16 NEWSLETTER
СРБИЈАГАС

godina
zajedno

октобар 2021.

www.srbijagas.com

СУСРЕТ ВУЧИЋ-ПУТИН 25.
НОВЕМБРА У МОСКВИ

Директор Србијагаса Душан Бајатовић по повратку из Москве:

КОНАЧАН ПЕЧАТ РАЗГОВОРИМА О
ЦЕНИ ГАСА ДАЋЕ ПРЕДСЕДНИЦИ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ ВУЧИЋ И ПУТИН

Све што је у вези са ценом гаса
зависи од сусрета председника
Србије и Русије, Александра Вучића
и Владимира Путина. Ово је била
прва изјава по повратку генералног
директора Србијагаса Душана
Бајатовића из Москве у петак, 15.
октобра, а коју су одмах пренели
агенција Танјуг и Радио телевизија
Србије. Директор је након разговора
са представницима руског Гаспрома,
новинарима рекао да ће коначни печат
тим преговорима дати председници
Вучић и Путин на састанку који је
заказан за другу половину новембра.
-Што се тиче Гаспрома и Србијагаса,
мислим да смо се добро разумели.
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Пре свега, они су добро разумели
шта бисмо ми желели да видимо, а да
притом то буде на професионалном
нивоу. Нису то само количине, то је
и управљање ризицима у послу, то је
наручивање производње, то су питања
транспорта, питања тачака испоруке и
да ли ћемо проширити Банатски Двор,
пошто каснимо две године, казао је
Бајатовић гостујући у емисији „Око“ на
РТС-у.

ПРЕДСЕДНИК О СКЛАДИШТУ
БАНАТСКИ ДВОР

O ЦЕНИ ГАСА
И У ГОСТОВАЊИМА
ДИРЕКТОРА У МЕДИЈИМА

Такође, истакао је да је потрошња
гаса у Србији сезонска, односно
неравномерна и да то много кошта,
као и да би новим, десетогодишњим
уговором требало да се добију
флексибилнији услови.

1

- Гас се тренутно набавља по цени од 270 долара,
док је његова цена на берзи око 1.000 долара, на
шта треба додати још и трошкове транспорта, рекао
је он и поручио да до краја зиме у Србији неће бити
промене цене гаса за грађанство.
-Гас за домаћинства неће поскупети до краја грејне
сезоне. Биће довољно гаса. Надам се да ћемо га имати
по доброј цени, казао је Бајатовић и додао како се
нада да ће за индустрију имати најбоље могуће услове
снабдевања.

истакао да ће судбина наше земље у енергетском
смислу, када је у питању снабдевање гасом,
буквално зависити од предстојећег сусрета двојице
председника, где ће бити дефинисани дугорочни
елементи сарадње на плану испоруке гаса. На
питање да ли очекује да Србија том приликом добије
добру цену гаса, Бајатовић је рекао да је тренутно
незахвално причати о очекивањима, али да постоје
услови да тај разговор буде добар за интересе Србије,
односно за интересе Србијагаса и Гаспрома.

Директор Србијагаса је, говорећи и за агенцију Танјуг,

Надзорни одбор Србијагаса заседао у Новом Саду

УСПЕШНО НАСТАВЉЕН ТРЕНД ОСТВАРИВАЊА
ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

(www.rts.rs; www.tanjug.rs)

СУСРЕТ ВУЧИЋ-ПУТИН 25. НОВЕМБРА У МОСКВИ
Председник Србије Александар Вучић састаће се са
руским председником Владимиром Путином 25. новембра
у Москви. Двојица председника разговараће о цени гаса
и актуелној гасној кризи у Европи, али и о проблемима на
Косову и Метохији.
- Снабадевање руским гасом у Србији је стабилно, а
уговор који дефинише цену гаса истиче крајем године.
Руска страна је у преговорима предложила троструку
цену гаса у односу на постојећу. Данас (15. октобра)
је цена гаса на берзи у Холандији, која је референтна
за Европу, 1.200 долара за 1.000 кубних метара. Ми
купујемо гас за 270 долара и имамо уговор за увоз гаса
из Русије по тој цени до краја ове године, а замислите
шта ћемо после 1. јануара, рекао је Вучић наводећи
да Србија сада троши просечних 6,5 милиона кубних метара,а да ћемо трошити 11 милиона кубика.
При томе, како је казао, гасом се данас делом снабдева и електросистем Србије, да бисмо имали пуну
снабдевеност и повољнију цену електричне енергије.
			
			
(Аг.)

ПРЕДСЕДНИК О СКЛАДИШТУ БАНАТСКИ ДВОР
Председник Србије Александар Вучић је, говорећи о томе да Србија има довољне
количине гаса у свом складишту, навео каква је ситуација у Подземном складишту
гаса Банатски Двор.
- Наша складишта су скоро пуна. Тако раде домаћини, али не подносим када га
трошимо као сада, јер се складиште чува за црне дане, казао је председник Србије
и додао да ће држава дати све од себе да снабдевање буде добро.

ЦЕНА ГАСА И СНАБДЕВАЊЕ ГЛАВНЕ ТЕМЕ ДИРЕКТОРОВИХ ГОСТОВАЊА У МЕДИЈИМА
Разговори у Москви о продужетку дугорочног уговора са Гаспромом,
будућа цена гаса, енергетска криза у Европи, правци снабдевања
и пословање националне гасне компаније биле су главне теме и
питања која су новинари и уредници домаћих медија поставили
генералном директору ЈП „СРБИЈАГАС“ Душану Бајатовићу приликом
његовог гостовања у емисијама неколико телевизија са националном
фреквенцијом - ТВ Прва, Пинк ТВ и ТВ Хепи. Реч је о емисијама са највећом
гледаношћу, тако да је наше присуство у медијима са позитивном
конотацијом тих дана било забележено у свим анализама агенција за
клипинг, али и наше Службе за односе са јавношћу.
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Извршни директор ЈП „СРБИЈАГАС“ за комерцијалне послове Драган Вучур:

СВИ ЧЕКАМО ИСХОД РАЗГОВОРА ПРЕДСЕДНИКА
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ И НАДАМО СЕ НАЈБОЉЕМ

„СРБИЈАГАС“
није
неспремно
дочекао ову
ситуацију
на тржишту
енергената.
Складиште
гаса је
напуњено, а
преговори о
продужетку
уговора са
руском страном
су започети
благовремено,
још половином
године. Оно што ми у овом тренутку, са сигурношћу,
можемо да кажемо то је да нико, тј. ниједан купац,
тренутно није ускраћен ни за шта, односно да
успевамо да одговоримо на све захтеве и исказане
потребе наших потрошача. Ипак, оно што је
најважније за будућност снабдевања нашег тржишта,
чућемо за отприлике месец дана, када се састану
председници Вучић и Путин, и када се тачно буде
знало под којим условима ће Србија од 1. јануара
добијати гас. Ово је резиме разговора са извршним
директором за комеријалне послове ЈП „СРБИЈАГАС“
Драганом Вучуром, који смо урадили управо негде
у време када се са преговора са Гаспромом вратио
наш генерални директор и када је објављено да ће
крајњи исход односно елементи продужетка уговора
о снабдевању гасом, бити познати након сусрета
двојице председника у Москви.
- Наравно да је у овом тренутку, заиста, веома
незахвално и преурањено било шта прогнозирати.
Сви чекамо и надамо се да ће ови разговори на

највишем нивоу донети добро нашој држави и обема
компанијама. Наш генерални директор све ово
време интензивно ради и активно је укључен у све
разговоре, не само последњих дана и недеља, него
и већ неколико месеци, чинећи максимално све што
се може да преговори Србијагаса и Гаспрома буду у
корист обе стране и да, уједно, буду добра припрема
за разговоре председника двеју држава од којих све
зависи. Оно што је сада извесно то је да ће се будућа
цена формирати другачије него до сада и да ће на
њу утицати и тржиште и нафтна формула, рекао је
у разговору за компанијски лист, извршни директор
Драган Вучур.
Он, уједно, подсећа на дешавања у европским
земљама, па и у региону, где цена гаса за крајње
купце драстично скаче. Примера ради, загребачки
снабдевач гасом подигао је цену гаса од 1. новембра
за чак четири пута, што ће тек изазвати велике
потресе на тржишту и удар на буџете купаца. Слично
је урадио и словеначки „Петрол“. Неке европске
земље су, тражећи начин како да помогну свој
енергетски сектор, подрже га и субвенционишу,
интервенисале на тај начин што су се одрекле пореза
на енергенте и на тај начин смањиле трошак крајњег
купца.
- У таквој ситуацији са енергентима какву тренутно
имамо, а сложићете се никада се оволико
неповољних околности у исто време није поклопило,
добро је што наша земља има Србијагас као државну
гасну компанију преко које може евентуално да
интервенише на тржишту, јер је, у сваком случају,
мало проблематично да држава даје субвенције
приватним компанијама. Видећемо како ће се
ситуација даље одвијати, за сада је важно да гаса за
наше купце има, да ће цена за јавно снабдевање до
краја грејне сезоне остати непромењена, а да,

СРБИЈАГАС УКЉУЧЕН У РАДНУ ГРУПУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЕНЕРГЕНТИМА
У име ЈП „Србијагас“, Драган Вучур је присуствовао састанку Радне групе за праћење сигурности снабдевања
енергијом и енергентима, на којем је закључено да је енергетска ситуација у Србији стабилна упркос кризи
на енергетским тржиштима у Европи. На састанку
је такође истакнуто да је и тржиште енергентима у
нашој земљи у овом тренутку стабилно и да ће наша
земља, у условима поремећаја на глобалном тржишту,
бити енергетски безбедна, са стабилним снабдевањем
енергијом и енергентима и привреде и домаћинстава. На
састанку су представљени извештаји „Србијагаса“, ЕПС-а
и ЕМС-а о испуњености складишта, количини енергената
који се увозе, пројекцијама о потенцијалном увозу и
очекивања о потрошњи. Следећи састанак Радне групе
заказан је за 15 дана.
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како је и сам председник Вучић рекао, за индустрију
она неће бити на овом нивоу као до сада, али да ће,
свакако, бити боља него било где у Европи, појаснио
је Драган Вучур.
На наше питање, какви су подаци о продаји гаса у
првих 6, односно 9 месеци, он каже да је продаја ове
године, због раста индустрије, у значајном проценту
већа и да ће, уколико се тај тренд настави, до

краја године она бити један од најбољих пословних
показатеља у 2021. години. С друге стране, када је
реч о наплати, наводи да је степен наплате доспелих
потраживања ове године око 93 процента и да се
максимални напори улажу да се тај проценат још
повећа.
Весна Арсић

У ЈП „СРБИЈАГАС“ ФОРМИРАН ОГРАНАК „СНАБДЕВАЊЕ“
С обзиром на то да је Надзорни одбор ЈП „СРБИЈАГАС“ недавно донео
Одлуку о формирању Огранка „Снабдевање“ у нашој компанији,
извршног директора Комерцијалних послова питали смо шта то ново у
нашој организацији доноси.
- Ова одлука је у складу са Акционим планом Владе Републике Србије
за спровођење активности у циљу реорганизације ЈП „СРБИЈАГАС“,
Нови Сад, донетим у мају ове године. Србијагас, формирањем огранка
„Снабдевања“, заправо, наставља да реализује све оне активности које
су овим планом предвиђене, а које је пред нас поставио наш оснивач,
Влада Републике Србије, рекао је Драган Вучур.

Објављена листа највећих компанија у Југоисточној Европи „SEE TOP 100“

ЈП „СРБИЈАГАС“ ПОНОВО МЕЂУ НАЈБОЉИМA
У СРБИЈИ И РЕГИОНУ

Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“,
Нови Сад, према
најновијој ранг листи, коју
традиционално објављује
„SEE NEWS“, поново је међу
највећим и најуспешнијим
компанијама у региону
Југоисточне Европе. Како је
саопштено, упркос глобалном
економском паду изазваном
пандемијом корона вируса,
комбиновани приход сто
највећих компанија у овом
региону пао је у 2020.
години за 7%, односно на
120 милијарди евра, док
су у поређењу са 2019.
годином компаније оствариле
рекордних 129,3 милијарди,
показује 14. издање листе
„SEE TOP 100“.
На овогодишњој листи
„SEE TOP 100“ нашло се
12 српских компанија. ЈП
Електропривреда Србије

најбоље је рангирана и налази
се на 8. месту, са приходима
од 2,6 милијарди евра у 2020.
години. Наша компанија, ЈП
„СРБИЈАГАС“ заузела је 68.
место са 781 милион евра
прихода. На листи су и Нафтна
индустрија Србије на 22.
месту, са приходом од 1,4
милијарде, „Delhaize Serbia“
на 48. месту са 964 милиона
евра прихода, Телеком Србија
на 60. месту са 823 милиона
и „TIGAR tyres“ на 63. месту са
816 милиона евра прихода.
Међу 12 српских компанија
са највећим приходима су и
„Електродистрибуција Србије“,
„Mercator-S“, „Nelt“, „Serbia Zijin
Copper“, „Infrastructure Development and Constrution“ и „HBIS
Group“.
				
(top100.seenews.com)
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Део Инвестиција, Сектор техничке подршке „Одржавање гасовода“ максимално ангажован ових дана

НЕКАКО ПО ПРАВИЛУ, УВЕК СЕ НАЈВИШЕ РАДИ
ПРЕД ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Весна Арсић
Екипе Радне јединице „Одржавање гасовода“
Зрењанин, упркос ситуацији са корона вирусом,
због којег је део људства на боловању, затим лошим
временским условима, али и чињеници да увек у
овом делу године добијају највећи број налога за
интервенцијама на нашем гасоводном систему, са
успехом завршавају овај двомесечни период, један
од, како кажу, најангажованијих до сада. Наиме,
њихов извештај за септембар и октобар, који су
припремили за наш билтен, садржи заиста дуг списак
урађених санација и интервенција, уградњи нових
деоница, опреме и делова на гасоводним објектима
ЈП „СРБИЈАГАС“. Уобичајено, о њиховим активностима
разговарамо са директором Сектора техничке
подршке Београд задуженим за послове одржавања
гасовода, Слободаном Паскашем.

- Навешћу најпре највеће послове које смо у ова
два месеца реализовали. Три крупна пројекта,
да их тако назовемо, наши људи урадили су у
Добановцима, Крушевцу и Београду. Хронолошки,
најпре смо имали израду топлог прикључка на ГМРС
Добановци, затим измештање градске гасне мреже
за фабрику „Хенкел“ Крушевац, где је колега Душан
Мазалица водио радове, а екипа је на терену била
три дана. Трећа велика интервенција о којој сте
сигурно чули, то је санација градске гасне мреже у
Београду на Вождовцу. Зрењанинско „Одржавање
гасовода“ урадило је тај посао у суботу, 9. октобра.
О тој санацији је било приче и извесних, да тако
кажемо, прозивки у нашој јавности и због тога нам
није било баш свеједно, јер ми смо учинили заиста
све да, најбрже што је могуће, санирамо оштећење
које је, да напоменем, направило треће лице,
дакле неки несавесни инвеститор градећи зграду,
и да потрошачима омогућимо сигурно и безбедно
снабдевање у предстојећим хладним зимским
данима. То је, дакле, био циљ, и ми смо га испунили
у потпуности. И поред изузетно лошег времена и
услова за рад. Киша нам је, да тако кажем, цео тај дан
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падала за врат, али све је урађено максимално брзо,
без грешке на завару, професионално и стручно до
краја. Замењен је део од 12 метара гасовода и због
тога је морала да буде обустављена испорука гаса
једном делу потрошача у Београду. Одлучено је још
и то да се замене две славине на друге две локације
на градској мрежи у том делу Београда, тако да је
то у извесној мери одужило радове, али ипак све је
урађено у роковима који су благовремено најављени
потрошачима, а систем је сада сигурнији и спремнији
за зиму, испричао нам је Слободан Паскаш.
Зрењанинци су протеклих недеља били и у
Госпођинцима, где је урађено спајање двосмерног
гасовода за ПСГ Банатски Двор са магистралним
гасоводом од бугарске до мађарске границе.
- И тај посао је рађен једног од претходних викенда,
тако да су наши људи сада већ прилично преморени,
раде без паузе, а морам да кажем и то да нас је
корона заиста прилично пореметила, јер је један
део наших запослених на боловању, нису нам ту
сви заваривачи и још неки важни чланови наше
екипе, тако да смо се сналазили како смо умели и
знали да посао не би трпео, каже Паскаш.
Настављене су претходних недеља и
реконструкције мерних линија, посао који се већ
дуже ради на гасоводном систему ЈП „СРБИЈАГАС“.
Тако су овога пута на списку објекти, који се
раде по налогу РЈ ЛГТ-Мерење и регулација: ГМРС
Српска Црња, ГМРС Меленци, МРС Нови Сад,
МРС Дом омладине Панчево, МРС Дом здравља
Алибунар, ГМРС ТЕ ТО Нови Сад, МРС Библиотека
Панчево. Велика реконструкција рађена је и на
ГМРС Алибунар, а комплетирана је и МРС Стара
индустријска зона Кикинда. Уградња прикључака
за телеметрију извршена је на ГМРС Владимировац,
ГМРС Банатски Карловац, ГМРС Иланџа, ГМРС Велика
Греда, ГМРС Мокрин Југ, ГМРС Чока, ГМРС Сечањ и ОГС
Кикинда.
- Предстоји нам, а радови су већ увелико почели,
измештање доводног гасовода за ГМРС Нова Пазова,
због потреба једног од тамошњих инвеститора који
гради нову фабрику. Због тога измештамо постојећи
гасовод од 8 цоли у дужини од око 150 метара, што
је прилично велики посао, додаје још у разговору
Слободан Паскаш.

ЗАМЕНЕ КОТЛОВА ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
Поред уобичајених послова у радионици на
изради стубова за колекторе и вертикала за
кућне гасне прикључке, урађене су и замене
котлова у Суботици и Хоргошу, као и радови
у Јарковцу. Запослени у Електрослужби
„Одржавања гасовода“ Зрењанин настављају са
монтажом нових аутоматских станица катодне
заштите, као и на свим другим редовним
пословима по „белој књизи“.

Синдикат ће увек штитити радна, социјална и друга права свог чланства

МНОГО СРЕЋЕ И УСПЕХА ЗА 16 ГОДИНА РАДА!

16
година
zajeдно

Од 1. октобра 2005.
године, када је
издвајањем гасне линије
из тадашње Нафтне
индустрије Србије,
настало и основано Јавно
предузеће „СРБИЈАГАС“,
прошло је пуних 16
година. Године за нама,
у којима је уткано много
труда свих запослених
заједно са управом
компаније, донеле су углед и репутацију, коју данас
има мали број предузећа у земљи. Иза нас су велики
пројекти, километри гасовода и милиони испоручених
кубних метара гаса, а испред нас још више стратешки
важних подухвата у сектору гаса, од којих ће корист
имати и држава, и будући потрошачи, али и наша
компанија. Поводом годишњице предузећа, за изјаву
смо замолили председника Јединствене синдикалне
организације Србијагаса, Вељка Милошевића.
- Србијагас данас јесте у самом врху енергетског
сектора Србије и међу водећим предузећима
значајним за привредни развој целе земље. Мада,
а сви смо сведоци тога, да је наша компанија, а
и наше руководство, често нападано и изложено
заиста великим критикама у јавности, што је
потпуно неоправдано, будући да је чињеница да је
Србијагас у протеклом периоду остварио изузетно
добре пословне резултате, да никада до сада није
имао овакву инвестициону активност, да је увек
било довољно гаса за све и да смо увек најбоље
радили у корист државе, потрошача и за добробит
компаније у којој радимо. Углед и позицију коју
имамо остварили смо захваљујући раду, искуству и

заједничком залагању свих наших запослених, који
су, треба рећи и то, допринели да наше предузеће
ево већ седму годину за редом остварује позитиван
финансијски резултат и нето добит. Нарочито треба
истаћи позитиван тренд свих наших пословних
показатеља у последњих годину и по дана, које је
обележила епидемија корона вируса, а имајући у
виду све оно што је у здравственом, економском
и социјалном смислу, свима нама то донело. И за
добре резултате пословања и у најтежим условима
заслужни су запослени ЈП „СРБИЈАГАС“, јер предузеће
чине људи, који својим радом доносе напредак и
развој. Честитајући свима нама 16. годишњицу рада
и постојања, хтео бих да истакнем да ће Синдикат,
као и увек до сада, штитити и борити се за сва радна,
социјална и друга права свог чланства, али и да ће
се максимално ангажовати на подизању материјално
социјалног положаја запослених, наравно, све у
оквирима које нам дају надлежни државни органи.
Хтео бих овде да кажем и то, односно да подсетим,
да је Влада Републике Србије крајем августа
дала сагласност на Одлуку о расподели добити
ЈП „СРБИЈАГАС“ по финансијским извештајима за
2020. годину, коју је претходно усвојио Надзорни
одбор предузећа, тако да очекујемо и надамо се
да ће се створити услови да запослени, учешћем у
добити, на које имају право по Колективном уговору,
добију адекватну надокнаду за свој допринос
добрим пословним резултатима. Уз честитку за Дан
предузећа, свим нашим запосленима и њиховим
породицама пре свега желим добро здравље и сву
срећу на личном и пословном плану, казао је за
наш билтен председник ЈСО ЈП „СРБИЈАГАС“ Вељко
Милошевић.
В.А.

У октобру 27-оро оболелих од корона вируса у Србијагасу

ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ И ИМУНИЗАЦИЈА

Четврти епидемијски талас корона вируса не јењава.
Као што је у целој земљи месец октобар обележио
готово константан раст броја оболелих од COVID-19,
тако је и у нашој компанији било овог месеца. Према
подацима Кризног штаба ЈП „СРБИЈАГАС“, од 1.
октобра је у предузећу евидентирано 27 запослених
који су заражени овим вирусом, док је двоје, због
контакта са зараженом особом, а најчешће је ту реч о

члану истог домаћинства, било у изолацији. Гледано
од почетка епидемије, до сада је од COVID-19 излечено
216 радника Србијагаса. И надлежни у Србијагасу,
као и сви они који су део републичког Кризног штаба
и представници власти у нашој земљи, непрекидно
апелују да се придржавамо свих заштитних мера
свуда где посао захтева да будемо у некаквом
непосредном контакту. И наравно, вакцинација!

Запослени Србијагаса, добили су обавештење да су потписани Анекси Споразума о одређивању висине накнаде
зараде запосленима, који одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мера изолације или
самоизолације за ЈП „СРБИЈАГАС“ и „Транспортгас Србија доо“ и да су они усклађени са новим Закључком Владе.
-Право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде обезбеђује се запосленима који су, у време
трајања проглашене епидемије заразне болести и пре привременог одсуствовања са рада због потврђене заразне
болести COVID – 19, вакцинисани, као и запосленима који из здравствених разлога не могу бити вакцинисани и који,
о томе, уз извештај лекара о привременој спречености за рад, доставе одговарајућу потврду надлежне здравствене
установе, стоји у поменутом закључку Владе.
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Наш колега Владимир Петровић извео јединствен планинарски подвиг

ПОГЛЕД СА АРАРАТА – „МАЈКЕ СВЕТА“
Онда се Бог сјети Ное, свих звијери и све стоке што бијаше с њим у корабљи, па покрену вјетар над земљом да узбије воду. Затворише се извори
бездану и уставе небеске и дажд с неба престаде. Полако се повлачиле воде са земље. Након стотину педесет дана воде су јењале, а седмога
мјесеца, седамнаестог дана у мјесецу корабља се заустави на брдима Арарата.
Постање 8,1-8,4

Владимир Уторник
То се не може речима описати
Боље је бити искрен одмах на почетку. У замисли,
а потом и у реализацији текста који следи, нарасло
је брдо проблема, који би, када би се наводили,
претпоставка је, страшно заморили евентуалног
читаоца. Зато само признајем да сам се на тај брег
пењао и споро и полако и пажљиво у страху да не
скренем с пута, залутам, одем на странпутицу и не
стигнем до врха. Да ли сам стигао до врха? Немам
појма, нити је на мени да
о томе судим. Јер, прича
нашег колеге Владимира
Петровића (који је до
једног врха стигао) је и
невероватна и чудесна и
само је његова. Све остало
и добро и лоше иде на
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рачун оног који је покушао ту причу да уобличи. А,
постоје, изгледа, неке ствари које се речима не могу
изразити. То и он каже:
- Тај осећај, то кад се попнеш на врх планине, не
може се речима описати. Једноставно, човек то мора
да доживи. Може, наравно, да исприча ту причу у
смислу „био сам тамо и тамо“, али је веома тешко,
готово немогуће, другима објаснити ту емоцију. Раније
сам мислио да нема никаквог смисла то што људи
планинаре, умарају се, беспотребно. Има људи који
ми и данас кажу да је то глупо и да не виде сврху у
том делању. Разумем их, јер сам и ја то исто мислио,
раније. Изгледа да сам се променио.
Од почетка до Арарата...
- Планинарењем се бавим од пре три године и почело
је са обиласком Фрушке горе (а које друге планине?).
Уствари, нека врста преокрета се догодила када сам
осетио да сам престао да се крећем, да све више
времена проводим седећи, што
на послу, што код куће. Уседео
сам се и, онда, рекао себи: „Дај
мало да изађем негде, да се
дружим с неким!“ Није ту постојао
никакав план нити сам се учланио
у неко планинарско друштво.
Једноставно, дошло је из потребе
да се покренем у физичком смислу

АРАРАТ
Арарат, митску и библијску планину и врх на 5.137 метара зову „мајком света“. На
турском је „Планина бола“, на курдском „Ватрена планина“, Јермени је зову „Масис“, у
Библији је „Урартуа“. Многи верују да је то место на којем се Нојева барка зауставила
после потопа. Арарат је успавани вулкан на крајњем западу турске и граничи се са
Јерменијом. Управо је централни симбол јерменске заставе Арарат, а ни један Јермен
не сме да се попне на ту планину, јер им држава Турска то изричито забрањује. У
подножју, на самој граници, током Првог светског рата, Османско царство је погубило
и протерало око милион Јермена. Експедиција научника из Хонг Конга и Холандије се
2014. године спустила кроз платформе структура за које предања тврде да су остаци
Нојеве барке. Видео материјалима су документоване сачуване просторије од дрвених
дебала заштићене ледом и стврднутом вулканском лавом, као и разни предмети у
њима. Влада је, каже, видео тај отисак у планини који личи на Нојеву барку.
и са пар пријатеља сам почео да идем у шетње по
Фрушкој гори. Планинарење је, морам да кажем,
широк појам, обухвата различите ствари, има доста
нијанси. Под тим се подразумевају шетње по природи,
излети, успони на планинске врхове, па се стиже и
до високогорства и алпинизма. Ова два последња су
посебна и специфична. Е, сад се враћам на шетње по
нама најближој планини. То је била прва фаза. Сад
се то модерно зове „hiking“ или у преводу пешачење
по прелепој природи са фасцинантним крајолицима.
То нам није било довољно, па смо прешли на другу
фазу, која се (опет модерно) зове „treking“. Трекинг
је дуготрајно пешачење по планинским пределима.
Логичан наставак читаве приче је трећа фаза која
се зове високогорство и на граници је екстремног
планинарења. Висине на које се пењеш су веће од две
хиљаде метара, ваздух је ту разређен и појављују се,
код некога, и висинске болести. Одлазили смо дакле
што даље и што
више, а издвојио бих
успон на Маглић,
где је природа
фантастична,
Дурмитор са
изузетним
погледом, затим
Сињајевина... Лично
ми је најдражи
успон био до
врха Миџор на
Старој планини.
Истовремено, барем
једном недељно
смо пешачили по
Фрушкој гори, јер је
то у правом смислу
те речи – тренинг.
Тако, мало по мало,
искристалисала
се идеја да бисмо
могли да се
попнемо и на неку
планину са вишим
врхом и дошли до
закључка да је баш
Арарат прави изазов за нас, па смо се крајем августа
упустили у ту авантуру. И, што није без значаја, није
ни много скупо, односно може да се упореди са ценом
једног просечног летовања. А добитак је неупоредиво
већи и, као што сам већ рекао, доживљај готово

неописив. Сам аранжман траје осам дана, од којих
пет траје само успон на врх. Арарат је, иначе суров,
без растиња, највиша биљка је чичак. И планина је
незгодна за пењање, специфична, с обзиром на то
да не захтева некакву изузетну и велику физичку
спрему. Али зато човек више мора да буде спретан и
концентрисан. Све се догађа у организацији локалних
водича, јер пењати се на толике висине, ипак, није
наивно. Ти водичи организују и смештај и исхрану
на висинским камповима. Базни кампови су на 3.100
и 4.200 метара. С тим што кад кренеш из једног
кампа, крајња дестинација је други камп. Потом, због
аклиматизације, спушташ се до првог кампа. Тек
следећег дана поново идеш до другог кампа како
би се спречила, или у што блажем облику испољила
висинска болест. Прилагођавање на те велике висине
је од великог значаја. Осим тога, најважније што
сам научио јесте чињеница да је „све у глави“ и да
човек ако је психички стабилан може да издржи
највеће напоре. Јер, у почетку све изгледа као излет,
а потом како се пењеш све више и више долази до
умора, тешког кретања, недостатка ваздуха. У једном
тренутку осетио сам да ми је за један корак потребан
један удисај ваздуха и имао сам осећај да буквално
спавам између та два корака. Неописиво. И што год
да испричам може само да се приближи том и таквом
осећању. Да не заборавим, поред психичке и физичке
припремљености, одлучујући значај има и екипа с
којом се пењеш, неко ко ти даје подршку, насмеје те
кад је најтеже. Моја срећа је и у томе што сам био
део изврсне екипе коју чине Маја и Саша Водовар,
Предраг Радмиловић, Михајло Хаџистевић, Тиби и
Ирина, и са њима сам се попео на врх Арарата.
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Без њих би то било готово немогуће, јер се и планина
ту ипак нешто пита. Некога пусти на врх, неког не,
некоме пружи тај неописив поглед, а неког завије у
маглу. Успон на сам врх, као што сам рекао, почиње
трећег дана из базног кампа на 4.200 метара и за
тих нешто више од 900 метара потребно је пет-шест
сати. И кад се попнеш, развијеш заставу, дође ти да
вриштиш, да скачеш, да не знаш шта ћеш са собом
од среће што си на врху и што си после толико
напора учинио то што си наумио. И гледаш и не
верујеш... И, да знаш само, лакше је ићи горе.

парк наплаћује 1.000 долара. Због тога је нас 15-так
заинтересованих за планинарење у фази формирања
планинарског удружења, како бисмо, можда, дошли
до неког спонзора или донатора за овај подухват.
За одлазак на Килиманџаро биће потребно да се још
озбиљније припремимо. А шта је боље за припрему
него само пењање на нама ближе планине са
нижим врховима? Отуда би, током 2022. године, пре
него што одемо у Африку, желели да се попнемо
на Проклетије и Триглав. Уз, наравно, редовна
пешачења по Фрушкој гори. Кад смо се већ вратили
нашој панонској планини, могу да кажем да смо у
октобру учествовали на Седмом јесењем планинском

КРАТКА БИОГРАФИЈА
Владимира Петровића зову и Пижон, што због јасне фудбалске
асоцијације, што због чињенице да је помало и сасвим добро „пикао
лопту“ у родном Шапцу. Завршио је Машински факултет у Новом Саду
и као машински инжењер руководилац је у Сектору за инвестиције ЈП
„Србијагас“ - праћење и контрола реализације гасоводних објеката и
стручни надзор над извођењем радова. Посао, како каже, није статичан,
има доста теренског рада, уз комуникацију са различитим општинским
управама и јавним предузећима која имају инфраструктурне објекте
са којима се наши гасоводи укрштају, али и са страним инвеститорима
(слика доле састанак са представницима Линглонга). Ове године слави
јубилеј – 20 година рада у Србијагасу, односно претходно у НИС-Гасу.

...па на Килиманџаро – још ближе небу
- Чини ми се сада да је 5.000 метара нека врста
магичне границе. Јер, када се попнеш на врх који
је виши од пет километара све остало ти изгледа
мање важно и са великим нестрпљењем очекујеш
нове изазове. Заиста није претенциозно што ово
кажем. Ако све буде у реду, планирамо и желимо
да следеће године идемо на Килиманџаро, да се
попнемо на највиши врх Африке, Ухуру, који је на
5.895 метара. С тим што је успон на Килиманџаро, за
разлику од Арарата, финансијски много захтевнији,
с обзиром на то да се само улазак у национални

маратону. Поред тога, учествовао сам прошлог
месеца и на јубиларном 25. Дунавском полумаратону
у Апатину. Да, у трчању, што се чудиш? Ето, пре три
године нисам могао готово ни да се покренем, а сада
трчим пуна три сата, без престанка!

Разгледница из Шведске за наш билтен од колегинице која је била у Стокхолму

„ФИКА“ ЗА ЛЕПШИ И ПРОДУКТИВНИЈИ РАДНИ ДАН

Наташа Лончар
„Хладно, али стандард!“ – ваљда сви прво
помислимо на ову фразу, када се помену
скандинавске земље. Што се тиче првог дела ове
изреке, Скандинавци имају „одговор“. Наиме, они
кажу: „Не постоји ружно време, само сте се лоше
обукли!“ И у њиховом случају заиста је тако. Они
сасвим сигурно неће остати код куће ако пада киша,
нити ће неке активности које подразумевају боравак
на отвореном бити одложене због временских услова.
Они ће обући јакне, кабанице и обућу од горе-текса
и најнормалније функционисати по било каквом
времену. Често ћете их на улици срести насмејане,
како се по киши и ветру на бициклу возе на посао, са
све децом у седалицама. Видећете и дечицу из вртића
како шетају по шуми са васпитачицама, јер они сваког
дана обавезно четири сата морају провести напољу,
без обзира на временске услове. Основци, покисли
до голе коже, тумарају по шуми са мапама у руци,
јер имају обавезне часове оријентације у природи.
А чим се појави макар и зрачак сунца, можете их
видети како седе на терасама и клупама и уживају
затворених очију.
Швеђани живе
са природом и
у природи, чак
и у великим
градовима попут
Стокхолма, који
није само Гамла
Стан и тржни
центри, већ град
на 14 острва,
са 30% водене
површине и још
30% површине
у парковима
и зеленилу.
Највећи број
насеља у граду
је и конципиран
по принципу ред
шуме, ред зграда, ред воде. А у тој шуми, наићи ћете
на сауне, справе за вежбање, све, наравно, од дрвета,
чак и „вртиће“ за псе, за оне који раде и немају с ким
да оставе своје љубимце.
Еколошка свест грађана је изузетно развијена и преко
50% отпада се користи даље, за производњу енергије
(остаци хране се, на пример, одлажу у папирне кесе и
у посебне контејнере, тако да се тај биоотпад користи
даље за производњу биогаса), а скоро 50% смећа се
рециклира. Сортирање отпада учи се од малена.
Иако земља са прилично високим порезом, људи се
због тога не буне, пре свега због потпуно бесплатног
школства и одличног здравственог система.
Школарци су у потпуности опремљени (у неким
школама чак и МЕК компјутерима), превоз и оброци
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су такође обезбеђени, при чему ће се јако водити
рачуна о посебним прехрамбеним навикама, било
да су здравствене или културолошке природе (и
вртићи су, на пример, посебни за децу са алергијама,
а у школама је бар један дан обавезан оброк на
биљној основи). У школама се негује тимски рад,
колегијалност и солидарност, највећи број задатака
решава у групи, а наставници су више ментори,
него класични предавачи. Још једна занимљивост –
ученици не персирају наставницима и професорима,
јер персирање, генерално, у Шведској не постоји.
Ради неговања равноправности и једнакости, сви су
на „ти“, а неформално обраћање карактеристично је
чак и за пословне преписке и разговоре.
Послови се не
деле на мушке
и женске, а на
„породиљско“
иду и – очеви!
Наиме, родитељи
новорођенчета
добијају укупан
број слободних
дана, па га
распоређују у
складу са својом
организацијом,
при чему
одређени број
дана морају обоје
да користе, а
дешава се чак
и да већи део
одсуства користе
управо очеви.
Иако монархија по уређењу, Шведска нам више личи
на земљу у којој влада социјализам, када погледамо
синдикална удруживања и права радника. Радно
време је све краће, јер се јако цене слободно време
и породица, па на пример, родитељи који треба да
покупе децу из вртића, најнормалније излазе раније
с посла, без обавезе да се било коме јаве. Ако је крај
радног времена, прекида се посао, чак и пословни
састанак. Исто важи и ако је време „фике“, чувене
шведске традиције, паузе за кафу и слаткиш, и
дружење с колегама, али без разговора о послу (то
се чак сматра непристојним). Подразумева се и да то
нико неће злоупотребити и да ће се поштовати време
прописано за паузу, као и друге радне обавезе.
Сигурно да ни тамо није све савршено и да има
много ствари које треба „поправити“ (Швеђани
праве дугорочне планове развоја друштва и животне
средине), али из наше перспективе, много тога
изгледа недостижно. А уствари је, како би Швеђани
рекли, „lagom“, што би требало да значи нешто као
„таман“. Таман за живот по мери човека!
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Синдикат својим члановима понудио лепа путовања у 2022. години

Сви наши октобри од почетка излажења билтена

БАРСЕЛОНА И МАДРИД, ГРАДОВИ ФАСЦИНАНТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ И НЕВЕРОВАТНОГ ДОЖИВЉАЈА

У нади да ће наредна година донети много
бољу епидемиолошку ситуацију и да ћемо
поново моћи више да путујемо, Синдикат
Србијагаса на време размишља о години која
је пред нама и за своје чланство, заједно
са туристичком агенцијом „Putnik Travel“,
организује два заиста популарна и за милионе
туриста, омиљена, путовања – у Мадрид и
Барселону.

ЈП “СРБИЈАГАС” - 16 ГОДИНА ЗАЈЕДНО
2007.

реду када је реч о корона вирусу, путоваће
се крајем марта, од 26-29.03.2022. године,
аранжман траје дан дуже него у Барселони,
а цена, такође рачунајући авионски превоз,
износи 480 евра за чланове Синдиката.
Наравно, као и увек, наш синдикат је
понудио могућност плаћања ових путовања
на рате, а сви заинтересовани могу да се
пријаве у канцеларију Синдиката у Новом
Саду или путем телефона, а број је
021 481 1168.
В.А.
				

2008.

2011.

2009.

2012.

2013.

2010.

2014.

Аранжман за главни град или „срце“
Каталоније, Барселону, планиран је за април
месец, тачније од 14-17. априла, а цена за
четири дана (са три ноћења) је 490 евра за
чланове ЈСО ЈП „СРБИЈАГАС“. У главни град
Шпаније, Мадрид, уколико наравно све буде у

2015.

2016.

2017.

2018.

И поред пандемије, дежура се у канцеларији наших бивших радника

ПЕНЗИОНЕРИ ЧЕСТИТАЛИ ГОДИШЊИЦУ СВИМ
ЗАПОСЛЕНИМА СРБИЈАГАСА

С обзиром на то да пандемија болести изазване
вирусом корона и даље не попушта, наши бивши
радници су поново приморани да редукују своје
активности, односно да их одложе за неко време, када
ће ситуација, како се сви надају, бити повољнија. Зато
је разумљиво што је до даљег отказана планирана
седница Извршног одбора Удружења пензионисаних
радника ЈП „СРБИЈАГАС“. Тај састанак је требало
да буде одржан током октобра, али је руководство
организације наших некадашњих радника исправно
проценило да током протеклог месеца нису постојали
нормални услови да се састану чланови ИО.
С друге стране, већ смо више пута истицали да су
наши пензионери показали изузетну одговорност,
тако да је велика већина чланова примила и трећу
дозу вакцине против ковида. Ипак, пензионере није
мимоишла болест, тако да је неколицина чланова
Удружења оболело, али су имали слабије симптоме,
пошто су се на време вакцинисали. Такође, према

подацима које смо добили из Удружења, троје чланова
је, на жалост преминуло, али су они, како смо сазнали,
имали додатне компликације проузроковане другим
болестима. Међутим, пензионери су одлучни да
истрају у овој општој борби и свакодневно показују
висок ниво свести, апелујући да се сви вакцинишу.
И поред ове неизвесне и незавидне ситуације,
канцеларија Удружења не престаје да ради тако да,
као и раније, увек неко дежура уторком, средом и
четвртком од 10 до 12 часова у Максима Горког 24.
У то смо се лично уверили, када смо их посетили.
Том приликом председник Бошко Тодоровић и
секретарица Милева Радуловић су у име свих
чланова свим запосленима у Србијагасу честитали
годишњицу нашег предузећа уз жељу за успех у
пословању, али и за то да изузетно добра сарадња
буде настављена на обострано задовољство.
В.У.

2019.

2020.

2021.
СРБИЈАГАС
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СУСРЕТ ВУЧИЋ-ПУТИН 25.
НОВЕМБРА У МОСКВИ

Директор Србијагаса Душан Бајатовић по повратку из Москве:

КОНАЧАН ПЕЧАТ РАЗГОВОРИМА О
ЦЕНИ ГАСА ДАЋЕ ПРЕДСЕДНИЦИ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ ВУЧИЋ И ПУТИН

Све што је у вези са ценом гаса
зависи од сусрета председника
Србије и Русије, Александра Вучића
и Владимира Путина. Ово је била
прва изјава по повратку генералног
директора Србијагаса Душана
Бајатовића из Москве у петак, 15.
октобра, а коју су одмах пренели
агенција Танјуг и Радио телевизија
Србије. Директор је након разговора
са представницима руског Гаспрома,
новинарима рекао да ће коначни печат
тим преговорима дати председници
Вучић и Путин на састанку који је
заказан за другу половину новембра.
-Што се тиче Гаспрома и Србијагаса,
мислим да смо се добро разумели.
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октобар 2021.

www.srbijagas.com

Пре свега, они су добро разумели
шта бисмо ми желели да видимо, а да
притом то буде на професионалном
нивоу. Нису то само количине, то је
и управљање ризицима у послу, то је
наручивање производње, то су питања
транспорта, питања тачака испоруке и
да ли ћемо проширити Банатски Двор,
пошто каснимо две године, казао је
Бајатовић гостујући у емисији „Око“ на
РТС-у.

ПРЕДСЕДНИК О СКЛАДИШТУ
БАНАТСКИ ДВОР

СРБИЈАГАС

O ЦЕНИ ГАСА
И У ГОСТОВАЊИМА
ДИРЕКТОРА У МЕДИЈИМА

Такође, истакао је да је потрошња
гаса у Србији сезонска, односно
неравномерна и да то много кошта,
као и да би новим, десетогодишњим
уговором требало да се добију
флексибилнији услови.

1
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период октобар 2021.
ЦЕНА ПО

ДОЊА

КОЕФИЦИЈЕНТ ЕФЕКТИВН

ИНДЕКС ЦЕНЕ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ

ТОПЛОТНА
ЈЕДИНИЦ
ЈЕДИНИЦ
ПРЕМА
ПРЕМА ЦЕНИ
УПОРЕДНА
ТАБЕЛА ЦЕНА
ГРЕЈАЊА
ЗА РАЗЛИЧИТЕ
ЕНЕРГЕНТЕ
У ШИРОКОЈ
ПОТРОШЊИ
ВРСТА ГОРИВА
КОРИСНОГ
А ЦЕНА
А МЕРЕ

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС"
ВРСТА ГОРИВА
Природни гас*ДП ''НОВИ САД-ГАС''
Пропан Бутан-ТНГ
Струја-ЈТ*
плава
Природни гас*ЈПзона
"СРБИЈАГАС"
Струја-ЈТ*
црвена
Природни гас*ДП зона
''НОВИ САД-ГАС''
Струја-ДТ*
плава зона виша
Пропан Бутан-ТНГ
Струја-ДТ*
Струја-ЈТ* црвена
плава зона виша
Струја-ДТ*
Струја-ЈТ* црвена
црвеназона
зонанижа
Угаљ
Вреоци плава
сушени**
Струја-ДТ*
зона виша
Угаљ
Koлубара**
Струја-ДТ*
црвена зона виша
Угаљ
Ковин**црвена зона нижа
Струја-ДТ*
Пелет
Угаљ буков**
Вреоци сушени**
Угаљ Koлубара**
Угаљ Ковин**
НАПОМЕНЕ:
Пелет буков**

* Плаћа се по утрошку месечно

И МЕРЕ
НАЈЈЕФТИНИЈЕМ НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
ПериодМОЋ
октобар 2021.
ДЕЈСТВА
(РСД/МЈ)
(РСД)
(МЈ/ј.м.)
ЕНЕРГЕНТУ
ЕНЕРГЕНТА
ЦЕНА ПО
ДОЊА
ИНДЕКС ЦЕНЕ
УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ
КОЕФИЦИЈЕНТ
ЕФЕКТИВН
St.
m3
32.28
33.5
0.85
1.13
1.00
0.00%
ЈЕДИНИЦ ЈЕДИНИЦ ТОПЛОТНА
ПРЕМА
ПРЕМА ЦЕНИ
КОРИСНОГ
А ЦЕНА
St.МЕРЕ
m3
33.34
33.5
0.85
1.17 НАЈЈЕФТИНИЈЕМ
1.03 НАЈЈЕФТИНИЈЕГ
3.28%
А
И МЕРЕ
МОЋ
ДЕЈСТВА
(РСД/МЈ)
(РСД)
ЕНЕРГЕНТУ
ЕНЕРГЕНТА
kg
175.00 (МЈ/ј.м.)
45.9
0.85
4.49
3.96
295.67%

kWh
St.
m3
kWh
St.
m3
kWh
kg
kWh
kWh
kWh
kWh
t
kWh
t
kWh
t
kWh
tt
t
t
t

8.41
32.28
16.821
33.34
9.612
175.00
19.224
8.41
4.806
16.821
12,500.00
9.612
7,083.33
19.224
9,000.00
4.806
25,505.83
12,500.00
7,083.33
9,000.00
25,505.83

3.6
0.99
33.5
0.85
3.6
0.99
33.5
0.85
3.6
0.99
45.9
0.85
3.6
0.99
3.6
0.99
3.6
0.99
3.6
0.99
17.5
0.6
3.6
0.99
7.5
0.6
3.6
0.99
11
0.6
3.6
0.99
17.078
0.91
17.5
0.6
7.5
0.6
11
0.6
Извори цена:
17.078
0.91

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

2.08
1.00
4.16
1.03
2.38
3.96
4.76
2.08
1.19
4.16
1.05
2.38
1.39
4.76
1.20
1.19
1.45
1.05
1.39
1.20
1.45

2.36
1.13
4.72
1.17
2.70
4.49
5.39
2.36
1.35
4.72
1.19
2.70
1.57
5.39
1.36
1.35
1.64
1.19
1.57
1.36
1.64

108.16%
0.00%
316.34%
3.28%
137.91%
295.67%
375.81%
108.16%
18.95%
316.34%
5.01%
137.91%
38.85%
375.81%
20.29%
18.95%
44.77%
5.01%
38.85%
20.29%
44.77%

природни гас - ЈП “СРБИЈАГАС”
Припремили:
Драгана Драгишић
Владимир Петровић
Изворигас
цена:
природни
- ДП “НОВИ САД-ГАС”
природни
- ЈП "СРБИЈАГАС"
пропан
бутан гас
у боци
10кг - “Петрол”, Петроварадин
природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС"
електрична
енергија
- “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ”
пропан бутан
у боци
10кг - "Петрол", Петроварадин
угаљелектрична
- Стовариште
угља “Искра-Пан”
и “Мај-гор”,
Нови Сад
енергија
- "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ"
угаљ
- Стовариште
угља "Искра-Пан"
и "Мај-гор",
Нови Сад
пелет
буков
- “Пелет центар
Нова Пазова”,
Нова Пазова
пелет буков - "Пелет центар Нова Пазова", Нова Пазова

ЦенеЦене
су без
ПДВ-а узете за период октобар 2021.
су без ПДВ-а узете за период октобар 2021.

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА
5.00

4.76

4.50

4.16

3.96

4.00
3.50
3.00

2.38

2.50

2.08

2.00
1.50
1.00

1.19

1.03

1.39
1.05

1.45
1.20

1.00
0.50
0.00

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић
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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

