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1. У В О Д 

 

 
 

 

 Јавно предузеће „Гас“ Темерин за обављање својих делатности поседује следеће лиценце: 

 

• Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуција природног гаса и управљање 

дистрибутивним системом за природни гас, 

• Лиценца за обављање енергетске делатности јавно снабдевање природним гасом, 

• Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевање природним гасом 

 

Једна од основних делатности Јавног предузећа  „Гас“ Темерин је снабдевање природним 

гасом потрошача на територији општине Темерин, а поред основне делатности предузеће се бави 

и проширењем дистрибутивне гасне мреже и израдом кућних гасних прикључака. 

 

 

  Општи и законски услови пословања су: 

 

• Закон о енергетици Републике Србије ( „Сл. гласник“, бр.57/2011, 80/2011 – 

исп.93/2012 и 124/2012 и 145/2014), 

• Уредба о условима за испоруку природног гаса ( „Сл. гласник РС“, бр. 47/2006, 

3/2010 и 48/2010 ), 

• Закон о јавној својини („ Сл. Гласник РС“, бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014), 

• АЕРС – Агенција за енергетику Републике Србије – као регулаторно тело, 

• Статут преузећа, 

• Одлуке Надзорног  одбора итд.. 

 

 

. 
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2. НАБАВКА И ПРОДАЈА ПРИРОДНОГ ГАСА 
 

 
Набавку природног гаса за потребе купаца на територији општине Темерин, Јавно 

предузеће „Гас“ врши од ЈП „Србијагаса“ Нови Сад, који је једини снабдевач јавних снабдевача и 

транспортер гаса у земљи, а све на основу уговора о испоруци природног гаса. Како доминантну 

потрошњу предузећа ЈП Гас Темерин чине мали потошачи, тј. око 92% утрошених кубика 

природног гаса се троши на јавно снабдевање и та количина утрошеног природног гаса се мора 

купити од ЈП „Србијагаса“ Нови Сад, као јединог снабдевача јавних снабдевача који има уговор 

са Министарством за енергетику, јасно је да за преостале потребне количине гаса које се троше 

на снабдевању не треба ни размишљати о набавци код евентуалног другог потрошача, бар док је 

оваква расподела у потрошњи. 

 

 ЈП „Гас Темерин највећи део својих пословних прихода остварује продајом природног 

гаса крајњим купцима, а мањи део од израде кућних гасних прикључака, услуга издавања 

енергетских сагласности, услуга поновног укључења.  

 

Чињеница је да је структура активних потрошача гаса на територији општине Темерин 

таква да око 96 % чине домаћинства, што значи да они имају доминантан удео у односу на 

укупну потрошњу гаса. Такву потрошњу гаса карактеришу велике сезонске осцилације и 

предузеће због тога највећи део својих прихода остварује у зимском периоду. 

  

 Удео појединих категорија-група купаца у укупном броју је следећа: 96,33% чине 

домаћинства, 2,99% чине остали купци, 0,03% ванвршна потрошња тј. купци из те групе, 0,21% 

чине равномерна група купаца К1 0,39% чине неравномерни купци К1, неравномерни купци К2 

чине 0,02% и равномерни купци К2 чине 0,03%. 

 

Број активних купаца по групама купаца у 2014,2015,2016 години 
2014 2015 2016

Групе купаца Број купаца Број купаца Број купаца

К 1 Мала потрошња- домаћинства 6,431 6,391 6,404

К 1 Мала потрошња- остали 151 201 199

K1 Ванвршна потрошња 2

К 1 Равномерна потрошња 14 14 11

К 1 Неравномерна потрошња 24 24 30

К 2 Равномерна потрошња 1 1 1

К 2 Неравномерна потрошња 2 2 2

Укупно 6,623 6,633 6,649  
 

 

 

Сама потрошња гаса има следеће карактеристике: 

 

 

• Велике сезонске осцилације у потрошњи гаса, што значи да се гас неравномерно 

троши током године јер је потрошња највећа у зимским месецима, а у летњим 
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месецима је минимална. То се одражава на наплату потраживања, јер предузеће има 

веће могућности да наплати своја потраживања у зимском периоду док се гас троши, а 

у летњим месецима наплата потраживања знатно опада. 

 

• Велик број места испоруке, што захтева већи обим посла при очитавању потрошње и 

обради рачуна за испоручени природни гас као и обављању техничког прегледа, 

контроле мерача и баждарењу. 

 

• Велик број потрошача са мањом потрошњом отежава контролу потрошње, појављује 

се већи број интервенција на мерно-регулационим уређајима. 

 

          

 

 

На слици испод дат је графички приказ испоруке природног гаса по годинама 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Потрошња гаса тј. испорука гаса са дистрибутивног система Јавног предузећа „Гас“ 

Темерин у 2016. години има тенденцију раста у односу на предходне две године. На потрошњу 

гаса  у највећој мери утиче цена енергената у тој години. 

 

У следећој табели дат је приказ испоруке гаса са дистрибутивног система у последњих 

седам година 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година. 
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Табела 1. Испорука природног гаса са дистрибутивног система крајњим корисницима 

 

месец

испоручени гас 

у 2010 г.

испоручени гас 

у 2011 г.

испоручени гас 

у 2012 г.

испоручени гас 

у 2013 г.

испоручени гас 

у 2014 г.

испоручени 

гас у 2015 г.

испоручени 

гас у 2016 г.

ЈАНУАР 1,775,391 1,773,579 1,322,033 1,273,032 1,001,112 1,020,536 1,112,580

ФЕБРУАР 1,618,765 1,513,994 1,852,688 1,145,444 885,710 1,018,110 875,316

МАРТ 1,080,098 1,095,008 886,760 1,103,921 619,459 774,963 748,661

АПРИЛ 476,024 354,440 444,159 453,719 334,096 418,260 295,653

МАЈ 209,450 188,295 209,294 143,160 235,880 146,451 194,525

ЈУН 125,243 93,754 116,874 129,205 139,883 104,672 111,240

ЈУЛ 92,501 273,906 36,295 44,462 110,501 117,256 104,335

АВГУСТ 124,960 131,730 124,271 142,808 141,860 104,347 127,453

СЕПТЕМБАР 127,095 136,161 78,319 126,025 152,000 157,526 147,595

ОКТОБАР 470,937 388,771 269,464 306,066 312,953 385,851 521,966

НОВЕМБАР 742,883 1,140,601 628,143 604,169 694,283 649,860 882,763

ДЕЦЕМБАР 1,555,528 1,263,491 1,463,900 1,301,264 1,161,507 1,061,532 1,167,397

УКУПНО 8,398,875 8,353,730 7,432,200 6,773,275 5,789,244 5,959,364 6,289,484  
 

 

 

Табела бр.1 Испорука природног гаса са дистрибутивног система крајњим корисницима, 

показује да је испорука гаса у износу од 6.289.484 м3 у 2016 години већа него 2015 године за око 

5%. Међутим уколико се упореди нпр.са 2010 годином она је мања за око 25%. 
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Набавка природног гаса у 2016 години приказана је у табели 2. Укупно преузимање са 

дистибутивног система. 

 

 

 

Табела бр. 2. Укупно преузимање са дистрибутивног система. 

 

месец

преузимање 

гаса у 2010 г.

преузимање 

гаса у 2011 г.

преузимање 

гаса у 2012 г.

преузимање 

гаса у 2013 г.

преузимање 

гаса у 2014 г.

преузимање 

гаса у 2015 г.

преузимање 

гаса у 2016 г.

ЈАНУАР 1,832,847 1,619,626 1,528,806 1,377,413 1,030,514 1,119,294 1,254,405

ФЕБРУАР 1,588,821 1,574,915 2,000,183 1,167,213 998,952 1,068,563 844,836

МАРТ 1,156,371 1,175,536 905,704 1,184,537 643,691 813,245 759,859

АПРИЛ 457,582 395,654 451,092 521,614 349,187 422,772 276,834

МАЈ 218,103 243,606 187,922 134,373 237,075 148,438 230,503

ЈУН 121,686 135,246 93,424 131,799 147,497 111,242 114,957

ЈУЛ 118,627 137,527 60,937 102,430 126,137 118,318 110,986

АВГУСТ 125,267 142,765 57,846 87,761 136,289 112,815 130,395

СЕПТЕМБАР 143,845 145,663 82,204 124,219 159,878 172,334 156,300

ОКТОБАР 538,468 507,653 262,641 340,232 343,287 396,922 546,429

НОВЕМБАР 741,080 1,169,620 671,179 626,154 724,362 657,782 887,423

ДЕЦЕМБАР 1,684,189 1,220,305 1,596,936 1,322,334 1,133,499 1,015,180 1,370,448

УКУПНО 8,726,886 8,468,116 7,898,874 7,120,079 6,030,368 6,156,905 6,683,375  
 

 

 

 

Табела бр. 2. Укупно преузимање са дистрибутивног система такође показује да се 

преузимање природног гаса са дистрибутивног система повећало у 2016 години и износи 

6.683.375 м3 у односу на предходне две године. У односу на 2010 годину када је укупно 

преузимање са дистрибутивног система износило 8.726.886 м3, преузимање у 2016 години се 

смањило за око 25 %.  
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3. ОДНОС НАБАВЉЕНИХ И ИСПОРУЧЕНИХ КОЛИЧИНА ГАСА 

 

                                          
Утврђивањем односа набављених тј. преузетих количина природног гаса и продатих тј. 

испоручених количина, долази се до податка о евентуалним губицима гаса у физичким 

јединицама мере. Да би се утврдили евентуални губици природног гаса у физичким јединицама 

мере упоређују се количине природног гаса преузете од ЈП „Србијагаса“ и количине које ЈП 

„Гас“ Темерин испоручује својим купцима. 

 

 

 

 

Табела бр.3 Однос преузетих и испоручених количина у последњих пет година 

 
месeц преузима

ње гаса у 

2012 г.

преузима

ње гаса у 

2013 г.

преузима

ње гаса у 

2014 г.

преузима

ње гаса у 

2015 г.

преузима

ње гаса у 

2016 г.

испоручен

и гас у 

2012 г.

испоручен

и гас у 

2013 г.

испоручен

и гас у 

2014 г.

испоручен

и гас у 

2015 г.

испоручен

и гас у 

2016 г.

разлика 

преуз. и 

испор. 

М3 у 

2012

разлика 

преуз. и 

испор. 

М3 у 

2013

разлик 

преуз. и 

испор. 

М3 у 

2014

разлик 

преуз. и 

испор. М3 

у 2015

разлик 

преуз. и 

испор. М3 

у 2016

разлика 

преуз и 

испор 

М3 2012  

%

разлика 

преуз и 

испор 

М3 2013  

%

разлика 

преуз и 

испор 

М3 

2014  %

разлика 

преуз и 

испор 

М3 2015  

%

разлика 

преуз и 

испор М3 

2016  %

I 1,528,806 1,377,413 1,030,514 1,119,294 1,254,405 1,322,033 1,273,032 1,001,112 1,020,536 1,112,580 206,773 104,381 29,402 98,758 141,825 13.53 7.58 2.85 8.82 11.31

II 2,000,183 1,167,213 998,952 1,068,563 844,836 1,852,688 1,145,444 885,710 1,018,110 875,316 147,495 21,769 113,242 50,453 -30,480 7.37 1.87 11.34 4.72 -3.61

III 905,704 1,184,537 643,691 813,245 759,859 886,760 1,103,921 619,459 774,963 748,661 18,944 80,616 24,232 38,282 11,198 2.09 6.81 3.76 4.71 1.47

IV 451,092 521,614 349,187 422,772 276,834 444,159 453,719 334,096 418,260 295,653 6,933 67,895 15,091 4,512 -18,819 1.54 13.02 4.32 1.07 -6.80

V 187,922 134,373 237,175 148,438 230,503 209,294 143,160 235,880 146,451 194,525 -21,372 -8,787 1,295 1,987 35,978 -11.37 -6.54 0.55 1.34 15.61

VI 93,424 131,799 147,497 111,242 114,957 116,874 129,205 139,883 104,672 111,240 -23,450 2,594 7,614 6,570 3,717 -25.10 1.97 5.16 5.91 3.23

VII 60,937 102,430 126,137 118,318 110,986 36,295 44,462 110,501 117,256 104,335 24,642 57,968 15,636 1,062 6,651 40.44 56.59 12.40 0.90 5.99

VIII 57,846 87,761 136,289 112,815 130,395 124,271 142,808 141,860 104,347 127,453 -66,425 -55,047 -5,571 8,468 2,942 -114.83 -62.72 -4.09 7.51 2.26

IX 82,204 124,219 159,878 172,334 156,300 78,319 126,025 152,000 157,526 147,595 3,885 -1,806 7,878 14,808 8,705 4.73 -1.45 4.93 8.59 5.57

X 262,641 340,232 343,287 396,922 546,429 269,464 306,066 312,953 385,851 521,966 -6,823 34,166 30,334 11,071 24,463 -2.60 10.04 8.84 2.79 4.48

XI 671,179 626,154 724,362 657,782 887,423 628,143 604,169 694,283 649,860 882,763 43,036 21,985 30,079 7,922 4,660 6.41 3.51 4.15 1.20 0.53

XII 1,596,936 1,322,334 1,133,499 1,015,180 1,370,448 1,463,900 1,301,264 1,161,507 1,061,532 1,167,397 133,036 21,070 -28,008 -46,352 203,051 8.33 1.59 -2.47 -4.57 14.82

ukup 7,898,874 7,120,079 6,030,468 6,156,905 6,683,375 7,432,200 6,773,275 5,789,244 5,959,364 6,289,484 466,674 346,804 241,224 197,541 393,891 5.91 4.87 4.00 3.21 5.89  
 

 

 

Табела бр.3 Однос преузетих и испоручених количина , показује разлику преузетих и 

испоручених количина последњих пет година. Губитак гаса у мрежи, тј. разлика између 

преузетих и испоручених м3 у 2016 години је 5,89% 

 Међутим због разлика у очитавању гаса, у смислу колико се дана очитава у текућој, а 

колико се пређе у јануар следеће године, овако приказани губитак гаса за анализираних пет 

година није реалан. 

 Реална слика губитка гаса приказана је у табели бр.4 Приказ преузетих и испоручених 

количина гаса збирно за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015 и 2016 годину. 
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Табела бр. 4 Приказ преузетих и испоручених количина гаса збирно за 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 и 2016 годину 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII укупно

преузето

2010 1,832,847 1,588,821 1,156,371 457,582 218,103 121,686 118,627 125,267 143,845 538,468 741,080 1,684,189 8,726,886

2011 1,619,626 1,574,915 1,175,536 395,654 243,606 135,246 137,527 142,765 145,663 507,653 1,169,620 1,220,305 8,468,116

2012 1,528,806 2,000,183 905,704 451,092 187,922 93,424 60,937 57,846 82,204 262,641 671,179 1,596,936 7,898,874

2013 1,377,413 1,167,213 1,184,537 521,614 134,373 131,799 102,430 87,761 124,219 340,232 626,154 1,322,334 7,120,079

2014 1,030,514 998,952 643,691 349,187 237,075 147,497 126,137 136,289 159,878 343,287 724,362 1,133,499 6,030,368

2015 1,119,294 1,068,563 813,245 422,772 148,438 111,242 118,318 112,815 172,334 396,922 657,782 1,015,180 6,156,905

2016 1,254,405 844,836 759,859 276,834 230,503 114,957 110,986 130,395 156,300 546,429 887,423 1,370,448 6,683,375

испоручено

2010 1,775,391 1,618,765 1,080,098 476,024 209,450 125,243 92,501 124,960 127,095 470,937 742,883 1,555,528 8,398,875

2011 1,773,579 1,513,994 1,095,008 354,440 188,295 93,754 273,905 131,730 136,162 388,771 1,140,601 1,262,191 8,352,430

2012 1,322,034 1,851,062 885,505 443,797 209,279 116,867 33,670 124,178 78,320 269,464 628,143 1,463,901 7,426,220

2013 1,273,032 1,145,444 1,103,921 453,719 143,160 129,205 44,462 142,808 126,025 306,066 604,169 1,301,264 6,773,275

2014 1,001,112 885,710 619,459 334,096 235,880 139,883 110,501 141,860 152,000 312,953 694,283 1,161,507 5,789,244

2015 1,020,536 1,018,110 774,963 418,260 146,451 104,672 117,256 104,347 157,526 385,851 649,860 1,061,532 5,959,364

2016 1,112,580 875,316 748,661 295,653 194,525 111,240 104,335 127,453 147,595 521,966 882,763 1,167,397 6,289,484

збир

преузето 9,762,905 9,243,483 6,638,943 2,874,735 1,400,020 855,851 774,962 793,138 984,443 2,935,632 5,477,600 9,342,891 51,084,603

испоручено 9,278,264 8,908,401 6,307,615 2,775,989 1,327,040 820,864 776,630 897,336 924,723 2,656,008 5,342,702 8,973,320 48,988,892

разлика 484,641 335,082 331,328 98,746 72,980 34,987 -1,668 -104,198 59,720 279,624 134,898 369,571 2,095,711

% 4.96 3.63 4.99 3.43 5.21 4.09 -0.22 -13.14 6.07 9.53 2.46 3.96 4.10  
 

Табела бр. 4 Приказ преузетих и испоручених количина гаса збирно за 2010, 2011, 2012, 

2013,2014,2015 и 2016 годину, показује да је реалан губитак гаса на мрежи око 4%.  

 

У циљу смањења губитака гаса ЈП „Гас“ Темерин је преузео низ активности ради 

утврђивања узрока губитка гаса и његовог умањења као што су: 

 

• У току зимских месеци уводи се ванредно очитавање гаса средином месеца, како би 

се откриле евентуалне манипулације на мерачима, 

• У поподневним часовима организује се очитавање гаса по реонима да би се очитали 

потрошачи код којих су биле закључане капије током редовног очитавања, 

• Конторишу се потрошачи који немају потрошњу, да би се извршила провера стања 

на мерачима. 

• Врши се замена старих, дотрајалих мерача ради омогућавања исправног мерења, 

• Врши се баждарење мерача, 

• Све кутије су пломбиране, како би спречили прилаз мерачима. 

 

Ове мере су дале  резултате, али је то још увек недовољно тако да се и у наредном периоду 

планира спровођење истих мера у циљу смањења губитака. 
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4.  КРЕТАЊЕ БРОЈА СКЛОПЉЕНИХ УГОВОРА О ИЗГРАДЊИ 

КУЋНОГ ГАСНОГ ПРИКЉУЧКА 

 

 
 

У 2016 години склопљено је 37 уговора о изградњи кућног гасног прикључка.  

 

 

Табела бр.5 Кретање броја склопљених уговора од 2001 до 2016 године. 

 

Година 

број 
склопљених 
уговора 

Индекс у 
односу на 
предходну 
годину 

2001 70 - 

2002 61 0.87 

2003 256 4.20 

2004 339 1.32 

2005 369 1.09 

2006 164 0.44 

2007 169 1.03 

2008 157 0.93 

2009 121 0.77 

2010 49 0.40 

2011 46 0.94 

2012 34 0.74 

2013 27 0.79 

2014 15 0.56 

2015 16 1.07 

2016 37 2.31 
 

 

 

 

Табела бр.5  Кретање броја нових прикључака од 2001 до 2015. године, показује да се из 

године у годину број нових прикључака смањује, разлог за то може бити повећана цена 

природног гаса, достигнут велик проценат гасификације општине, стагнирање  стамбене 
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инфраструктуре општине, економска криза у земљи итд. Међутим у 2016 години број 

склопљених уговора расте и износи 37. 

 

 

 

 

 

5. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 
 

 

 Почетком 2009. године отпочело се са практичном применом Закона о енергетици и 

Тарифног система. У том смислу Влада РС је формирала Агенцију за енергетику као регулаторно 

тело за област енергетике. Задатак ове агенције је да утврђује критеријуме за утврђивање висине 

цене гаса и цене прикључка, а на које сагласност даје Влада РС.  

 

У 2016. години примењују се цене за природни гас по основу одлуке о утврђивању цене 

природног гаса за тарифне купце на коју је Влада Републике Србије дала сагласност.  

Цене гаса за тарифне купце исказане су по тарифним ставовима утврђеним Тарифним 

системом за обрачун природног гаса за тарифне купце и утврђене су по тарифним елементима у 

складу са Методологијом за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за 

тарифне купце. 

Потрошачи су распоређени у категорије купаца где постоје купци у категорији 1,  p<6 bar 

који су распоређени у групе купаца и то:  

Мала потрошња ( Мала потрошња-домаћинства и мала потрошња-остали), они се 

задужују по тарифу енергент и тарифу накнада по месту испоруке. 

Ванвршна потрошња К1, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада по 

месту испоруке. 

Равномерна потрошња К1, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада по 

месту испоруке. 

Неравномерна потрошња К1, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада 

по месту испоруке. 

 

У категорију 2 која обухвата потрошаче између 6≤p≤16 bar-a који су распоређени у групе 

купаца и то: 

Ванвршна потрошња К2, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада по 

месту испоруке. 

Равномерна потрошња К2, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада по 

месту испоруке. 

Неравномерна потрошња К2, задужују се за тарифу енергент, капацитет и тарифу накнада 

по месту испоруке. 
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Табела бр. 6 Приказ тарифних цена за Тарифни став енергент (дин/м3) за одређене групе 

купаца. 

 
 

 

Из табеле бр.6 Приказ тарифних цена за Тарифни став енергент (дин/м3) за одређене групе 

купаца, може се приметити да се у току 2016 године цена за Тарифни став енергент (дин/м3) за 

све категорије тј. групе купаца, мењала чак три пута, међутим последица промене је промена 

набавне цене гаса од стране „Србијагаса“, па се у складу са тим и из тог разлога и цена јавног 

снабдевача мењала. ЈП Гас Темерин је у новембру 2015 године добило сагласност од АЕРС-а на 

цене где је по основу остварења 2014 године и плана 2015 године добило нове цене, којима 

покрива своје трошкове. Промене цена у априлу и јуну 2016 су последица промене улазне цене 

гаса.  
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Табела бр. 7 Однос набавне, планске и продајне цене гаса 2016 
Однос набавне,планске и продајне цене гаса 2016

Јануар Фебруар Март Април Maj Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Фактурисана набавна цена 30.87 31.74 30.41 25.85 26.70 26.80 25.82 25.74 25.62 26.69 28.06 28.17

Планска цена 32.23 32.23 32.23 27.47 27.47 26.17 26.17 26.17 26.17 26.17 26.17 26.17

Фактурисана цена домаћинстав 41.16 41.16 41.16 36.30 36.30 34.97 34.97 34.97 34.97 34.97 34.97 34.97  
 

 

 

 
 

 

 

Из табеле бр. 7 Однос набавне, планске и продајне цене гаса 2016 и приказаног графикона 

испода табеле бр. 7, јасно се види да однос набавне и продајне цене гаса до почетка грејне сезоне 

има приближно исти однос, међутим од октобра 2016 године набавна цена гаса расте као 

последица раста курса долара, а продајна цена се не мења, што утиче на смањење разлике у цени. 

ЈП Гас Темерин је од Агенције за енергетику као регулаторног тела због овакве ситуације 

тражило промену цена усмено, а у фебруару 2017 године и писмено. До данас нисмо добили 

одговор на послати захтев. Србијагас нам од јануара 2017 године издаје фактуре са већом ценом 

за око 10% , а као прелазно решење  одобрава нам око 5% износа са фактуре књижним 

одобрењем, не дирајући цену. Методологија формирања цена налаже да уколико је набавна цена 

већа од планске за 3% јавни снабдевач може да тражи повећање цена. То би значило да би цена 

гаса према потрошачима била већа за око 10% већ од октобра 2016 године, а ми би као јавни 

снабдевачи имали веће приходе па самим тим и већу добит 2016 године. 
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6. АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ И ПРОШИРЕЊУ ГАСНЕ 

МРЕЖЕ, ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА, И АКТИВНОСТИ РАДИ 

НАПЛАТЕ ПОТАЖИВАЊА 
 

1. Активности на одржавању и проширењу гасне мреже и инвестициона улагања 

 

Током 2016 године није било проширења дистрибутивне гасне мреже као ни значајних 

инвестиционих улагања. Разлог овоме је значајно мања потрошња природног гаса у односу на 

предходне године, што се негативно одразило и на укупне приходе предузећа. 

У току прошле године урађени су технички прегледи на дистрибутивним гасоводима у 

циљу откривања цурења гаса на мрежи, а ради смањења губитака и безбедног коришћења 

природног гаса. 

Прегледом је обухваћена улична дистрибутивна мрежа, а контрола цурења гаса је рађена 

уличним детектором гаса. У склопу ових прегледа је рађена провера заптивености спојева на 

КМРС као и провера заптивености на спојевима гасних славина и гасних трошила који припадају 

унутрашњим гасним инсталацијама. Такође је редовним техничким прегледима обухваћено и 

разрађивање секторских вентила на дистрибутивној гасној мрежи. 

Поред тога урађено је редовно годишње испитивање громобранског уземљења и 

еквипотенцијализација као и мерење заштитног потенцијала челичног дистрибутивног гасовода. 

Изграђено је 34 нова прикључка на дистрибутивни систем ЈП Гас Темерин, а прикључци 

су сходно Закону о енергетици преузети и књижени у основно средство ЈП Гас Темерина. 

Законом о енергетици је предвиђено да дистрибутери до 2020 године изврше замену 

протока гаса без температурног компензатора са мерачима протока гаса са температурним 

компензатором. Нажалост услед недостатка финансијских средстава, посао који је започет 2014 

године је прекинут тако да у току 2016 године није било никакве веће набавке нових мерача гаса. 

Са овлашћеном фирмом за одоризацију гаса вршена је редовна контрола и одоризација 

природног гаса на мерно регулационим станицама.  

 

2. Активности ради наплате потраживања 

 

Као што је истакнуто потрошњу гаса у Општини Темерин карактеришу велике сезонске 

осцилације у потрошњи гаса због чињенице да домаћинства учествују у укупној потрошњи са 

преко 95%. То наравно утиче и на наплату гаса, узимајући у обзир тежак социјални положај 

граћана као потрошача гаса, са 306 потрошача је склопљен споразум о утврђивању дуга и начину 

измирења тј. споразум о репрограмирању њиховог дуговања. На овај начин је омогућено 

потрошачима да своје дуговање измире у више месечних рата.  

Потрошачи који нису потписали споразум о репрограмирању, а који су нередовно или чак 

никако плаћали своје дугове су после опомене искључени са гасне мреже. У 320 случајева је 

извршена обустава испоруке природног гаса због нередовног плаћања дуговања. 

 Такође у 270 случаја је покренут поступак принудне наплате преко судских 

извршитеља 

 

 

 



 

 

 15

 

 

 

 

7.  РАД  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 
 

 

 

У ЈП „Гас“ Темерин функција управљања поверена је од стране оснивача, општине 

Темерин, Надзорном одбору који броји три члана. 

 

Надзорни одбор је током 2016 године одржао једанаест седница, на којима је пратио 

проблеме у пословању предузећа и доносио одлуке неопходне за остваривање пословне политике 

предузећа. 

 

Надзорни одбор је у току 2016 године, поред редовног праћења активности и доношења 

редовних одлука, усвојио правила о раду дистрибутивног система ЈП Гас Темерин, на која је 

сагласност дала Агенција за енергетику РС. 

 

Такође, Надзорни одбор је, након доношења одлуке о измени одлуке о оснивању ЈП Гас 

Темерин од стране СО Темерин, донео Статут ЈП Гас Темерин-а. 

 

Усвојен је и правилник о комерцијалном пословању за квалификоване купце. 

 

О свим активностима Надзорног одбора јавност је редовно обавештавана путем средстава 

јавног информисања. 

 

Присутност чланова Надзорног одбора на седницама, као и њихова активност и 

конструктивност током седница је била на врло високом нивоу. 
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8. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  И ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ 

ПРИХОДА И РАСХОДА 
 

 

 Јавно предузеће „Гас“ Темерин је завршило  пословање 2016 године са позитивним 

финансијским резултатом од 1.896 хиљ. динара, што је приказано у табели бр.9 Извештај 

пословања 2016 године 

 

Током 2016 године  ЈП „Гас“ Темерин је спроводио мере побољшања организације рада у 

циљу смањења празног хода, како би се рационализовали поједини трошкови, трошкови који 

нису везани за основну делатност сведени су на најмању могућу меру, вршена је замена 

дотрајалих мерача, баждарење дела мерача, контролно очитавање је вршено током зимског 

периода, итд. Овакве мере допринеле су значајном смањењу трошкова пословања, што је довело 

до позитивног финансијског резултата. 

 

Преглед остварених прихода и расхода 2015. године и 2016. године као и план прихода и 

расхода 2016 године дат је табели бр. 9 Извештај пословања 2016. године. 

 

Уколико посматрамо приходе од продаје гаса у 2016 години они су за око 10% мањи у 

односу на реализацију 2015 и план 2016 године, разлог је у највећој мери мања продајна цена 

гаса у 2016 години у односу на 2015 и план 2016 године.  

 

Набавна вредност гаса у 2016 години је за око 15% мања у односу на план 2016 и око 20% 

мања у односу на реализацију 2015 године, такође разлог лежи у мањој цени гаса у 2016 године. 

 

Приходи од продаје производа и услуга су у 2016 години већи за око 130% него 2015 

године из разлога повећаног броја прикључака међу којима су и индивидуални који имају већу 

цену, као и повећање прихода по основу поновног укључења и издавања енергетске сагласности. 

 

ЈП Гас Темерини је у 2016 години  преузело у своје основно средство 33 типска 

прикључка и 4 индивидуална. Такође је преузело и књижило у своје основно средство 1.064 

комада мерача протока гаса Г-4 и 2 комада Г-6. 

 

Финансијски приходи су у 2016 години мањи за око 40% у односу на 2015 годину. 

Уколико се посматрају и финансијски расходи и они су мањи за око 45% у односу на 2015 

годину. 

 

Табела бр. 8 Однос текуће имовине и обавеза 2015 и 2016, приказује обавезе по основу 

продаје гаса и обавезе по кредитима за ликвидност и потраживања по основу продаје. 
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Табела бр. 8 Однос текуће имовине и обавеза 2015 и 2016 

у хиљ.

2015 2016

Обавезе према добављачима 122,266 83,066

Обавезе по кредитима 29,166 37,042

укупно 151,432 120,108

УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА 125,504 100,279

РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И 

ПОТРАЖИВАЊА 25,928 19,829  
 

Из табеле  бр. 8 се јасно види да предузеће смањује степен неликвидности у 2016 години, 

успева да смањи своје обавезе као и да наплати добар део својих потраживања. Највећи дуг 

предузеће има према Србијагасу који је и једини добављач гаса. Укупне обавезе према 

добављачима су у 2015 години 122.266 хиљ.динара, а у 2016 години 83.066 хиљ.динара што је 

резултирало и мањим финансијским расходима у 2016 години, такође предузеће сваке године 

повлачи кредит за ликвидност како би сервисирало обавезе према добављачу – Србијагасу. 

Камате по кредитима су много повољније од законских затезних камата. У мишљењу ревизора 

стоји скретање пажње по основу ове проблематике, у смислу да су текуће обавезе веће од текуће 

имовине што може довести предузеће до проблема са ликвидношћу и самим тим нарушити 

начело стабилности пословања, с тим у вези предузеће ће тежити да и у наредним годинама 

степен неликвидности смањује што је могуће брже и више. 

 

 Трошкови материјала су порасли као последица изградње прикључака типских и 

индивидуалних. Трошкови канцеларијског материјала су порасли у односу на реализацију за око 

30%, а и трошкови електричне енергије за око 10%, што је приказано у табели бр. 9 Извештај 

пословања 2016 год. 

 Трошкови накнада по уговору о делу и трошкови студентских задруга у 2016 години 

износе 623 хиљ.динара. Предузеће је у 2016 години имало уговор о делу ради пружања услуга у 

делу тарифног система, такође је за потребе очитавања гаса ангажовало студенте. 

 Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора су остали исти као и 2015 године, 

трошкови накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор износили су 65 хиљ.динара. 

 Трошкови осталих услуга су већи за око 30% у односу на 2015 годину, у ове трошкове 

спадају трошкови изнајмљивања пословног простора, штампе рачуна,трошкови комуналних 

услуга итд. 

 Код трошкова aмортизације, резервисања и отпис и исправка потраживања имамо пораст, 

али те трошкове треба расчланити. Амортизација 2016 године је 3.063 хиљ.динара, у односу на 

2015 годину је већа као последица амортизације преузетих прикључака и мерача. Предузеће је у 

2016 години резервисало износ за отпремнине при одласку у пензију тај трошак износи 1.437 

хиљ.динара. У 2016 године по основу директног отписа краткорочних потраживања трошкови су 

866 хиљ.динара, а на исправку потраживања се односи износ од 13.553 хиљ.динара.  

 Укупни трошкови 2016 године су 257.517 хиљ.динара, а укупни приходи 260.597 

хиљ.динара.  

 

Нето добит предузећа је 1.896 хиљ.динара. 
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Табела бр. 9 Извештај пословања 2016 год. 000

Реализација План Реализација Индекс Индекс

2015 2016 2016

1 2 3 3/2 3/1

        1.Пословни приходи 290,127 277,684 252,826 0.91 0.87

Приходи од продаје (60) 284,178 273,620 243,788 0.89 0.86

Прих.од продаје производа и услуга (61,62) 2,451 1,154 5,788 5.02 2.36

       Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 2,093 840 4,141 4.93 1.98

       Приходи од активирања учинака и робе (прикључци) 358 314 1,647 5.25 4.60

Приходи од премија, субвен., дотац., донација(64) 14

Други пословни приходи(65) 3,498 2,910 3,236 1.11 0.93

        2. Финансијски приходи (66) 12,090 15,000 7,594 0.51 0.63

        3.  Остали приходи (67,68) 422 100 177 1.77 0.42

                    УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3) 302,639 292,784 260,597 0.89 0.86

         1. Набавна вредност продате робе(50) 244,413 228,135 194,161 0.85 0.79

         2.Трошкови материјала (конто група 51) 2,511 1,351 3,647 2.70 1.45

 Трошкови материјала за израду 1,528 300 2,653 8.84 1.74

      Трошкови основног и помоћног материјала и сви други трошкови 

материјала (511, део512 и 514) 1,528 300 2,653 8.84 1.74

Трошкови осталог материјала (режијског) 344 405 394 0.97 1.15

      Трошкови канцеларијског материјала 249 210 321 1.53 1.29

      Трошкови осталог материјала и резервних делова 6 22 2 0.09 0.33

      Сви други трошкови осталог материјала (режијског) 89 173 71 0.41 0.80

Трошкови горива и енергије(613) 639 646 600 0.93 0.94

      Трошкови електричне енергије 83 79 91 1.15 1.10

      Трошкови горива за транспортна средства 382 407 360 0.88 0.94

      Трошкови природног гаса-сопствена потрошња гаса(50) 174 160 149 0.93 0.86

      Сви други трошкови горива и енергије

         3. Трошкови зарада, накнада и ост.лич.(кон. гр. 52) 27,526 33,418 24,232 0.73 0.88

      Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 19,114 23,477 16,326 0.70 0.85

      Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца 5,517 6,864 4,680 0.68 0.85

      Трошкови накнада по уговору о делу и студ.задруге (522,524) 50 240 623 2.60 12.46

      

Реализација План Реализација Индекс Индекс

2015 2016 2016

      Трошкови накнаде члановима надзор.одбора и накн.штете за 

неиск.год.одмор 525 525 590 1.12 1.12

      Остали лич. расх.  (превоз,отпрем.привр.умањ.зараде) 2,320 2,312 2,013 0.87 0.87

           4. Трошкови производних услуга (кон. гр. 53) 2,155 1,615 2,092 1.30 0.97

      Трошкови траснпортних и птт услуга,интер. 343 300 323 1.08 0.94

      Трошкови услуга одржавања гас, -дим,бажд,осн.сред 1,429 985 1,196 1.21 0.84

      Трошкови рекламе и пропаганде 0 0 58

      Трошкови осталих услуга(штампа, изнајм.посл.прос,ком.усл) 383 330 515 1.56 1.34

           5. Трошкови Амортизације, резервисања отпис и 

исправка потраживања 2,841 3,300 18,919 5.73 6.66

           6.Нематеријални трошкови (конто група 55.) 5,193 4,890 5,504 1.13 1.06

       Трош. Непроиз.услуга(адв,ревиз,саветов..) 2,023 1,700 1,750 1.03 0.87

       Трошкови репрезентације 74 75 85 1.13 1.15

       Трошкови премија осигурања 200 200 239 1.20 1.20

       Трошкови платног промета 506 550 661 1.20 1.31

       Трошкови чланарина 30 50 9 0.18 0.30

       Трошкови пореза и доп., пор.на имовину, накнада за уређ 1,241 1,140 1,439 1.26 1.16

        Остали нематеријални трошкови (судске таксе, 

лок.таксе,вешт.,линц...) 1,119 1,175 1,321 1.12 1.18

        7. Финансијски расходи 16,126 14,933 8,945 0.60 0.55

        8. Остали расходи 318 300 17 0.06 0.05

Укупно (2+3+4+6) 37,385 41,274 35,475 0.86 0.95

УКУПНО РАСХОДИ(1+2+3+4+5+6+7+8) 301,083 287,942 257,517 0.89 0.86

ДОБИТ ИЛИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1,556 4,842 3,080

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1167 991 1184

НЕТО ДОБИТ ИЛИ ГУБИТАК 389 3,851 1,896                                                      
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Odgovornost rukovodsWa za frnansijske izxe&taje
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