
Готово сви домаћи 
медији пренели су 
изјаву генералног 
директора Србијагаса 
Душана Бајатовића 
дату дневном 
листу „Политика“, 
да се цена гаса за 
домаћинства неће 
мењати до краја 
грејне сезоне.

-Србију не очекују 
никакви проблеми 
у снабдевању гасом 
уочи предстојеће 
зимске сезона и током 
ње, а цена гаса се за 

домаћинства неће мењати до краја грејне сезоне, док 
ће за велике потрошаче бити комерцијална, рекао је 
за „Политику“ директор Србијагаса Душан Бајатовић. 
Он је, такође, казао да у подземном складишту 
„Банатски Двор“ има довољнo гаса и да је тамо 
утиснуто 440 милиона кубика, а ако буде требало ићи 
ће се на додатне количине. 

Директор је најавио да Србијагасу предстоји 
потписивање новог дугорочног уговора с руским 
Гаспромом, али се очекује да тај уговор буде „ценовно 
флескибилан“ због неравномерне потрошње гаса 
током године. Гаспром је увек био поуздан партнер 
Србије и нема разлога да тако не буде и убудуће, 
казао је он. Како је најавио, од 1. октобра кроз 
територију Србије, гасоводом „Балкански ток“, почеће 
да пролазе прве количине гаса за Мађарску.                                 

                                                            (www.politika.rs) 
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Директор Србијагаса за „Политику“:

ЦЕНА ГАСА ЗА ДОМАЋИНСТВА ОСТАЈЕ ИСТA
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септембар  2021.

Агенције су овог месеца пренеле 
вест да је цена гаса на европском 
тржишту фјучерса први пут у 
историји премашила 960 долара 
за 1.000 кубних метара. Само 
у току једног дана цена је 
повећана за читавих 20 одсто. 
Цена гаса у Европи од почетка 
септембра увећана је за више од 
50 процената, јер је 1. септембра 
износила 614 долара за 1.000 
кубних метара, а пре само месец 
дана била је 543 долара за 1.000 
кубика. 

Председник Европског друштва 
инжењера и индустријалаца 
Самуел Фурфари рекао је за 
Спутњик да је ово поскупљење 
привремено, јер генерално нема дефицита те врсте 
горива. Он сматра да би раст цена могао да се 
заврши за два до три месеца. Томе би требало да 
допринесе гасовод „Северни ток 2“, који је завршен, 
али пре његовог пуштања у рад морају да се заврше 
бројне техничке и правне мере. Почетак испорука 

гаса преко “Северног тока 2”, не треба очекивати пре 
јануара, што говори да ће раст цена тог енергента 
престати најкасније до краја ове године, казао је овај 
европски стручњак. 

                                                               (www.fonet.rs) 

Цена гаса на слободном тржишту на историјском максимуму

ЗА ХИЉАДУ КУБИКА ТРАЖИ СЕ 960 ДОЛАРА
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Весна Арсић 

После дуже паузе, поново на сајму! Наиме, наша 
компанија, Јавно предузеће „Србијагас“, од 18. до 
24. септембра учествовало је на 88. Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду, који је овога 
пута у знаку поштовања свих епидемиолошких мера и 
у складу са дозволом и препорукама Кризног штаба, 
одржан после више од годину и по дана паузе. Сајам 
је званично отворила министарка трговине, туризма 
и телекомуникација Татјана Матић, која се након 

отварања сајма, заједно са званичном делегацијом 
у којој су били заменик градоначелника Новог Сада 
Милан Ђурић, председник Покрајинске владе Игор 
Мировић, председник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић, амбасадор Чешке Републике 
Томаш Кухта и генерални директор 
Новосадског сајма Слободан Цветковић, 
приликом обиласка излагача задржала и на 
штанду ЈП „Србијагас“. 

У кратком разговору са представницима 
наше компаније, а ту је био руководилац 
Службе за односе с јавношћу и маркетинг 
Васиљ Копривица, гости су упознати 
са актуелним пројектима гасификације 
наше земље и кампањом за прикључке на 
гасоводну мрежу под промотивним условима, 
као и са изградњом разводних гасовода у 
појединим деловима Републике Србије, у 
сусрет захтевима страних инвеститора, али и 
у циљу стварања здраве животне средине и 
смањења загађења која праве индивидуална 
ложишта.

Штанд националне гасне компаније био је 
позициониран у Мастер центру Новосадског сајма, а 
ове године посетиоцима ове иначе највеће сајамске 
манифестације код нас, представили смо се под 
слоганом „Енергија која нас спаја“. Већ првог 
дана сајма забележили смо велико интересовање 
посетилаца заинтересованих за кућне гасне 
прикључке, али и малих и средњих предузећа 
који су се распитивали за погодности и предности 
природног гаса у малим производним погонима, 
сушарама и на пољопривредним добрима. За 

садржај овогодишњег 
наступа, визуелни 
печат штанда, контакте 
са потенцијалним 
потрошачима и 
пословним партнерима 
на сајму, свих 7 сајамских 
дана, били су задужени 
запослени у Служби за 
односе са јавношћу и 
маркетинг. 

Како је на отварању 
сајма истакла 
министарка Матић, 
његов највећи значај 
јесте прилика да 
се пољопривредни 
произвођачи упознају 
са новим трендовима 
и технологијама у 
пољопривредној 
производњи и да пронађу 
нови начин за пласман 
својих производа. У име 

града, учесницима и посетиоцима сајма на званичном 
отварању обратио се заменик градоначелника 
Милан Ђурић који је рекао да Град снажно 
подржава организацију Пољопривредног сајма и 
из године у годину повећава средства у буџету 

ЈП „СРБИЈАГАС“ на Пољопривредном сајму у Новом Саду

НАЈВИШЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА ГАСНЕ
ПРИКЉУЧКЕ ПОД ПРОМОТИВНИМ УСЛОВИМА
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За разлику од прошлог месеца, када смо имали само 
двоје заражених корона вирусом Ковид-19, ситуација 
је сада доста другачија, јер је укупно 21 запослени у ЈП 
„СРБИЈАГАС“ тренутно оболео од ове заразне болести, 
а двоје наших колега је у изолацији, јер су били у 
контакту са зараженом особом. Ово су подаци којима 
располаже наш Кризни штаб, а како су нам рекли 
према њиховој евиденцији, до сада је 191 радник 
Србијагаса излечен од Ковида-19. 

- Као и у целој нашој земљи, тако и код нас, податак 
о броју заражених који из дана у дан расте, је заиста 
забрињавајући. По ко зна који пут подсећамо све 
наше колеге да су све епидемиолошке мере против 
ширења корона вируса Ковид-19 и даље на снази и 

да се морају поштовати. Лична одговорност је овде 
јако важна. Дакле, не заборављајте да носите маске 
у затвореном простору, водите рачуна о томе да су 
маске обавезне у нашим пословним зградама, али 
и у службеним возилима, затим о томе да држите 
прописану дистанцу и да нарочито пазите на 
хигијену руку и хигијену радне површине, слушалица 
телефона, тастатура итд. Морамо се чувати, због себе 
и због других, рекао нам је Радан Поповић из нашег 
Кризног штаба и уједно још једном апеловао на колеге 
да се вакцинишу, будући да је вакцина  најбоља 
заштита од тежих облика ове болести.

                                                                                       В.А.

У септембру погоршана епидемиолошка ситуација и у ЈП „СРБИЈАГАС“

ВИШЕ ОД ДВАДЕСЕТОРО КОЛЕГА ЈЕ 
ТРЕНУТНО ЗАРАЖЕНО

намењена за помоћ и подршку пољопривредницима, 
произвођачима хране, органских производа и  
производа са заштићеним географским пореклом. 
Покрајинска влада је од 2016. године, како је навео 
њен председник, Игор Мировић, драстично повећала 
аграрни буџет и проширила спектар сегмената 
пољопривредне производње које субвенционише – од 
набавке система за наводњавање и противградних 
мрежа, преко отварања и проширења сточарских 

фарми, прераде воћа и поврћа, до подизања 
пластеника и органске производње.
На отвореном и затвореном сајамском простору 
наступило је више од 800 излагача  из 17 земаља 
света. Земља партнер овогодишњег Пољопривредног 
сајма била је Република Чешка. Република Србија и 
Град Нови Сад били су тих дана центар региона када 
је реч о пољопривреди и прехрамбеној индустрији.
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Почетком овог месеца, 
Савет Агенције за 
енергетику Републике 
Србије (АЕРС), на седници 
одржаној 02.09.2021. 
године, донео је одлуке 
којима потврђује 

усаглашеност адаптираних текстова три мрежна 
правила која се односе на прорачун и расподелу 
капацитета за транспорт природног гаса, објављивање 
података и управљање загушењима у транспортном 
систему, сарадњу оператора транспортних система и 
правила за размену података.

Текстове ових мрежних правила су припремили 
и међусобно усагласили оператори транспортних 
система за транспорт природног гаса, „Транспортгас 
Србија д.о.о.“ Нови Сад, „Yugorosgaz-Transport“ д.о.о. 
Ниш и „Гастранс д.о.о.“ Нови Сад, и то саглaсно 
упутствима за њихову припрему која је донела 

Агенција. Овако усаглашени текстови достављени 
су Агенцији ради прибављања сагласности о 
усаглашености са овим упутствима.

Сагласно Закону о енергетици, оператори 
транспортног система доставиће Министарству 
рударства и енергетике усаглашене текстове 
мрежних правила и одлуке Агенције којима се 
потврђује њихова усаглашеност са упутствима, на 
основу којих ће надлежно министарство утврдити 
коначан текст предлога мрежних правила који се 
доставља Влади Републике Србије на усвајање.
Средином месеца, Савет Агенције за енергетику 
дао је сагласност којом је потврдио усаглашеност 
Адаптираних текстова Мрежног правила које се 
односи на хармонизоване тарифе за природни гас 
и Мрежног правила које се односи на правила за 
балансирање транспортног система за природни гас. 
                                                                      
                                                                        (www.aers.rs) 

Вести из АЕРС-а

САГЛАСНОСТ ЗА ИЗРАДУ ТРИ МРЕЖНА ПРАВИЛА 

У предузећу је, у организацији Службе за БИЗНР и ЗОП, у току обука из „Прве помоћи“

Служба за безбедност и здравље на раду  и заштиту 
од пожара ових дана је заиста заузета, будући 
да њени запослени, у сарадњи са руководиоцима 
организационих јединица, организују обуку из „Прве 
помоћи“, и то тако да се не ремети процес рада, а 
да ипак наши запослени уз стручну помоћ овладају 
основним знањем и вештинама у спасавању људских 
живота. Како нам је рекао Радан Поповић из Службе 
за БИЗНР и ЗОП, обука запослених из области прве 
помоћи почела је 10. септембра ове године, најпре на 
локацији Пут шајкашког одреда бр. 3 у Новом Саду и 
у протеклом периоду организована је у два термина 
на тој локацији, као и у Пословном центру Србијагаса 
на Булевару ослобођења бр. 69, као и на Аутопуту 11 у 
Београду.

-Обука се обавља у складу са Правилником о начину 
пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који 
морају бити обезбеђени на радном месту и начину 
и роковима оспособљавања запослених за пружање 
прве помоћи (Службени гласник РС 109/16). Обуку 
изводи овлашћена здравствена установа, у складу са 
наведеним правилником, а то је у овом случају Дом 
здравља Нови Сад. Одлучено је да се обука организује 
по мањим групама, због епидемиолошке ситуације и 
мера које су на снази, у седиштима организационих 
јединица које имају „велике сале“ (ресторане или 
сале за састанке), а план је да се обука изведе 
у организационим јединицама ЈП „СРБИЈАГАС“ у 
Кикинди, Зрењанину, Панчеву, Новом Саду и Београду. 
Запослени из радних јединица у Крагујевцу, Чачку 
и Јагодини долазиће у групама у Београд, такође уз 
придржавање и поштовање свих мера против ширења 
корона вируса, рекао је за наш лист Радан Поповић.

Предвиђено је да обуку похађају запослени на 
радним местима са повећаним ризиком, за њих је она 

обавезна, као и њихови руководиоци. То су, углавном, 
запослени који раде у радним јединицама „Технике“, 
као што су манипуланти-руковаоци, инструменталци, 
бравари, заваривачи и други. План је да се на свакој 
локацији, односно седишту организационих јединица, 
обучи одређени број запослених, најмање 2%, како би 
у случају потребе односно ванредних догађаја, могли 
да пруже неопходну помоћ. 

-Сматрам да не треба трошити речи колики је значај 
обуке из ове области, односно колико је важно 
унесрећеном пружити благовремену и адекватну 
прву помоћ, од чега у великој мери некада може да 
зависи и живот и опоравак повређеног, оцењује Радан 
Поповић и на крају додаје да се динамика извођења 
обуке планира и организује на недељном нивоу, због 
процеса рада, а узимајући у обзир да су ових дана у 
току радови на припреми гасног система за грејну 
сезону, али и да се тренутно много и интензивно 
ради и на изради кућних гасних прикључака, што има 
приоритет.

                                                                                        В.А.

УЗ ПОШТОВАЊЕ СВИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА



Почетком септембра руска компанија „Гаспром“ 
саопштила је да је повећала производњу природног 
гаса током осам месеци ове године, и то за 17,9 
процената на годишњем нивоу, док је извоз, такође, 
већи за 19,4 посто. Гаспром је објавио да су  испоруке 
гаса Србији порасле за читавих 123,9 процената. 

Производња гаса у периоду јануар-август, како је 
саопштено, повећана је за 51,2 милијарде кубних 
метара, тако да она износи 337,2 милијарде кубика, 
наводи се у саопштењу Гаспрома, а преноси агенција 
Тасс. Извоз гаса у земље изван Заједнице Незавизних 
Држава (ЗНД) порастао је за 19,4 посто или за 21,3 
милијарди кубних метара, и то на 131,3 милијарде 
кубних метара. 

-Гаспром наставља са испорукама гаса на нивоу 
близу историјског рекорда од 133,3 милијарде кубних 
метара забележеног у истом периоду 2018. године, 
наведено је. Испоруке гаса су, како се прецизира, 
током осам месеци 2021. повећане Турској (173,6%), 

Србији (123,9%), Немачкој (39,3%), Италији (15%), 
Румунији (344%), Пољској (12%), Финској (22,7%), 
Бугарској (50,9%) и Грчкој (15,8%). Гаспромове 
испоруке на домаћем тржишту, порасле су за 10,9 
посто, или за 15,6 милијарди кубних метара, додаје се 
у овој  информацији.                                                                     

                                                                  (www.tanjug.rs)  
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Гаспром повећао производњу и извоз у периоду јануар-август

СРБИЈИ ВЕЋА ИСПОРУКА ГАСА ЗА 124%

Изградња гасовода „Северни ток 2“ у потпуности је 
завршена у петак, 10. септембра, саопштила је руска 
компанија Гаспром.

-На јутрошњем оперативном састанку Гаспрома, 
председник одбора Алексеј Милер саопштио је да 
је у 8:45 часова по московском времену изградња 
гасовода „Северни ток 2“ у потпуности завршена, 
наводи се у саопштењу, које је истог дана пренела 
агенција Тасс. Раније је објављено да је оператер 
пројекта завршио постављање последње цеви 
„Северног тока 2“. Компанија очекује да ће гасовод 
пустити у рад до краја године. Према најавама 
Гаспрома, ове године се тим цевоводом може 
испоручити 5,6 милијарди кубних метара гаса. 

Њујоршка агенција „Блумберг“ је пренела, позивајући 
се на неименоване изворе, да Гаспром планира да 
почне испоруке гаса кроз први крак „Северног тока 
2“ од 1. октобра, а кроз оба крака до 1. децембра. 
Иначе, „Северни ток 2“ састоји се од два крака 
гасовода укупног капацитета 55 милијарди кубних 
метара годишње и протеже се од обале Русије преко 
Балтичког мора до Немачке.     
	 	 	 	 															 (Аг.)	

Завршен „Северни ток 2“

УКУПНИ КАПАЦИТЕТ ГАСОВОДА 55 МИЛИЈАРДИ 
КУБИКА



Нови дугорочни уговор о снабдевању природним 
гасом потписан је у понедељак, 27. септембра 
у згради Министарства спољних послова у 
Будимпешти. Споразум су потписали руководиоци 
Гаспрома и мађарске енергетске групе „MVM“, 
а у присуству  Елене Бурмистрове, заменика 
председника „Гаспрома“ и директорке „Гаспром 
експорта“, као и, са мађарске стране, министра 
спољних послова те земље, Петера Сијарта. Тим 
уговором предвиђено је да Гаспром Мађарској 
годишње испоручује до 4,5 милијарде кубних метара 
гаса. Споразум је потписан за период од 15 година. 

Мађарски шеф дипломатије је након потписивања 
новог гасног уговора који заобилази Украјину, изјавио 
да одбацује, како је рекао, покушаје Кијева да се 
меша у унутрашње ствари Мађарске. 

-На Мађарској је одлука о томе какве споразуме 
потписује, истакао је он и додао да Будимпешта 
никада није критиковала било који украјински 
споразум, наводи британска агенција Ројтерс која је 
пренела вест и изјаве са овог догађаја. 

Као што је познато, Мађарска је крајем прошлог 
месеца саопштила да је са Русијом постигла договор 
о свим условима новог дугорочног споразума о 
снабдевању гасом који треба да ступи на снагу 1. 
октобра. Сијарто је тада рекао да ће споразум с 
Гаспромом бити закључен на 15 година, уз могућност 
модификовања количине која се купује после 10 
година. Такође је навео да је договорена повољнија 
цена него раније и да ће Гаспром годишње 
испоручивати Мађарској 4,5 милијарде кубних метара 
природног гаса преко две руте - 3,5 милијарде 
кубних метара преко Србије и једну милијарду 
кубних метара преко Аустрије. Мађарска се у 
прошлости највећим делом када је реч о снабдевању  
природним гасом, ослањала на увоз из Русије преко 
цевовода кроз Украјину. Међутим, последњих година 
је диверсификовала канале за увоз гаса отварањем 
прекограничних интерконектора са већином 
суседних земаља и обезбеђујући испоруке од Ројал 
Дач Шела из терминала за течни природни гас на 
острву Крк. 

У саопштењу „Гаспрома“ са потписивања овог 
споразума, пренета је и изјава председника Управног 
одбора те компаније Алексеја Милера.

-Данас потписани дугорочни уговори гарантују 
поуздане, стабилне испоруке руског гаса у наредних 
15 година. Важна компонента нових споразума је 
диверсификација путева снабдевања. Мађарска 
ће већ 1. октобра почети да добија гас који ће 
Гаспром испоручивати преко „Турског тока“ и 
гасовода у југоисточној Европи. То је у великој 
мери омогућено захваљујући напорима бугарских, 
српских и мађарских компанија - да развију 
националне преносне системе за гас, коментарисао 
је потписивање уговора Алексеј Милер, шеф Управе 
Гаспрома. 

У саопштењу се, такође, наводи да је Гаспром 
прошле године Мађарској испоручио 8,6 милијарди 
кубних метара гаса, што је по обиму била друга 
највећа количина у последњих 12 година.

																																																																																				(Аг.) 
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Мађарска с Русијом потписала нови дугорочни споразум о снабдевању гасом

ОД 1. ОКТОБРА РУСКИ ГАС ЗА МАЂАРСКУ 
ЋЕ СТИЗАТИ ПРЕКО СРБИЈЕ 
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Наши запослени вишеструко хумани у протеклом месецу 

О ЧЕПОВИМА , ЕКОЛОГИЈИ, ДОБРОВОЉНОМ
ДАВАЛАШТВУ КРВИ

Владимир Уторник

На минулим, обједињеним, сајмовима – пољопривреде, 
лова, риболова, спорта и туризма, као и екологије – 
учествовало је и Хуманитарно-еколошко удружење 
„Чепом до осмеха“, које своје активности промовише 
још од 2012. године. У том, готово десетогодишњем 
периоду, ова организација сакупила је 550 тона 
чепова, а то је искоришћено за куповину 56 разних 
помагала за децу ометену у развоју чиме се 
омогућује боље и лакше функционисање деце током 
образовања. Осим тога акције удружења имају и велик 
значај у заштити животне средине, с обзиром на то да 
се та велика количина пластичних чепова рециклира 
и поново употребљава, на шта су волонтери 
указали својим присуством на сајму и свакодневним 
одржавањем радионица за децу и одрасле.  

Управо та хуманост на делу је нешто што у нашој 
компанији постоји и негује се већ дужи низ година. 
Наиме, ЈП “СРБИЈАГАС” је признато и препознато као 
предузеће које има и показује високу друштвену 
одговорност, а запослени имају развијену свест о томе 
шта значи бити солидаран и понашати се у складу са 
том људском потребом да се помогне онима којима 
је свака врста помоћи непоходна и који су, не својом 
кривицом, унесрећени и угрожени. 

Много пута су запослени ЈП „СРБИЈАГАС“ исказали 
своју хуманост у разним активностима. Пре три године 
наше колегинице и колеге из Новог Сада укупно 
су сакупили близу 15 хиљада пластичних чепова и 
предали их организацији „Чепом до осмеха“. 

Слично је било и у септембру када је поново 
организована акција одношења чепова у Ћирпанову 
улицу, где је седиште хуманитарно-еколошког 
удружења. Запослени у организационим деловима 
„Мерење и регулација“ и „Лабораторије за гасну 
технику“ чије се пословне просторије налазе на Путу 
шајкашког одреда 3, као и колегинице и колеге у 
Пословном центру на Булевару ослобођења 69, поново 

су на колективном нивоу исказали свест да се и са 
малим чином може бити врхунски хуман, ако постоји 
свест о томе. Зато признање иде на адресу свих 
наших запослених, јер су заједнички учествовали у 
прикупљању чепова. У оперативном смислу „посао“ 
одношења тих близу 15 хиљада чепова урадили су 
Момчило Гаговић, Слободан Павловић и Мирослав 
Познић, који су представницима удружења „Чепом 
до осмеха“ предали петнаестак кутија пуних чепова. 
Наравно, нашем 
предузећу одато 
је признање и 
захвалност што 
доприносимо томе 
да будемо боље 
друштво, пошто 
скупљање чепова у 
крајњој линији има 
двоструки значај 
- користи се и у 
хуманитарне сврхе 
и има еколошки 
карактер. С тим у 
вези постоји идеја 
да се, за почетак, 
на сваком спрату 
у Пословном 
центру, поставе 
посебни сандуци 
за одлагање 
пластичних флаша, 
које би се исто 
тако носиле на 
рециклажу. 

У Заводу крв дало 40-оро запослених
У последње време сведоци смо чињенице да у 
нашој земљи нема довољно крви за оне којима је 
драгоцена течност потребна из разних разлога. 
Црвени крст Србије, Војводине и Новог Сада 
готово свакодневно апелују да житељи Србије 
у складу са својим могућностима, искажу своју 
хуманост. Запослени у Србијагасу, односно чланови 
новосадског Актива добровољних давалаца крви 
никада нису калкулисали са својом хуманошћу, па 
су се у четвртак, 23. септембра појавили у Заводу за 
трансфузију крви у Новом Саду у завидном броју. У 
редовној, трећој овогодишњој акцији добровољног 
давања крви, учествовало је 40 наших колегиница 
и колега, спремних да својом хуманошћу помогну 
онима којима је то потребно.  Како су нам рекли у 
Активу добровољних давалаца крви новосадског 
дела Србијагаса, четврта и последња акција биће 
организована у четвртак, 23. децембра.  
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Одржан кошаркашки турнир у организацији нашег колеге и уз учешће баскет екипе Србијагаса 

ВИШЕ ОД 100 УЧЕСНИКА МЕМОРИЈАЛА 
„НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ“

Леп, али и сентименталан 
кошаркашки дан на Спенсу, са више 
од стотину учесника, што деце, 
што одраслих, али и публике. Током 
преподнева у суботу, 18. септембра, под 
сводовима новосадског храма спорта, 
одигран је први меморијални турнир 
„Ненад Станојевић Неша“ у спомен 
на недавно преминулог кошаркашког 
тренера и једног од оснивача клуба „НС баскет 07“, 
иначе запосленог у предузећу „Транснафта“. Наш 
колега Слободан Павловић, члан кошаркашке и 
баскет екипе „Србијагаса“ је тренер у поменутом 
клубу и дуги низ година сарађивао је са тренером 
Нешом Станојевићем, који је, нажалост изгубио битку 
са корона вирусом Ковид-19. Према Павловићевим 
речима најмање што је могло да се учини  јесте 
организација једног оваквог турнира и он се 
прихватио тог задатка, с обзиром на то да су многа 

деца код Неше 
Станојевића научила 
прве кошаркашке 
кораке и заувек 
остала заљубљена у 
„краљицу игара.“  

Осим домаћина 
турнира учествовало 
је још пет екипа 
из клубова који, 
углавном, свој 

рад базирају на тренирању најмлађих. Тако су на 
овом меморијалном турниру учествовали дечаци и 
девојчице узраста 10 и 11 година (млађи пионири) 
из клубова „Селекта“, „ЛД“, „Дифенс“, „Футог“ и 
Баскетбол старс“. У паузама између кошаркашких 
утакмица одигран је и ревијални турнир одраслих у 
баскету три на три. На том турниру учествовала је и 
екипа наше компаније која годинама уназад бележи 
одличне резултате и успехе на разним надметањима 
рекреативаца. Овог пута турнир, разумљиво, није био 
такмичарског карактера, а осим тима „Србијагаса“, 
наступили су баскеташи „ЕМС“-а, „Транснафте“ и две 
екипе јуниора клуба „НС баскет 07“ састављене од 
младића које је тренирао Ненад Станојевић. Посебно 
је било занимљиво што су се тог дана на Спенсу 
појавили и старији баскет рекреативци из нашег 
предузећа, који се, како смо сазнали, с времена на 
време, још окупе на рекреацији и одиграју баскет, или 
два. Сви учесници су, на крају, за успомену, добили по 
медаљу и мајицу од организатора. 

                                                                            В. Уторник

Епидемилошка ситуација утиче на планове наших пензионера 

ОТКАЗАН ИЗЛЕТ ЗА КРАЉЕВО
Вирус корона као да се понаша по систему топло-
хладно. Иако је током лета пао број заражених и 
оболелих,  сведоци смо да су у септембру статистички 
подаци поново почели драстично и драматично да 
расту. Зато су и наши пензионери били спречени да 
реализују део својих активности. Наше некадашње 
колеге организоване у УПР ЈП „СРБИЈАГАС“ надале 
су се да ће и овога пута, као што су то учинили пре 
три месеца, моћи да организују један излет. За 23. 
септембар била је планирана посета Краљеву и 
средњовековном манастиру Жича, уз чињеницу да 
само путовање не би изискивало превише напора, јер 

се сада до Краљева преко аутопута Милош Велики, 
стиже релативно брзо. Тај излет је, мећутим, отказан 
због већ поменуте лоше епидемиолошке слике у нашој 
земљи. 

-Остаје нам да се надамо да ћемо у неком догледном 
периоду, ако то здравствена ситуација дозволи, моћи 
да урадимо то што смо планирали. Планирамо, такође, 
да у октобру одржимо седницу Извршног одбора. 
Наравно и одржавање тог састанка највише зависи од 
епидемиолошке ситуације, рекао нам је председник 
пензионера Србијагаса Бошко Тодоровић.

У КАЛЕНДАРУ КСВ                                                    
Меморијални турнир „Неша Станојевић“  су, како нас је 
обавестио Слободан Павловић, подржали Кошаркашки 
савез Србије и Кошаркашки савез Војводине, тако да ће овај 
догађај бити уврштен у календар покрајинске кошаркашке 
организације. То значи да ће постати традиционалан, 
биће организаван једном годишње, а план је да постане и 
међународни.  

В.У.



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 - ДП “НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10кг - “Петрол”, Нови Сад
електрична енергија - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - Стовариште угља “Искра-Пан” и “Мај-гор”, Нови Сад
пелет буков - “Крајина Дрво НС”, Ветерник 

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2021.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период	септембар	2021.
Период септембар 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕН
Т КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВН
А ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 154.17 45.9 0.85 3.95 3.49 248.58%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,937.50 17.078 0.91 1.35 1.19 18.84%

 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 - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Петрол", Петроварадин
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 - Стовариште угља "Искра-Пан" и "Мај-гор", Нови Сад

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2021.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Период септембар 2021.
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ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 154.17 45.9 0.85 3.95 3.49 248.58%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,937.50 17.078 0.91 1.35 1.19 18.84%

 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 - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Петрол", Петроварадин
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 - Стовариште угља "Искра-Пан" и "Мај-гор", Нови Сад

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2021.

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


