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Велики одјек и добре вести за све у 
Србији, након посете председника 
Републике Руској Федерацији! 
Србија ће још пола године добијати 
гас по актуелној цени од 270 долара 
за 1.000 кубних метара, а биће 
повећане количине и флексибилност 
испоруке, рекао је српски председник 
Александар Вучић после састанка 
са руским колегом, Владимиром 
Путином. Нови уговор ће дефинисати 
„Гаспром“ и  „Србијагас“, а председник 
је открио да су договорени и елементи 
дугорочног уговора за испоруку гаса 
Србији по изузетној цени. У нашој 
делегацији која је са председником 
Србије путовала на званичне 
разговоре, био је и генерални директор 
ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић. 
После састанка, Александар Вучић се 
обратио новинарима. 

- Постигли смо нешто што смо 
покушали. Путин је показао 
пријатељство према Србији.  
Разговарали смо и о дугорочном 
уговору и оставили одређене 
елементе, али док не потпишем то 
немам права да говорим. И после 
шест месеци, чини ми се, имаћемо 
изузетну цену и повећање обима, 
али и флексибилност. На овај начин 
штедимо више од 300 милиона евра, 

што је вредност једног националног 
стадиона. А добили смо и сигурност 
за снабдевање. Србија неће имати 
проблема ни са струјом ни са гасом. 
Нашој земљи је до краја фебруара 
потребно око 13 милиона кубних 
метара гаса дневно, а у мају и јуну 
четири или пет милиона. Много нам 
је помогао Путин својим односом. 
Прихватио је да по истој цени и 
условима добијамо гас током зиме, 
иако је крај уговора. Да нам сада, 
када је највиша цена гаса у историји, 
продуже испоруке по најнижој цени и 
повећају обим, прецизирао је Вучић. 

- Москва и Београд наћи ће 
прихватљиво решење за услове новог 
уговора за испоруку гаса, изјавио 
је руски председник Владимир 
Путин у Сочију. Мислим да ћемо се 
договорити. Поверићемо привредним 
субјектима (Гаспрому и Србијагасу) 
да одговарајући рад доведу до краја. 
Наћи ћемо такво решење, које ће бити 
прихватљиво за наше српске партнере, 
рекао је Путин. 

Председник Србије најавио је, у 
Сочију, и отварање новог значајног 
енергетског објекта. 

- Очекујем велики догађај у коме 
ћемо Путин и ја учестовати преко 
видео конференције за отварање 
ТЕ-ТО Панчево у децембру. Ова 
термоелектрана - топлана у Панчеву 
ће трошити између 300 и 350 милиона 
кубика гаса на годишњем нивоу, чиме 
добијамо још један велики и значајан 
ресурс за производњу струје и јачамо 
енергетску безбедност Србије!  
          

                         (www.energijabalkana.net) 

У Сочију договoрени елементи дугорочног уговора за испоруку гаса Србији

ЗБОГ ХАВАРИЈЕ НА 
ГАСОВОДУ У БУГАРСКОЈ, 

ИНТЕРВЕНТНИ УВОЗ ГАСА 
ИЗ ПРАВЦА МАЂАРСКЕ!

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ИМЕНОВАЛА НОВЕ ЧЛАНОВЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП “СРБИЈАГАС”!

ПУШТЕНЕ У РАД НОВЕ 
ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ 

МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНА ИРИГ И 

БЕЛА ЦРКВА!
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усаглашене номинације односно количине гаса за 
данас за нашу земљу, појаснио је он. 

У изјави за дневни лист „Политика“, директор 
Србијагаса је рекао да ће се, због хаварије гасовода 
у Бугарској, гас у Србију увозити док буде требало, 
наводећи да је подземно складиште „Банатски 
Двор“ пуно, али да постоје техничка ограничења 

у повлачењу гаса. Како је Бајатовић објаснио за 
тај лист, из „Банатског Двора“  дневно може да се 
повуче пет милиона кубних метара гаса. 

- Упркос томе што у складишту има још око 450 
милиона кубика, док се складиште не прошири 
дневне количинe, које можемо да користимо за 
покривање потрошње, су ограничене на пет милиона 
кубика. Будући да се, када је топлије, дневно троши 
7,5 милиона кубика, 10 до 11 када је стандардно 
хладно и 13 и више милиона кубика када је јако 
хладно, јасно је да додатне количине морају да 
се обезбеде из редовног или интервентног увоза, 
односно гасом који иде гасоводом, рекао је директор 
Србијагаса. Он је додао да ће Србијагас проширењем 
„Банатског Двора“ на 750 милиона кубика или 
милијарду кубика гаса дневно, што је договорено са 
Гаспромом, моћи да повлачи дупло више гаса него 
сада, односно око 10 милиона кубних метара. Он је 
истакао да је техничко ограничење главни разлог 
зашто се у прва два новембарска дана увозио гас.

                                                                                      В.А.
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НАЈСКУПЉИ ЈЕ ГАС КАДА ГА НЕМА

Како је за Телевизију Пинк изјавио наш генерални 
директор, до мање непријатности у снабдевености гасом 
у понедељак, 01. новембра је у нашој земљи дошло,  јер је 
Србијагас замолио све велике потрошаче да се сведу на 
технолошки минимум, да би одржали параметре у систему 
да буду што равномернији. Међутим, неки су, како је рекао, 
самоиницијативно разумели да треба да искључе гас. И 
зато је дошло до прекида у снабдевању грејањем и топлом 
водом у неким домаћинствима, што је трајало неколико 
сати. На подсећање новинара да је председник казао да 
је увезено пет милиона кубних гаса који је скупо плаћен, 
Бајатовић је одговорио да је најскупље да гаса нема. 
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Влада Републике Србије 27. октобра именовала председника и чланове НО 

НОВИ САЗИВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП „СРБИЈАГАС“, НОВИ САД

Пуцање цеви у Бугарској изазвало прекид испоруке гаса ка Србији, Мађарској и Румунији

СНАБДЕВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕНО ИНТЕРВЕНТНИМ 
УВОЗОМ

ГАС ЈЕ БИО ОБЕЗБЕЂЕН И ЗА БиХ

Директор Србијагаса Душан Бајатовић рекао је да је Србија, и поред хаварије на гасоводу у Бугарској, дала 
гас Сарајеву и Тузли, што је чинила у свим тим данима док је трајала санација. У среду ујутро, директор је 
саопштио да ће гас који је поново потекао из  правца Бугарске за Србију и Мађарску, бити дистрибуиран и у 
Босну и Херцеговину. За пуштање гаса треба од два до шест сати тако да ће у среду ујутро гас кроз плиноводе 
потећи и према Сарајеву, саопштио је директор Србијагаса. Иначе, због хаварије у Бугарској, био је потпуно 
прекинут транспорт гаса према БиХ, али је одмах у понедељак послеподне договорено да Србија позајми гас 
Федерацији БиХ, док квар у Бугарској не буде отклоњен, како домаћинства не би имала хладне радијаторе у 
првим данима новембра. 
- Не питајте ме за то сада јер су цене различите. После ћемо поднети извештај. Али, не бих да лицитирам, јер 
цена већ данас може бити другачија. Ти трошкови ће бити приказани, казао је директор Србијагаса.
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Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, 
у присуству представника локалне самоуправе и 
извођача радова, почетним одвртањем вентила у 
петак, 05. новембра, пустио је у рад дистрибутивну 
гасну мрежу у Иригу. Укупна дужина гасовода, 
односно дистрибутивне мреже у Иригу и још 10 
насељених места у тој општини, а ту су Врдник, 
Јазак, Ривица, Мала Ремета, Нерадин, Крушедол 
село, Крушедол Прњавор, Шатринци, Добродол, 
Гргетег и Велика Ремета, је више од 107 километара. 
Вредност Уговора о пословно техничкој сарадњи на 
гасификацији општине Ириг, чији је инвеститор ЈП 
„СРБИЈАГАС“, износи преко 6 милиона евра.

Директор Србијагаса Душан Бајатовић честитао 
је мештанима ове сремске општине завршетак 
овако важног инфраструктурног пројекта и истакао 
значај и предности употребе природног гаса у 
домаћинствима и у индустрији.

- На територији општине Ириг данас егзистира око 
4.000 домаћинстава са око 11.000 становника. Овде 

постоји неколико десетина занатских 
и објеката мале привреде, неколико 
великих угоститељских објеката, 
хотела, пансиона, фабрика воде, а 
ту су и потенцијални индустријски 
капацитети у овдашњој индустријској 
зони. Сви они од данас ће моћи да 
користе гас, чиме ће се смањити 
загађење животне средине које праве 
индивидуална ложишта, а довођење 
гаса у овај крај много ће значити и за 
привлачење потенцијалних инвеститора 
и привредни развој општине Ириг. 
То ће, заједно, утицати на подизање 
квалитета живота овдашњег 
становништва, истакао је директор 
Србијагаса и подсетио да је национална 
гасна компанија од ове године свим 
заинтересованим будућим потрошачима 
понудила промотивне услове 

прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу, по 
цени од 780 евра, уз отплату на 36 месечних рата, 
без камате.

Додајмо овом и податке да је у оквиру пројекта 
гасификације општине Ириг, изграђено 82.440 
метара дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 
бара и нешто више од 25 километара гасовода који 
спајају сва поменута насељена места. Да би се овај 
крај снабдевао гасом, морао је бити урађен и гасовод 
притиска до 16 бара, и то у дужини од готово 
30 километара, а у циљу комплетне реализације 
пројекта изграђено је и 6 мерно регулационих 
станица. Процењена потрошња природног гаса је око 
5.500 стандардних кубних метара на сат. 

Свечаном пуштању у рад нове дистрибутивне гасне 
мреже присуствовали су председник општине Ириг 
Тихомир Стојаковић и директор новосадског 
предузећа „Promont Group“ Милинко Цицмил.  
                                                         
                                                                            В. А. 

Директор Бајатовић означио почетак рада дистрибутивне гасне мреже у Иригу

У КОРИСТ ТУРИЗМА, ИНВЕСТИТОРА, АЛИ И 
ДОМАЋИНСТАВА

Весна Арсић

Гасификација Србије се наставља пуном паром! 
Симболичним одвртањем вентила у кругу Сабирне 
гасне станице (СГС) Тилва код Банатског Карловца, 
у петак, 12. новембра званично је пуштена у рад 
новоизграђена мрежа гасовода високог, средњег и 
ниског притиска, која ће природним гасом снабдевати 
Белу Цркву и свих 14 села на територији те 
јужнобанатске општине. Прве кубне метре природног 
гаса у нову мрежу, на симболичан начин, пустили су 
генерални директор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, 
Душан Бајатовић и председница те општине 
Виолета Симић.

Вредност инвестиције, која обухвата изградњу 
36 километара гасовода високог притиска, 38,5 
километара средњег притиска и преко 175 
километара дистрибутивне гасоводне мреже, износи 
13,8 милиона евра, а њеним завршетком омогућиће 
се снабдевање односно грејање на гас за више 
од пројектованих 7.600 домаћинстава. Директор 
Србијагаса на свечаном отварању мреже рекао је да је 
систем спреман да на овом подручју прихвати и до 10 
хиљада нових прикључака. Поред тога, гас ће од сада 
бити доступан и свим  потенцијалним инвеститорима, 
који буду желели да свој новац уложе у туризам, 
пољопривреду и агроиндустрију и друге делатности 
за које овде постоје изузетни услови. 

- Ускоро ћемо у Белој Цркви отворити и нашу 
филијалу, у којој ће грађани моћи да се пријаве за 

уградњу прикључака по промотивним условима од 780 
евра у динарској противредности, коју ће исплаћивати 
у наредне три године, без камате. Још једном бих 
замолио све заинтересоване грађане и у овој, али и у 
свакој другој општини у Србији, где је дистрибутер ЈП 
„СРБИЈАГАС“, који желе да искористе овако повољне 
услове, да имају стрпљења и разумевања за то да 
је заиста велики број оних који би хтели да уведу 
грејање на гас, а наши капацитети су такви да не 
можемо на све захтеве одмах да одговоримо. Податак 
да се за нове прикључке на подручју целе Србије, 
пријавило преко 60 хиљада домаћинстава, а да смо до 
сада урадили 11 хиљада, говори сам за себе, појаснио 
је директор Србијагаса Душан Бајатовић. 

Предузећу „СРБИЈАГАС“ као инвеститору овог важног 
инфраструктурног пројекта за ову општину, као 
и извођачу радова, новосадском предузећу „Pro-
mont Group“, захвалили су представници локалне 
самоуправе. 

- Ово је велики дан за Белу Цркву. Сада су се стекли 
услови за долазак нових инвеститора и отварање 
нових радних места. Такође, ово је веома значајно 
и са становишта заштите животне средине, јер ће 
се преласком на грејање на гас у домаћинствима 
смањити емисија штетних гасова, рекла је 
председница општине Виолета Симић. 

- Бела Црква са гасификацијом очекује развој који 
се у суседном Вршцу, који је гасификован 70 година 
раније, већ догодио. Ово је веома значајно и за 
подизање квалитета живота људи који живе у нашој 
општини, истакао је председник Скупштине општине 
Бела Црква Марјан Алексић. 

Средином новембра пуштена у рад нова ДГМ у општини Бела Црква

МОГУЋНОСТ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 10 ХИЉАДА НОВИХ 
ПОТРОШАЧА

ПИТАЊА НОВИНАРА
Одговорајући на питања новинара, генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић рекао је да очекује да Србија, на разговорима Владимира Путина и Александра 
Вучића, који ће бити одржани крајем новембра, добије цену гаса која ће бити повољнија од 450 долара. 
Новинаре је интересовао и његов коментар на расписивање конкурса за 
генералног директора Србијагаса. Директор је на то само кратко одговорио:  
-Своје партијске функције одавно сам замрзао, рекао је он. На питања о 
наплати, директор је истакао да је степен наплате доспелих потраживања 
око 92%, али да, рачунајући наплату старих дуговања, наплата достиже 
98%. Он је још поручио да Србијагас наставља са процесом убрзане 
гасификације земље, да је у Војводини остало још по неколико села на 
подручју Сремске Митровице, Суботице, Бачке Тополе, а да ће врло брзо 
бити пуштена у рад мрежа у општини Ковачица.

4 5

ПОДАЦИ 
У оквиру пројекта гасификације изграђена је једна 
главна и још осам мерно-регулационих станица 
широке потрошње, тако да је гас, осим у Белу 
Цркву, стигао и у следећа насељена места: Кусић, 
Крушчица, Калуђерово, Црвена Црква, Чешко село, 
Врачев Гај, Банатска Паланка, Стара Паланка, 
Јасеново, Дупљаја, Банатска Суботица, Добричево, 
Гребенац и Кајтасово. 
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Генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић учествовао је на Међународној стручној 
конференцији под називом „Како спровести одрживу 
транзицију у гасном сектору западног Балкана“, коју 
је у петак, 29. октобра организовао портал „Енергија 
Балкана“. Директор националне гасне компаније 
овом приликом је истакао да је завршетак гасовода 
„Балканси ток“ велики успех наше државе.

- Урадили смо „Балкански ток“ „испод радара” и 
у тишини, иако је било разних притисака попут 
писама Стејт департмента, али се на крају све добро 
завршило, јер је економија победила политику, 
изјавио је на овом скупу Душан Бајатовић. Он је 
захвалио  колегама из Мађарске и Бугарске, Влади 
Републике Србије и председнику Србије Александру 
Вучићу што је тај пројекат завршен овом брзином.
-Када економија победи полтику, тог тренутка ће се 
решити и ова бирократско-шпекулативна заврзлама 
која се дешава на европском тржишту, рекао је 
Бајатовић.

Критикујући ослањање Европљана на течни нафтни 
гас (ЛНГ), који је један од разлога енергетске кризе, 
Бајатовић је истакао да тај енергент не доноси 
безбедно снабдевање гасом и да га нема довољно на 
тржишту. 

- А и то колико га има отишло је у Азију, јер је 
тамо била боља цена. Без стабилног снабдевања и 
извесних уговора нема реалног снабдевања, објаснио 
је он. Коментаришући понашање Украјине и НАТО-а, 
Бајатовић је рекао да очекује да ће, у средњорочном 
периоду, тај правац транспорта гаса бити потпуно 
угашен.

У свом излагању на конференцији, директор 
Србијагаса је истакао и то да Трећи енергетски пакет 
није донео појефтињење енергије потрошачима.

- Укинути су монополи, створени олигополи. Пробајте 
да продате на неком развијеном тржишту гас. Нема 

шансе. Може неки глобални играч, ми 
сигурно не. Трећи енергетски пакет 
није донео раст конкуренције, али 
нисмо спремни да га мењамо, јер имамо 
циљеве. Декарбонизација!“, рекао је 
Бајатовић, додајући да он није против 
декарбоонизације, али да је поставио 
питање којим темпом Србија треба да је 
реализује и колико ће то да нас кошта.

                              (www.energijabalkana.net)

 

Душан Бајатовић на Међународној конференцији о транзицији гасног сектора западног Балкана 

ЕКОНОМИЈА ПОБЕЂУЈЕ ПОЛИТИКУ
Екипа РЈ „Одржавања гасовода“ Београд ангажована на више локација

СПАЈАЊА ГАСОВОДА, ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА...

Сви капацитети максимално упослени ових 
дана! Тако би се у најкраћем могао сажети извештај 
о извршеним радовима који смо добили од РЈ 
„Одржавања гасовода“ Београд. Управница ове 
радне јединице, Оливера Нишавић, дипл. инж. 
електротехнике, каже да је Служба машинског 
одржавања у протекла два месеца била ангажована 
готово свакодневно, од Београда, до Пожаревца, 
Косјерића, Чачка...

- Као и увек у ово доба године, када стартује грејна 
сезона, у нашу радну јединицу стижу бројни захтеви, 
односно налози за интервенције на гасоводном 
систему Србијагаса, најчешће овде у Београду, али и 
у другим градовима у централној Србији. Набројаћемо 
само неке: реконструкција регулационих линија на 
постројењу Топлане Нови Београд, превезивање 
гасовода Моравски коридор са фирмом Конвар, 
испитивање дистрибутивне гасне мреже у Пожаревцу, 
израду прикључка „БС Градња“ Палилула, спајање 
гасовода у Косјерићу, прикључење гасовода за МРС 
„Центар 2“ у Чачку, испитивање гасовода Свилајнац-
Деспотовац, реконструкцију регулационих линија за 
предузећа „Вива ауто“ и „Марко транс“, а урађена је и 

још једна  реконструкција, овај пут треће регулационе 
линије, за већ поменуту Топлану „Нови Београд“. Са 
колегама из зрењанинског „Одржавања гасовода“ 
радили смо спајање гасовода и уградњу секцијских 
славина на Трошарини. Ту су и редовне активности, 
попут контроле и замене филтера, доливања 
корсантина у грејне системе, контроле рада станица 
са поправкама и свих других послова  које наши 
људи раде у складу са захтевима ОДС-а и предузећа 
„Транспортгас Србија“, каже за билтен Оливера 
Нишавић. 

Велики део посла ради и Служба електроодржавања. 
Наша саговорница наводи да су електричари из 
Београда у октобру и новембру урадили замену 
станица катодне заштите на градским мрежама у 
Краљеву и Врњачкој Бањи, затим да су комплетно 
израдили нови прикључак за напајање електричном 
енергијом Главне мерно регулационе станице 
ГМРС „Радинац“ у Смедереву, са прибављањем 
потребне документације и са урађеним свим 
потребним мерењима и полагањем кабла до пуштања 
станице на напајање. Електроодржавање урадило 
је и ново анодно лежиште за СКЗ „Радинац“, 
што је подразумевало копање, полагање нових 
феросилицијумских анода у рову са коксним брашном, 
а по захтеву Сектора инвестиција и ОДС-а били су 
ангажовани и на лоцирању гасовода, како би колеге 
из ових организационих делова могле да ураде свој 
део посла. Редовне акивности су, такође, извршаване 
на време, а то су контрола опреме, мерење заштитног 
потенцијала, мерење отпора уземљења и друге 
активности у складу са Правилником о одржавању 
гасовода и наравно према захтевима свих служби и 
сектора у предузећу.          

                                                                                В. Арсић                                                                                                

БЕОГРАДСКА ЕКИПА
Када је реч о саставу и бројности екипа, управница РЈ „Одржавања гасовода“ Београд за крај овог 
разговора каже да када се раде прикључења и измештања гасовода, тада на терен иде читава служба, 
дакле свих 10-так људи који је чине, а када је редовно одржавање онда се саставља више екипа од по два 
члана које покривају више локација истовремено.

76

БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ НЕМА РАЗВОЈА
- Неко је препознао да одсуство енергије 
значи одсуство развоја, рекао је Душан 

Бајатовић, овом приликом, изразивши наду да 
ће председник Вучић током посете Русији и 
разговора са руским председником Владимиром 
Путином, 25. новембра, договорити дугорочни 
споразум о снабдевању гасом. Бајатовић је, 
уједно, истакао да то није само питање тржишта 
него и политике. Јер, наша земља не може да се 
снабдева са СПОТ тржишта, која су неликвидна и 
шпекулативна.
- Ми морамо да схватимо да решење за 
снабдевање Европе гасом не постоји без руског 
гаса. Бар до 2035. или 2040. године. Мислим да 
су се ту европске бирократе преиграле, рекао је 
Бајатовић.

Први човек Србијагаса је нагласио да главно 
питање данас није колико коштају гас и 
електрична енергија, него да ли их има. 

- Колико смо плаћали гас 2009. године, када га 
више од 20 дана нисмо имали?Дакле, безбедност 
снабдевања мора да буде урачуната у будуће 
преговоре, поручио је он. 
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Јавно предузеће „Србијагас“, од 03-04. новембра 
ове године, учествовало је на јубиларним Десетим 
међународним „Данима енергетике и инвестиција“, 
који су одржани у Конгресном центру Мастер 
центра Новосадског сајма. И овога пута под 
слоганом „Енергија која нас спаја“, национална 
гасна компанија свим посетиоцима ове својеврсне 
сајамске али и стручне приредбе, понудила је 
садржајну, актуелну и информативну презентацију 
природног гаса, као енергента будућности. Штанд 
Србијагаса, након свечаног отварања посетила је 
званична делегација у којој су били потпредседница 
Владе Републике Србије и министарка рударства 
и енергетике проф. др Зорана Михајловић, 

градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, 
директор Новосадског сајма Слободан Цветковић, 
покрајински секретар за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај Огњен Бијелић, као и директор једне 
од најважнијих европских финансијских институција, 
Европске банке за обнову и развој Матео 
Коланђели. У кратком разговору на нашем штанду 
са руководиоцем Службе за односе с јавношћу и 
маркетинг Васиљем Копривицом, министарка 
је рекла да је добро да је гас из правца Бугарске 
„Балканским током“ поново потекао и да Србијагас 
предузима све што је неопходно да обезбеди 
довољне количине тог енергента.

Министарка je на отварању изјавила да је Србија део 
енергетске транзиције и да постоје услови да наша 
држава буде шампион у том процесу. Конференција 
у Глазгову је најважнији догађај у свету када су 
борбе против климатских промена у питању, а на 
том догађају поред представника целог света, 
говорио је и председник Александар Вучић и јако 
је важно да је Србија била део глобалног догађаја, 
јер је ово глобална тема без обзира на то колико 
је нека држава велика и развијена. Градоначелник 
Новог Сада Милош Вучевић рекао је да је енергетика 
кључно питање на глобалном нивоу и да је то главна 
тема и у Новом Саду, као и свих ових дана на скупу 
светских лидера у Глазгову. Из перспективе Новог 
Сада, другог по величини града у Србији, циљ нам 
је да направимо искорак у даљем развоју увођењем 
енергетски ефикасних система у сваком сегменту, 
истакао је Вучевић.

Манифестација у Новом Саду окупила је и овога пута 
стручњаке из Србије, региона и Велике Британије, 
а представници институција, науке и струке су у 
та два дана, у оквиру бројних панела, изнели више 
детаља о пројектима који су у току, припреми 
докумената и плановима за будућност. Организован 
је био и изложбени део манифестације, у којем су  
представљена предузећа, инситуције и локалне 
самоуправе са пројектима у области енергетике. 
Цела манифестација одржана је уз поштовање свих 
препоручених епидемиолошких мера. 
                                               
                                                          (www.srbijagas.com) 

ЈП „СРБИЈАГАС“ на Данима енергетике у Новом Саду

ЕНЕРГИЈА КОЈА НАС СПАЈА
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Још једна успешна промоција националне гасне 
компаније и природног гаса као енергента са 
много предности! Наиме, после једне године паузе, 
због епидемије корона вируса, Јавно предузеће 
„СРБИЈАГАС“ ове године је својим учешћем на 16. 
Међународном сајму енергетике, у Хали 2 Београдског 
сајма, оправдало позицију највеће гасне компаније 
у земљи и суседству. Иначе, ову традиционалну 
сајамску манифестацију, која је својеврсна смотра 
енергетике Србије и региона, свечано је отворила 
потпредседница Владе и министарска рударства и 
енергетике проф. др Зорана Михајловић, која је 
истакла да је 2021. година прекретница у сектору 
енергетике, с обзиром на то да се Србија прикључила 
енергетској транзицији, да жели да постане лидер у 
региону у том процесу, а енергетика покретач раста и 
развоја целе привреде.

- Овај сајам је значајан јер у доба пандемије 
коронавируса морамо да учинимо све да заштитимо 
природу, да осигурамо енергетску безбедност, да 
повежемо приватни и државни сектор и да направимо 
велики корак ка енергетској транзицији. Нема важније 
теме данас ни у свету, а ни у Србији, од енергетске 
безбедности и борбе против климатских промена, 
од питања како да имамо довољно 
енергије, а да је обезбедимо на 
одржив начин, истакла је она.

Министарка Михајловић је 
потом обишла излагаче на Сајму 
енергетике и том приликом 
се, на штанду ЈП „Србијагас“, 
задржала у кратком разговору са 
представницима наше компаније, 
а тренутне активности и резултате 
ЈП „СРБИЈАГАС“ презентовао је 
руководилац Службе за односе 
с јавношћу и маркетинг Васиљ 
Копривица. Интересовање за 
сарадњу са нашом компанијом, 
као и за предности и будућност 
снабдевања природним гасом, 
показали су бројни потенцијални 
партнери који су се распитивали за 

цену, сигурност испорука и могућности коришћења 
у најразличитијим производним и агроиндустријским 
великим и малим погонима.

Посетиоци сајма су од 23. до 25. новембра, имали 
прилику да на једном месту виде све регионалне 
компаније, корпорације, предузећа, институције из 
сектора енергије, гаса, угља, нафте, обновљивих 
извора енергије, енергетске ефикасности и рударства.

Иначе, на Београдском сајму у исто време и под 
истим слоганом „Снага природе“, одржане су још две 
сајамске изложбе, Сајам заштите животне средине 
и Сајам превенције у ванредним ситуацијама. На 
свечаном отварању, поред министарке Михајловић, 
била је и министарка за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић и 
помоћница министарке заштите животне средине 
Сандра Докић.

Покровитељи Сајма енергетике и Сајма екологије 
били су Министарство рударства и енергетике и 
Министарство заштите животне средине Републике 
Србије, уз партнерски однос Привредне коморе 
Републике Србије.                  

                                                                                       В. А.                                                                                                 

Србијагас учествовао и на Сајму енергетике у Београду

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРИРОДНИ ГАС
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ПУЊЕЊЕ СКЛАДИШТА ГАСА У ЕВРОПИ
Руски „Гаспром“ саопштио је средином месеца, 
преко друштвене мреже „Twitter“, да је одобрен 
почетак пуњења пет складишта гаса у Европи. 
Компанија је саопштила да ће током новембра 
бити попуњено тих пет подземних складишта и да 
су количина и руте за транспорт већ одређене. У 
објави  се додаје да је пуњење већ почело. Иначе, 
као што је познато, гас је тренутно у Европи 
веома тражен, а цена је драстично скочила. Због 
ситуације на тржишту гаса, руски председник 
Владимир Путин наложио је недавно  Гаспрому 
да повећа испоруке гаса Европи, а шеф компаније 
Алексеј Милер је тада најавио да ће испоруке 
повећати после 8.новембра, чим руска складишта 
гаса буду напуњена. 

Врх четвртог таласа епидемије како у целој 
Србији, тако и у нашој компанији, забележен 
је овога месеца. У прилог томе говоре и бројке, 
односно подаци Кризног штаба ЈП „Србијагас“, који 
је у протеклих месец дана евидентирао 28 оболелих 
од Ковида-19 и нажалост једног преминулог од ове 
заразне болести. Један запослени, због контакта са 
зараженом особом, био је у 14-дневној изолацији. 
Од марта 2020. године када је почела пандемија до 
данас, укупно је излечен 245 запослени Србијагаса, 
а узевши у обзир цео овај период, у предузећу су 
преминула 2 радника. Надлежни на свим нивоима, па 
и у нашој компанији, апелују на поштовање мера, и то 
пре свега на ношење маски у затвореном простору, 

на хигијену и дезинфекцију руку и радног простора, 
држање одстојања и наравно, на вакцинацију, која је 
једини излаз да би се стекао колективни имунитет. 
Иначе, да подсетимо, последњи, четврти талас 
пандемија корона вируса Ковид-19, траје још од јула 
ове године, а ако се обистине најаве стручњака, 
његов крај требало би да дође тек у пролеће наредне 
године. До сада је само у овом таласу заражено преко 
350 хиљада људи у Србији, а највише заражених у 
једном дану било је 28. септембра  - 8.467. Број умрлих 
само у овом таласу прешао је 3.500. Стога, поштујмо 
мере, ради свих нас!
       
                                 В.А.

У новембру погоршана епидемиолошка слика 

ДВАДЕСЕТ ОСАМ ОБОЛЕЛИХ И НАЖАЛОСТ ЈЕДАН 
ПРЕМИНУЛИ ЗАПОСЛЕНИ У ЈП „СРБИЈАГАС“

У најновијем 
извештају Агенције за 
привредне регистре, 
Јавно предузеће 
„СРБИЈАГАС“ 
налази се међу 5 

најбољих економских целина у Србији гледано према 
оствареном нето добитку. Наиме, како је саопштено, 
у Србији је лане пословало 630 економских целина, 
односно корпорација, које су окупиле укупно 2.053 
зависна и придружена предузећа. Ове велике групе 
запошљавају укупно 316.785 радника, што је за око 
2.800 мање него годину пре.

Убедљиво највећи систем, према анализи АПР-а, и 
даље је „Делта холдинг“. У оквиру њега послује чак 61 
предузеће, пет више него у 2019. Најпрофитабилнија 
и највећа економска целина у 2020. години је група 
„Електропривреда Србије“. Међу првих пет,  према 
нето добитку, су и ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад, затим 
„МК група“, „Кока-кола ХБЦ“ и „Хемофарм“.  

Извештај Агенције за привредне регистре о пословању 
економских целина показује да су корпорације у 
години кризе смањиле обим пословних активности и 
да су укупно оствариле чак 3.564 милијарде, од чега 
144 милијарде динара профита.
                                                                    (www.novosti.rs) 

Објављен Извештај АПР-а о пословању економских целина у Србији

ЈП „СРБИЈАГАС“ МЕЂУ ПРВИХ ПЕТ КОМПАНИЈА ПО 
НЕТО ДОБИТКУ

Компанија 
„Гаспром“ и у 
најновијој анализи 
показује изузетне 
производне и 
извозне резултате, 
а веће испоруке 
руски гасни 
холдинг бележи 
и према нашој 
земљи! Наиме, 
како је саопштено 
на сајту ове 
руске компаније, 
у периоду 
јануар-октобар 

2021. године, „Гаспром“ је, према прелиминарним 
подацима, произвео 422,6 милијарди m3 гаса. То је 
за 15,8% (за 57,7 милијарди m3) више него прошле 
године.

Ова компанија је повећала испоруке из система за 
транспорт гаса на домаће тржиште за 17,2% (за 28,8 
милијарди m3). 

Извоз у стране земље „Гаспром“ је повећао на 158,8 
милијарди m3, што је за 10,4% (за 14,9 милијарди 
m3) више него у истом периоду 2020. године. Руска 
компанија наставља да испоручује гас на нивоу који је 
близу историјског рекорда.   

Посебно, компанија је повећала испоруке гаса у Турску 
(за 110,4%), Немачку (за 23,4%), Италију (за 15,4%), 
Румунију (за 272,2%), Србију (за 101,7%), Бугарску (за 
51,9%), Пољску (за 9,5%), Грчку (за 16,3%), Финску (за 
13,6%), стоји у саопштењу. До сада је, како је речено, 
Гаспромов извоз у низ земаља већ премашио обим 

за целу 2020. годину, посебно у Турску, Бугарску, 
Румунију и Србију.  

У саопштењу се каже да расту и испоруке гаса у 
Кину гасоводом „Снага Сибира“. Тако су 31. октобра 
испоруке на захтев кинеске стране достигле нови 
рекордни ниво и премашиле дневне уговорне обавезе 
Гаспрома за више од 19%. 

Према подацима „Gas Infrastructure Europe“, а 
узимајући у обзир стање на дан 30. октобра ове 
године, разлика у попуњености европских складишта 
гаса у поређењу са прошлом годином износи минус 
18,2 милијарде m3. Резерве гаса у ПСГ у Украјини су за 
10,1 милијарди m3 мање од нивоа из 2020. године.   
       
                                      (www.gazprom.ru) 
                                            Са руског превела: М. Пријић

Вести из Гаспрома

ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ У ПЕРИОДУ 
ЈАНУАР-ОКТОБАР 2021.

У Новом Саду је у понедељак, 
01. новембра, у 52. години 
преминуо наш колега 
Велибор Пјевалица, виши 
стручни сарадник у Служби 
за телекомуникације и 
хардвер Сектора за IT 
и телекомуникације ЈП 
„СРБИЈАГАС“, Нови Сад. У 
нашој компанији био је од 
почетка њеног оснивања, 
а претходно је радио у 
НИС-Гас-у. Био је доктор 
техничких наука. Радио је на 

одржавању и развоју софтвера у нашој компанији. 
Оно што ће остати упамћено јесте то да је, заједно са 

својим колегама из  Сектора за IT, био  аутор бројних 
научних радова, од којих су неки награђени највишим 
признањима, попут награде за квалитет ауторског 
рада „Инфо фест“ у Будви за „Модел хиперкоцке за 
наплату гаса“ и „Дискоболос“ награде Информатичког 
савеза Србије и привредних и информатичких 
асоцијација региона, за примену „cognos business 
intelligence“ алата за праћење наплате гаса. Своје 
изузетно искуство и знање преносио је и на млађе, 
радећи једно време као предавач на Високој техничкој 
школи струковних студија у Новом Саду, али и држећи 
курсеве програмирања. Колеге ће памтити његову 
доброту, пријатељство,  подршку и спремност за 
сарадњу. Иза себе је оставио сина Константина и 
кћерку Сашку.  

IN MEMORIAM

ПРЕРАНО НАС ЈЕ НАПУСТИО ДОБАР КОЛЕГА И ВРСНИ 
„IT“ СТРУЧЊАК ВЕЛИБОР ПЈЕВАЛИЦА
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Владимир  Уторник

Дневни ред 7. редовне седнице Извршног одбора 
Удружења пензионисаних радника ЈП „Србијагас“  
допуњен је тачком  у којој се расправљало о висини 
чланарине за 2022. годину. Постојао је предлог да 
се са садашњих 800 динара, износ чланарине повећа 
на 1.000 динара годишње, с обзиром на то да су у 
протеклом периоду повећани трошкови живота и да 
је тај износ мењан на сваке три године, а да је од 
2018. године био непромењен. После краће расправе, 
ипак, је закључено да се за сада износ чланиране не 
мења, али и да ће се о томе разговарати на неком 
од наредних састанака. Кад се већ разматрао износ 
чланарине, управни орган Удружења је констатовао 
да се са уплатама доста касни, уз разумевање 
да је до тог кашњења дошло пре свега због 
епидемиолошке ситуације. Највећи број неуплаћених 
чланарина је у новосадском и београдском клубу, 
тако да су замољени председници тих клубова да 
подсете своје чланове да измире своје обавезе. Уз 
подсећање да без уплаћене чланарине пензионери 
не могу бити осигурани код новосадског ДДОР-а, 
што је једна од најважнијих активности у раду наших 
некадашњих радника. 

И у овој години, обележеној пандемијом, рад 
Удружења је сведен на минимум, па је осим 
потписаног уговора о осигурању свих чланова, 
одржана редовна годишња Скупштина, али је и 
организован наградни излет у Суботицу за учеснике 
ракијаде. Оно што предстоји, јесте евентуална 
организација новогодишњег дружења. Констатовано 
је да ће се пратити сутуација са корона вирусом, 
као и то колико ће чланови по клубовима бити 
заинтересовано да се састану и друже пред 
дочек нове године. Од тога ће зависити да ли ће 
традиционално новогодишње дружење пензионера 
бити организовано. 

Осим овог извештаја о раду, председник Удружења 
Бошко Тодоровић поднео је и финансијски 
извештај и констатовао да су се пензионери и ове 
године понашали као и претходних – трошено је у 

границама њихових могућности 
и онолико колико има на 
рачуну. А, на рачуну је, како 
је речено, остало довољно да 
се пристојно обележи крај ове 
године. Подсећамо, уз услов да 
опште стање везано за болест 
Ковид-19 буде колико-толико 
стабилно. 

Кад је већ говорио о 
финансијама, председник 
организације наших 
некадашњих радника ни 
овог пута није пропустио да 
изрази захвалност синдикалној 

организацији и руководству наше компаније на 
подршци у њиховом раду. 

- Не постоји пример гранског удружења пензионера 
које има такву сарадњу са својим бившим предузећем, 
као што има наше са Србијагасом. И не постоји 
менаџмент предузећа које има толико разумевања за 
наше потребе, истакао је Тодоровић. 

На крају састанка Извршног одбора, који је уз 
присуство чланова Надзорног одбора и уз поштовање 
свих противепидемиолошких мера, одржан у 
четвртак 24. новембра у сали Хотела „Нови Сад“, 
разматрани су елементи за утврђивање Нацрта 
финансијског плана за наредну годину. Удружење 
се, речено је, као и досад, ослања на донацију наше 
компаније, чланарине и донацију Савеза пензионера 
Војводине. Управо су на почетку састанка чланови 
ИО информисани да је Савез пензионера Војводине 
упутио писмо председнику Републике и председници 
Владе са предлогом по питању начина усклађивања 
пензија. Такође, на почетку састанка, минутом 
ћутања, одата је пошта преминулим члановима у 
периоду између два састанка. 

Седница ИО УПР ЈП „Србијагас“

ФИНАНСИЈЕ СТАБИЛНЕ, ЗА САДА БЕЗ ПОВЕЋАЊА 
ЧЛАНАРИНЕ       

Претпостављамо да нема човека у земљи Србији да 
овог новембра није чуо и радовао се успеху наших 
фудбалера, који су победом над репрезентацијом 
Португалије, осигурали учешће на Светском 
првенству у фудбалу. За наш билтен, специјално, 
јавио се један од наших навијача, који је имао ту 
срећу да присуствује овом историјском догађају. 
Његову изјаву дату у даху преносимо у целости. 

- Врло је вероватно да ћемо се сви сећати где смо 
били и шта смо радили 14. новембра 2021. године, 
када је Србија „у спектакуларној завршници“ 
савладала Португал. Поготово ће тај дан бити урезан 
у сећањима неколико хиљада наших навијача, који 
су тај викенд провели у сунчаном Лисабону, на више 
него пријатних 20 степени. Припреме за утакмицу 
почеле су у раним поподневним часовима, у 
кафићима у центру града, а настављене заједничким 
одласком метроом до Стадиона светлости (Да 
лужа). Након пролажења кроз све здравствене 
и безбедносне провере и уласка на стадион, 
први пут нам је у видокруг ушао травнати тепих, 
касније поприште историјских момената, а којег је 
окруживало 59.000 махом португалских навијача 
који су махали својим црвено-зеленим заставицама. 
Нас приближно хиљаду трудило се да им парира 
гласноћом, па смо неки без гласа остали и пре 
краја првог полувремена. Утакмица је почела како 
је почела, али срећом, има правде, па је теренска 
иницијатива резултирала изједначујућим голом 
Душана Тадића. Епски гол Митровића у 90. минуту 

памтићу по незампаћеној срећи која је завладала – 
грлили смо и кога знамо и кога не знамо, скакали 
једни на друге, а након краја утакмице на трибинама 
славили још сат, сат и по времена, пре свега јер 
нас португалско обезбеђење није пуштало напоље, 
а заправо нам ни то није толико тешко падало, 
знајући да смо у Катару. Португалу желимо пуно 
среће у баражу, а нама је тренутно највећа брига 
како пронаћи повољан смештај у Катару у новембру 
следеће године.  

                                                                                    В. А.
                                                                                                         

Цртица са најважнијег спортског догађаја у новембру

СРБИЈА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ
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СЛЕДЕЋА ГОДИНА – ИЗБОРНА 

Наредна 2022. година је изборна година у УПР ЈП 
„СРБИЈАГАС“. Речено је да ће Изборна скупштина 
бити одржана у јуну, а пре тога ће се на пролеће 
још једном састати чланови Извршног одбора. 
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

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

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

Извори цена:
природни гас - ЈП “СРБИЈАГАС”
природни гас - ДП “НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10кг - “Петрол”, Петроварадин
електрична енергија - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - Стовариште угља “Искра-Пан” и “Тропикал БГД”, Овча
пелет буков - “Крајина дрво”, Ветерник 

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

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период новембар 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 

(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
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 187.42 45.9 0.85 4.80 4.24 323.75%
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 12,083.33 17.5 0.6 1.15 1.02 1.51%
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 28,333.33 17.078 0.91 1.82 1.61 60.82%

Период новембар 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 

(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
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 187.42 45.9 0.85 4.80 4.24 323.75%
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 12,083.33 17.5 0.6 1.15 1.02 1.51%
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 28,333.33 17.078 0.91 1.82 1.61 60.82%

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 - "Искра-Пан", Нови Сад и "Тропикал БГД", Овча

пелет буков - "Крајина дрво", Ветерник

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

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


