – најновији подаци

Вести са берзе

ПОПУЊЕНОСТ СКЛАДИШТА ПРИРОДНОГ 
ГАСА У ЕВРОПИ 84%

ЦЕНЕ ГАСА У ЕВРОПИ ПАЛЕ ЗА СЕДАМ ПРОЦЕНАТА
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

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

НАПОМЕНЕ:

* Плаћа се по утрошку месечно

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

Извори цена:
природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”
природни гас - „НОВИ САД-ГАС” д.о.о.
пропан бутан у боци 10kg - „Кнез Петрол”, Руменка
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 јануар 2023.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период јануар 2023.
Период јануар 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 191.67 45.9 0.85 4.91 3.97 296.65%
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 20,000.00 16.5 0.6 2.02 1.63 63.11%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 29,166.67 18.79 0.91 1.71 1.38 37.72%

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", Руменка
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 јануар 2023.

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

Период јануар 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 191.67 45.9 0.85 4.91 3.97 296.65%
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 20,000.00 16.5 0.6 2.02 1.63 63.11%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 29,166.67 18.79 0.91 1.71 1.38 37.72%

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", Руменка
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 јануар 2023.

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


