СРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА
НОВИ САД
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
за 2016. годину
Овај извештај нам даје прилику да се осврнемо у назад и да укажемо на најбитније
догађаје и активности које је Удружење имало у 2016. години, оценимо сопствени рад те
сагледамо да ли је могло више и боље.
О УДРУЖЕЊУ
Да не понављамо историјат и генезу настанка, навешћемо да Удружење данас чине
21 члан са подручја целе Србије са теденцијом даљег повећања броја чланова.
Удружење има седиште у Новом Саду, улица Народног фронта 10 у изнајмљеном
простору у оквиру пословног простора РПК Нови Сад који пружа све услове за квалитетан
рад и добру организацију свих видова састанака.
То решење се показало као сасвим адекватно његовој намени.
ОКВИРИ ДЕЛОВАЊА УДРУЖЕЊА
Протекли период обележен је низом догађаја важних за пословање и развој сваког
члана Удружења понаособ као и Удружења у целини.
Овде пре свега мислимо на, даљи развој тржишта природног гаса до његовог потпуног
отварања, односно потпуне либерализације тржишта природног гаса у Србији, те у склопу
тога решавање последица задржавања одређене категорије купаца у зони регулисаног
тржишта са низом нерешених проблема и неусаглашености институција надлежних за
регулусање цена у тој области.
Све ове, у основи системске поставке, имале су неизбежне последице у области
делатности дистрибуције природног гаса и наравно, по пословање и рад сваког од чланова
Удружења пре свега финансијске.
ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ
Изузетно негативне појаве из друге половине 2014. године, а које се односе на
неусклађеност између набавне цене и продајне цене природног гаса у зони регулисаних
цена с обзиром да добављачка цена није више аутоматски сматрана и планском ценом
настављене су и током 2016. године за све дистрибутере. Почетком 2015. године
последице су знатно смањене, пре свега, захваљујући промени статуса потрошача на
снабдевање и јавно снабдевање, а потом и стабилизацијом набавне цене природног гаса,
која је почетком 2015. године достигла историјски максимум на наших просторима, а
делом и сталним притиском ММФ-а, ЕЕЗ и овог удружења да се наведени диспаритети
отклоне, настојањем да се аутоматизам промене цене, који је јако евидентан код смањења
набавне цене, примењује и у случају пораста набавне цене.

Потпуно отварање и либерализација тржишта у РС до које је требало доћи до краја 2016.
године, очигледно је изостало и очекивања да ће се у другој половини 2016. године ове
неусаглашености решити нису се остварила уз бојазан да ћемо се поново срести са истим
проблемима и у 2017. години.
Такође је у другој половини 2015. године искрсао као посебан проблем енормно
повећање цене коришћења транспортног система од стране ЈП Србијагас, које се у сваком
случају преваљује на дистрибутере и крајње потрошаче. Нарочито је истицан проблем
који је настао као последица промене законских прописа којом променом су дистрибутери
постали обвезници плаћања пореза чиме је ПДВ постао класичан порез, а на дистрибутере
сваљен ризик наплате истог и плаћања пореским органима.
У 2016 години удружење није успело да отклони ове последице јер су оне производ
промене законске регулативе из ове области. Оваква ситуација налаже да се Удружење и у
будуће још више ангажује у делу учешћа у креирању и доношењу законске регулативе,
како би се у овој области успоставила равнотежа интереса.
Изменама Статута у 2015. години олакшан је рад у 2016. години јасним истицањем
одредби које се односе на циљеве и задатке удружења. Такође је јасније прецизирано ко
може постати члан и са којим даном постаје члан односно ко усваја његов захтев. Осим
тога прецизарано је и како престаје чланство у удружењу. Поред дефинисања ко може
бити биран у органе управљања прецизније је дефинисано и ко може бити стални члан
управног одбора.
Велики број чланица Удружење и у 2016. години је имала проблем са текућом
ликвидности, посебно предузећа која су у претходном периоду инвестирала и за те
инвестиције узимала банкарске кредите и којима АЕРС при одређивању цена природног
гаса није у довољној мери валоризовао та улагања због своје тромости, тако да данас један
број енергетских субјеката није у ситуацији да одговори изазовима отвореног тржишта.
АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
На плану сарадње са институцијама система у оквирима привредних активности,
Удружење је имало веома интезивну и релативно добру сарадњу са Агенцијом за
енергетику Републике Србије, односно прихваћено је као страна у разговорима на
актуелне теме, а са Покрајинском привредном комором преко Одбора за енергетику и
хемијску индустрију у смањеном обиму, док са Министарством рударства и енергетике
само у домену стручне дискусије поводом захтева Суботицегас-а за мишљење о контроли
УГИ док у сфери утицаја на регулисано тржиште није имало приступ овој институцији.
Председник и чланови УО Удружења су имали сталне међусобне контакте по свим
питањима од значаја за чланове Удружења.
Добра сарадња је успостављена и са Удружењем за гас Србије и та сарадња ће се по
свему судећи даље интензивирати.
Нажалост, сарадња са Покрајинским секретаријатом за енергетику није била на
нивоу могућег и ту би убудуће требало више чинити.
Исто тако и сарадњу са Удружењем потрошача, које је новим законским решењима
из трећег пакета ЕУ директива добило на значају као субјект који је у функцији заштите
интереса крајњих потрошача би, уколико постоји воља и са друге стране, требало
успоставити с обзиром да је у питању субјект са којим ће се Удружење, односно чланице,
у оквиру својих делатности у будуће чешће сусретати тим пре што један од чланова
одбора за заштиту потрошача мора бити из редова Удружења потрошача.

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ
Оснивачи Стручног удружења за дистрибуцију природног гаса Војводине су били
13 (тринаест) привредних друштава из делатности дистрибуције природног гаса са
територије Републике Србије, као и једно физичко лице у складу са Статутом Удружења.
Удружење је на крају 2015. године имало 21-ог члана од којих су 11 оснивачи.
У 2016. години удружењу су се прикључила 2 члана па је на крају 2016. године
имало 23-ог члана од којих су 11 оснивачи.
У 2017. години удружењу се прикључo a члан док је 1 члан који је приступио
удружењу у 2016. години иступио из чланства тако да удружење у овом тренутку има 23
чланова.

ДРУЖЕЊА И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Удружење се поред наведених активности бавило и Организацијом Спортскорекреативних сусрета својих чланица. У 2016. години одржани су спортски сусрети на
Старој Планини. Због тешке економске ситуације и отежаних услова финансирања
учешћа, одзив чланица Удружења за учешће на Спортским сусретима је био испод
очекиваног. Укупно је учествовало 9 екипа (једна није дистрибутер) са око 143 учесника.
Према општој оцени били су то веома добро и успешно организовани сусрети који
су у пуној мери пружили задовољство свим учесницима и који су у потпуности испунили,
како своју основну функцију тако и очекивања учесника и организатора. Све је протекло у
спортском духу, закључак је да није било проблема, те да за разлику од раније није било
повређених. Од стране организатора је уследио предлог да се за све учеснике сусрета
организује рад жичаре што су чланови УО гласајући подржали као знак да се учесницима
омогући потпун угођај и доживљај планинског, а што је целој манифестацији дало
позитиван карактер. Под патронатом хотела за све заинтересоване организоване су шетње
трим стазама и одласци до познатих видиковаца и планинских кота.
Ово је утицало да се према овим активностима Удружења, без резерве заузме
позитиван став и успостави иницијатива да се у том смислу настави и у будуће.
Дана 12.07.2017. године
Милан Гавран, председник УО

