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Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад 
обавестило је, почетком јула, купце 
на јавном снабдевању да ће се цена 
природног гаса увећати за 9% у просеку, 
почев од 01. августа 2022. године. 
Обавештење о промени цене ЈП „Србијагас“ 
објавило је 01. јула на Интернет страници 
предузећа, a сагласност Агенције за 
енергетику Републике Србије је објављена 
на сајту Агенције истог дана.

Текст обавештења купцима, са Интернет 
странице наше компаније, гласи:

- Поштовани купци, обавештавамо вас 
да ће доћи до повећања продајне цене 

природног гаса и то: за купце природног 
гаса на слободном тржишту цена ће се 
увећати за 12% и примењиваће се почев 
од 01.07.2022. године, за крајње купце 
који имају право на јавно снабдевање 
цена ће се увећати за 9% и примењиваће 
се почев од 01.08.2022. године, док ће за 
снабдевање јавних снабдевача цена бити 
28,94 дин/m3 од 1. августа 2022. године.  

Проценти и повећања се обрачунавају 
на цене за потрошњу гаса у јуну месецу 
ове године и односе се на тарифни став 
енергент. ПДВ ће се обрачунавати на 
увећане цене у складу са прописима.

(www.srbijagas.com)

Председник Србије Александар Вучић 
рекао је, средином овог месеца, да се све 
чини како би се припремили енергенти за 
зиму, да вредност гаса који Србија има у 
скадиштима износи више од 1,3 милијарде 
евра, а да се угаљ купује на свим странама 
где је то могуће. 

- На данашњи дан у нашем делу складишта 
имамо 264,7 милиона кубних метара 
гаса и 201 милион кубних метара које 
смо куповали као додатне количине у 
Мађарској, рекао је Вучић одговарајући на 

новинарско питање о снабдевању гасом. 
Он је истакао да до сада нисмо толико 
гаса могли да складиштимо, као и да је у 
питању много новца. Ово што данас имамо 
у резерви на тржишту са трговцима и 
посредницима вреди 1,3 до 1,35 милијарди 
евра, рекао је Вучић напомињући да су све 
количине плаћене. 

- Огроман новац имамо у гасу и то нам даје 
огромну сигурност, истакао је председник. 

(Aг.)

Од 1. августа нове цене природног гаса

Председник Вучић о резервама гаса за зиму
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ПОСКУПЉЕЊЕ ЗА „ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ“ - 9 ОДСТО

ИМАМО ОГРОМАН НОВАЦ У ГАСУ

НАДЗОРНИ ОДБОР УСВОЈИО 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

СРБИЈАГАСА У ПРВОМ 
КВАРТАЛУ 2022, У КОЈЕМ 
СЕ, ПОРЕД ПОЗИТИВНОГ 

ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА, 
КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ 

ПРЕДУЗЕЋЕ НАСТАВИЛО 
ПОЛИТИКУ СИГУРНОСТИ 
СНАБДЕВАЊА ТРЖИШТА 

ПРИРОДНИМ ГАСОМ!

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 
СРБИЈАГАСА И 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
РГД ДУШАН БАЈАТОВИЋ 

ПРИСУСТВОВАО ОТВАРАЊУ 
ИЗЛОЖБЕ  УМЕТНИЧКИХ 

ФОТОГРАФИЈА „НАЈЛЕПША 
ЗЕМЉА”, КОЈУ ЈЕ 

ОРГАНИЗОВАО ЦЕНТАР 
РУСКОГ ГЕОГРАФСКОГ 

ДРУШТВА У СРБИЈИ!

ТОКОМ ЈУЛА У СРБИЈАГАСУ 
У НОВОМ САДУ 

ОРГАНИЗОВАНЕ ДВЕ 
АКЦИЈЕ НОВОСАДСКОГ 

ЦЕНТРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 
БОЛЕСТИ „ДОМА ЗДРАВЉА 

НОВИ САД”; ОДЗИВ 
ЗАПОСЛЕНИХ СОЛИДАН, 

НАЈАВЉЕН НАСТАВАК 
САРАДЊЕ!

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ - БЕЗМАЛО 2.500 ДОЛАРА ЗА ХИЉАДУ КУБИКА 
Средином августа, тачније у уторак, 16. августа, цена гаса у Европи порасла је  изнад 2.450 
долара за 1.000 кубних метара, први пут од 8. марта, према подацима са лондонски „ICE“ 
берзе. Гас за септембарску испоруку је уговаран на холандском „TTF“  чворишту по цени од 
2.464 долара за хиљаду кубика, односно за 234,5 евра за мегават-сат, по тренутном курсу 
долара према евру.       (www.b92.net)
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Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ заседао 
је у четвртак, 21. јула 2022. године у Новом Саду. 
Седници је председавао проф. др Муамер Реџовић, 
председник НО, а присутни су, поред чланова 
Надзорног одбора, били и представници менаџмента 
компаније. Надзорни одбор је, радећи по унапред 
утврђеном и једногласно усвојеном дневном реду, 
усвојио низ пословних одлука и извештаја, од значаја 
за рад и развој предузећа.

Чланови НО, између осталог, усвојили су: Извештај 
независног ревизора о извршеној ревизији 
консолидованих финансијских извештаја ЈП 
„Србијагас“ за 2021. годину, који је по оцени 
ревизора истинит, објективан и на који независна 
ревизорска кућа није имала примедби, а након тога 
и Консолидоване финансијске извештаје након 
извршене ревизије независног ревизора, као и 
Консолидовани извештај о пословању Србијагаса 
у периоду јануар-децембар 2021. Консолидовани 
нето резултат је позитиван, будући да су поред 
матичног предузећа – ЈП „Србијагас“, и поједина 
зависна предузећа остварила позитиван финансијски 

резултат. Све активности које се предузимају 
од стране националне гасне компаније 
и њеног Надзорног одбора, а у циљу 
унапређења пословања економске целине 
ЈП „Србијагас“, одвијају се уз континуирану 
сарадњу и сагласност са Оснивачем, 
Владом Републике Србије и надлежним 
министарствима. 

Надзорни одбор усвојио је и Извештај о 
пословању компаније у првом кварталу 
ове године, у којем се, поред позитивног 
финансијског резултата, констатује и то да 
је предузеће и у 2022. години наставило 
политику сигурности и континуитета у 
снабдевању  тржишта природним гасом. 

Имајући у виду текућа кретања и, и даље присутну 
неизвесност у енергетском сектору у Европи и свету, 
у Извештају се каже да ЈП „Србијагас“ учествује у 
преговорима и предузима све мере и активности 
на обезбеђењу оптималних услова снабдевања 
природним гасом, нарочито у контексту сигурног 
снабдевања и ценовних елемената, уз активну 
сарадњу са министарствима и Владом РС.

На јулској седници усвојени су и Извештај о 
вредновању дугорочних финансијских пласмана, 
дугорочних потраживања и квалификацији 
заједничких аранжмана ЈП „Србијагас“ са стањем на 
дан 30.06.2022, затим Извештај о вредновању залиха 
и датих аванса на исти дан, као и Извештај о попису 
залиха природног гаса са стањем на дан 01. јул ове 
године. 

Још једном је наглашено да ЈП „Србијагас“ наставља 
да води одговорну политику према Влади Републике 
Србије, потрошачима, партнерима, као и повериоцима.

(www.srbijagas.com)

У јулу, као и сваке године, одржана редовна седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

ОДГОВОРНА ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ ГАСНЕ 
КОМПАНИЈЕ ПРЕМА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
ПОТРОШАЧИМА, ПАРТНЕРИМА И ПОВЕРИОЦИМАВлада Србије донела је одлуку да се изради Просторни 

план подручја посебне намене  (ППППН) мреже 
магистралних и разводних гасовода источне Србије 
са елементима детаљне регулације. Оквирна граница 

Просторног плана обухвата делове територије градова 
Зајечар и Бор и општина Параћин, Бољевац, Неготин и 
Књажевац, пише у одлуци.

Рок за израду радне верзије нацрта просторног 
плана је годину дана, док средства обезбеђује Јавно 
предузеће „Србијагас“.

Визија и дугорочни циљ развоја и доношења плана 
је да се обезбеде просторни услови за реализацију 
магистралних и разводних гасовода источне Србије 
у условима одрживог развоја планског подручја, 
пише у одлуци. Просторни план ће садржати 
детаљну разраду, као и правила уређења, грађења и 
коришћења подручја.

(www.zajecaronline.com)

Влада Србије је почетком јула ове године утврдила 
јавни интерес за експропријацију земљишта у циљу 
изградње разводног гасовода Београд-Ваљево-
Лозница са блок станицама. Како се наводи у Решењу 
донетом крајем јуна, крајњи корисник експропријације 
је Јавно предузеће „Србијагас“.

Подсећамо, у априлу ове године је одржан јавни 
увид у Нацрт просторног плана подручја посебне 
намене разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница, 
са елементима детаљне регулације. У том плану 

се наводи да граница просторног плана обухвата 
коридор укупне дужине око 192 километра и ширине 
око 600 метара. Обухваћени су делови територија 
градских општина Барајево, Обреновац, Чукарица и 
Лазаревац (град Београд), града Ваљева и општина 
Лајковац, Мионица, Уб и Осечина (Колубарски управни 
округ), општина Пожега (Златиборски управни округ), 
и града Лознице и општине Крупањ (Мачвански 
управни округ), што чини укупно 98 катастарских 
општина.

(www.ekapija.com)

Ради се ППППН за гасоводе источне Србије

Влада Републике Србије о гасоводу за Колубарски и Мачвански округ

ЦИЉ СТВАРАЊЕ ПРОСТОРНИХ УСЛОВА 
ЗА НОВЕ МАГИСТРАЛНЕ И РАЗВОДНЕ ГАСОВОДЕ

УТВРЂЕН ЈАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И 
ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА

Седница Радне групе за сигурност снабдевања енергентима
У ФОКУСУ ПОПУЊЕНОСТ СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА 
Радна групе за праћење сигурности снабдевања енергијом и енергентима одржала је састанак на којем 
је размотрила активности најважнијих енергетских субјеката у вези са припремама за предстојећу грејну 
сезону. Током састанка било је речи о обезбеђивању средстава и енергената до краја марта, као и о мерама за 
рационално и ефикасно коришћење енергије и енергената, саопштило је ресорно министарство. На састанку 
су представљени и подаци о попуњености складишних капацитета и снабдевањем и дистрибуцијом у гасном 
сектору, као и последњи подаци Управе за резерве енергената и Републичке дирекције за робне резерве по 
питању залиха енергената за зиму. Представници ЈП „Електропривреда Србије“ представили су податке о 
тренутној ситуацији и пројекцијама кад је реч о производњи и увозу угља и електричне енергије, а представници 
Пословног удружења „Топлане Србије“ и Београдских електрана известили су о снабдевености енергентима 
и степену извршења ремонта у топланама. Састанку су, осим Министарства рударства и енергетике, 
присуствовали и представници „Србијагаса“, „Транспортгаса“, ЕПС-а, ЕМС-а,  „Нафтне индустрије Србије“, 
„Србијашума“, чланови Савета АЕРС-а, Секретаријата за енергетику Града Београда, РХМЗ и „Србија карго“.

(www.mre.gov.rs)
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У току је изградња разводног гасовода од 
Александровца до Тутина, преко Бруса, 
Копаоника и Новог Пазара. Овај веома захтеван 
инфраструктурни пројекат од посебног је значаја 
за становнике Расинског и Рашког округа, али и 
очување животне средине у зони Националног парка 
„Копаоник“. Радови на траси почели су у фебруару ове 
године, а интензивирани су током лета. Ангажовано 
је 190 радника и око 80 машина. Премошћавају се 
планински врхови и упоредо решавају имовинско-
правни односи. До сада је састављено 80 километара 
цеви, а у земљу је положено 50 километара. 

Радове на изградњи овог гасовода у среду, 10. августа 
обишла је потпредседница Владе и министарка 
рударства и енергетике проф. др Зорана 
Михајловић. У име ЈП „Србијагас“, овом догађају 
је присуствовао извршни директор ОДС-а Милан 
Здравковић.

- Траса целог гасовода подразумева изградњу 
негде око 116 километара гасовода са обезбеђењем 
могућности да се негде око 30.000 домаћинстава 
на траси гасовода и припадајућим местима могу 
прикључити у наредном периоду и постати потрошачи 
природног гаса, казао је он овом приликом.

Трајно ће се обезбедити континуирано снабдевање 
домаћинстава, али и рачуна се на бољи привредни 
развој Расинског и Рашког округа. Начелник Расинског 
округа Иван Анђелић, сматра да оно што је можда и 
најбитније рећи у данашње време то је да се на овај 
начин обезбеђује једна енергетска стабилност.

- Ми на овај начин омогућавамо нашој привреди 
и грађанима алтернативне видове снабдевања 
енергијом, како би што лакше изашли из глобалне 
енергетске кризе, оцењује Анђелић.

Посебан бенефит гасификације Копаоничког краја, 
на коме се налази национални парк и најпосећенији 

зимски туристички центар, свакако је 
очување и заштита природе. Валентина 
Милосављевић, председница Општине 
Брус каже да је за Туристички центар 
„Копаоник“ овај гасовод од огромног 
значаја, будући да ће он уједно 
обезбедити и очување животне средине, 
јер су аерозагађивачи и отпадне воде 
највећи еколошки проблем. 

Обраћајући се присутнима, 
потпредседница Владе и министарка 
енергетике проф. др Зорана Михајловић 
подсетила је да се завршетак овог 
гасовода очекује наредне године и 
истакла да се рокови извођења радова 
морају поштовати.

- Очекујемо да овај гасовод, вредан 52 милиона евра, 
буде завршен, како је и планирано, у марту идуће 
године, али је важно да се не касни и на другим 
пројектима на којима ради „Србијагас“, у Врању, 
Параћину, Лозници, Ваљеву, а који су вредни око 
250 милиона евра. Када говорим о Копаонику, који 
је толико једна дивна, важна и значајна планина за 
нас, не само у туристичком смислу него пре свега 
једним делом и као национални парк, онда је за нас 
значајно да 30% угља, мазута, лож уља и свега што се 
користи данас на Копаонику за грејање, престане да 
се користи, односно да оног тренутка кад овај гасовод 
буде завршен да се користи гас, рекла је министарка 
Михајловић.

 (www.rts.rs)

Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар 
Боцан-Харченко отворио је у среду, 10. августа, 
на Калемегдану, изложбу уметничких фотографија 
„Најлепша земља”, коју је организовао Центар Руског 
географског друштва (РГД) у Србији, а уз подршку 
НИС-а, пренели су домаћи медији. 

Изложени су финалисти и победничке фотографије на 
годишњем Сверуском фото-конкурсу РГД „Најлепша 
земља” који је посвећен очувању изворне природе 
Русије и неговању брижљивог односа према животној 
средини кроз уметност фотографије.

Једини услов био је да су фотографије направљене у 
Русији, а од 2015. када је почео конкурс стигло је више 
од пола милиона фотографија, које је направило више 
десетина хиљада фотографа из Русије и иностранства 
и које приказују лепоту земље од Курилских острва 
на истоку до Курске превлаке на западу, од Земље 
Франца Јозефа на северу до планина Дагестана на југу 
Русије.

Са својих 12 мора, 11 часовних зона, 10 природних 
зона, Русија представља неисцрпну инспирацију за 
фотографе. Александар Боцан-Харченко 
истакао је да је та изложба, као и свака 
активност РГД, израз љубави Русије 
према Србији и Србије према Русији.

- Сада је немогуће замислити да је таква 
изложба могућа у било ком месту у 
Европи, осим у Србији, зато што Србија 
одлучно одбацује све што жели да јој 
наметне колективни Запад, културу 
одрицања свега руског, укључујући и 
саму лепоту земљу. Та лепота тражи 
нашу одговорност и спремност да 
бранимо нашу земљу и лепоту наше 
земље, поручио је руски амбасадор. Он 
је истакао да РГД даје доста значајан 

и опипљив допринос развоју сарадње Русије и 
Србије у свим областима, као и да је то једно од 
јединствених удружења у Русији, јер обухвата све 
што је могуће: науку, истраживање, образовање, 
културу.

Генерални директор Србијагаса и председник 
Савета РГД Душан Бајатовић рекао је да је 
изложба приказ руске културе, лепоте и помало 
руске природе и традиције у слободној Србији. 

- А за слободну Србију велику заслугу има и Русија, 
било да је она царска, комунистичка или савремена 
Путинова Русија. То је Русија на путу слободе, као 
што и Србија треба да буде на путу слободе и да 
победе све традиционалне вредности, рекао је 
Бајатовић.

Директор Руског географског друштва у Србији 
Мирољуб Милинчић истакао је да је филијала 
у Србији основана пре осам година најстарија и 
најактивнија инострана филијала и да је у њој 
реализована припремна фаза неких од најзначајнијих 
пројеката РГД попут чувеног „Пројекта 10.110 
километара невероватне Русије”. 

- Ово нам је 70. изложба на простору Србије, БиХ и 
Црне Горе. Посвећујемо је 18. августу, дану када је 
1845. основано РГД, казао је Милинчић. 

Заменик генералног директора НИС-а Вадим 
Смирнов рекао је да је погледао изложбу и да је од 
свих места која су приказана, за својих 58 година 
живота, био само на три.  

- То показује колико је Русија велика земља и колике 
су лепоте у њој. Већ 20 година  живим у Србији и ако 
би неко пожелео да отвори изложбу „Србија најлепша 
земља на свету“, ми бисмо то подржали, јер је и то 
истина, поручио је Смирнов.

(www.politika.rs)

Радове на изградњи гасовода до Тутина обишла потпредседница Владе Амбасадор Боцан-Харченко отворио изложбу „Најлепша земља”

ГАСОВОД ЋЕ ОМОГУЋИТИ БРЖИ ПРИВРЕДНИ 
РАЗВОЈ РАСИНСКОГ И РАШКОГ ОКРУГА

НА КАЛЕМЕГДАНУ И ОВЕ ГОДИНЕ НАЈЛЕПШЕ 
ФОТОГРАФИЈЕ ПРИРОДЕ РУСИЈЕ
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Медији су средином августа пренели вест да је 
руска компанија „Гаспром“ започела испоруку 
додатних количина гаса Мађарској, више него 
што је предвиђено дугорочним уговором између 
две земље.  Државни секретар у Министарству 
спољних послова Мађарске Тамаш Менчер 
казао је да је Влада у Будимпешти раније 
одлучила да набави додатних 700 милиона 
кубних метара гаса како би се Мађарска 
енергетски обезбедила док се Европа суочава са 
кризом енергената изазваном ратом у Украјини 
и санкцијама Русији. Разговори које је мађарски 
министар спољних послова Петер Сијарто 
раније обавио са својим домаћинима у Москви 
отворили су пут за споразум на основу којег је 
Гаспром почео да испоручује додатне количине 
гаса, објаснио је Менчер. У првој фази, Гаспром ће до 
краја августа испоручивати свакодневно додатних 
2,6 милиона кубних метара гаса кроз гасовод Турски 
ток, а у току су разговори о динамици испорука гаса 

за септембар. Објављено је и то да је попуњеност 
мађарских складишта гаса 32 одсто укупних 
капацитета, док је просек у Европској унији испод 20 
одсто.

(www.tanjug.rs)

Немачка компанија „E.ON“,  највећи европски 
оператер енергетских мрежа, саопштила је средином 
августа да је смањила вредност свог удела у 
гасоводу „Северни ток 1“ за око 700 милиона евра 
(715 милиона долара) због „појачане неизвесности” у 
вези са утицајима руско-украјинског рата. Компанија 

је у марту објавила да њен удео од 15,5 
одсто, који индиректно држи преко свог 
пензионог фонда у поменутом гасоводу, 
има књиговодствену вредност од 1,2 
милијарде евра, што значи да је вредност 
тог удела срезала за 58 одсто, преноси 
Ројтерс. 

Иначе, ова компанија је још у марту 
упозорила на корекцију вредности удела 
у „Северном току 1“, који је у већинском 
власништву Гаспрома, рекавши да ће то 
негативно утицати на резерве пензијског 
фонда и на нето дуг, али да неће изазвати 
проблем ликвидности. Компанија је такође 
известила о резултатима пословања у 

првом полугодишту, који показују пад кориговане 
добити (ЕБИТДА) од 15 посто на 4,06 милијарди евра, 
али је остала при пројекцији кориговане добити за 
целу 2022. годину од 7,6 милијарди до 7,8 милијарди 
евра.

 (www.tanjug.rs)

Гаспром испоручује додатне количине гаса Мађарској

„E.ON“ преполовио вредност свог удела у „Северном току 1“

ДНЕВНО 2,6 МИЛИОНА КУБИКА ВИШЕ НЕГО ДО САДА

ПАД „ЕБИТДА“ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ОКО 15%

Локалне самоуправе на различите начине покушавају 
да привуку грађане да у својим домаћинствима више 
користе еколошке енергенте. Тако је град Крагујевац 
расписао јавни позив за привредне субјекте који 
се баве испоруком и уградњом котлова на пелет и 
гас. Конкурс је био отворен до 5. јула. Ове године 
је, по основу конкурса за привредне субјекте, 
обезбеђено 10 милиона динара. Привредни субјекти 
који се баве набавком и уградњом ложних уређаја 
могли су да се пријаве на овај јавни позив. За те 
намене, Министарство за заштиту животне средине 
је Крагујевцу определило осам милиона динара, а 
локална самоуправа два милиона. 

Што се тиче грађана, они ће моћи да добију 85 
хиљада динара за котлове за гас, односно 110 хиљада 
динара за котлове на пелет. Конкурс за грађане се 
очекује такође овог лета, по завршетку конкурса за 
привредне субјекте. Циљ и овог конкурса је смањење 
аеро загађења у граду, а потребно је да се пријаве 
домаћинства која  се греју на чврсто гориво, дрво и 
угаљ. За грађане и информација да ове године неће 
бити потребна потврда ЈП „Србијагас“ о прикључењу 
на мрежу, чиме су олакшани услови за конкурисање 
код Министарства за заштиту животне средине.

 (www.rtk.co.rs)

Из Општинске управе Шида обавештавају физичка 
и правна лица заинтересована за прикључење 
објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу да 
све информације и помоћ у прикупљању неопходне 
документације за подношење захтева, као и 
информације о даљем поступку подношења захтева 
за одобрење прикључења на гасоводни систем 
ЈП „Србијагас“ могу добити у Услужном центру 
Општинске управе општине Шид, ул. Цара Лазара 
бр.7, или позивом на број 022/710-230. На званичном 
сајту Општине истакнут је списак документације коју 
је потребно приложити уз захтев, као и сам образац 
захтева.

 (www.mojgradsm.rs)

У општини Топола потписан је уговор са Јавним 
предузећем „Србијагас“ о изградњи још 82 
километра гасификационе мреже. До сада је 
урађено око 250 километара. Заинтересовани 
грађани и домаћинства у Тополи, који желе да се 
прикључе на мрежу у току њене изградње, могу 
да се пријаве. Прихваћен је и захтев мештана 
Жабара, Овцишта и Гуришеваца за додатним 
радовима на гасификацији.

 (www.rtvsunce.com)

Градске иницијативе за субвенционисање грејања на природни гас

У Шиду се прикупљају захтеви грађана за увођење гаса

Топола шири гасоводну мрежу

ПОСЛЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КОНКУРС ЋЕ БИТИ 
ОТВОРЕН И ЗА ДОМАЋИНСТВА У КРАГУЈЕВЦУ

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВА 
НА САЈТУ ОПШТИНЕ

ГРАДИЋЕ СЕ ЈОШ 82 КИЛОМЕТРА ГАСОВОДА
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Ступио на снагу европски план о смањењу потрошње гаса
И ДАЉЕ БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА „СЕВЕРНИ ТОК 2“ 
План Европске уније да смањи потрошњу гаса за 15 одсто ступио је на снагу у уторак, 9. августа ове године. 
План ће, како је саопштено, за сада важити годину дана. Немачки канцелар Олаф Шолц одбацује могућност 
одобравања пројекта „Северни ток 2“  и наглашава да, чак иако се ситуација са недостатком енергије на јесен 
погорша, тај гасовод неће бити стављен у погон.         (www.rts.rs)



8 9

Савет Агенције за енергетику Републике 
Србије је на седници одржаној 28. јула 2022. 
године донео одлуку о давању сагласности 
на План развоја транспортног система 
предузећа „ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ“ д.о.о. 
за период 2021-2030. година.

Овај Оператор транспортног система 
доставио је Агенцији за енергетику 
Републике Србије предлог Плана развоја 
транспортног система за период 2021-2030. 
година.

Агенција је организовала јавне консултације и 
позвала све заинтересоване стране да доставе 
примедбе, предлоге и сугестије. По завршетку јавне 

консултације, Оператор транспортног система 
„ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ“ д.о.о. је доставио нови 
предлог Плана у којем су извршене корекције и 
допуне података које је захтевала Агенција.

(www.aers.rs)

У протекла два месеца, пуно се радило на гасним 
објектима радних јединица „Транспорта“  широм 
Србије, које се налазе на подручју градова Зрењанин, 
Кикинда, Нови Сад, Београд и Панчево. О томе су 
нас редовно обавештавале колеге из Диспечерског 
центра „Транспортгас Србија“. У суботу, 2. јула 
радило се на ГМРС „Серво Михаљ“ Зрењанин, због 
чега је ОДС ЈП „Србијагас“ обавестио све потрошаче 
у Ечки да ће, тог дана, доћи до краткотрајног 
прекида у испоруци природног гаса. Радило се и у 
четвртак, 07. јула, и то на ГМРС „Шабац“, затим у 
суботу, 9. јула на ГМРС „Сомбор“, као и у петак, 15. 
јула на ГМРС „Чока“. Почетком јула, из новосадске 
„Дистибуције“ обавештени смо да ће због радова на 
Мерно регулационој станици МРС „Кљајићево“ у петак, 
8. јула, прекид у испоруци гаса од свега неколико 
сати, имати потрошачи у Телечки и Кљајићеву, а пар 
дана касније, у понедељак, 11. јула, због уградње 
мерне линије, и потрошачи у Ботошу, код Зрењанина. 
Средином јула извођени су радови на гасним 

објектима РЈ „Транспорт“ Нови Сад, 
тачније на ГМРС „Црвенка“, а у уторак, 
26. јула на објектима РЈ „Транспорт“ 
Београд, и то на ГМРС „ПКБ“. У августу 
се радило на ГМРС „Сента“,  ГМРС 
„Вршац“, ГМРС „Младеновац“, ГМРС 
„Апатин“  и ГМРС „Ковин“. „Транспорт“ 
Панчево пријавило је и радове на 
ГМРС „Панчево (ГРЧ) – за град“, а 
„Транспорт“ Нови Сад радове на ГМРС 
„Бачка Паланка“. У овом месецу и вест 
да се у петак, 19. августа радило на 
Мерно регулационој станици „Сивац“, 

због чега је дошло до прекида у испоруци гаса 
потрошачима  на 1. категорији у насељеном месту 
Сивац. ОДС је о томе обавестио нашу службу, Службу 
за односе с јавношћу и маркетинг, а ми смо  поменуте 
радове, осим на сајту ЈП „Србијагас“, најавили и 
локалним медијима.

(www.srbijagas.com)

На седници савета Агенције за енергетику Републике 
Србије, одржаној 7. јула 2022. године, усвојене су 
одлуке о изменама и допунама:

• Методологије за одређивање цене приступа 
систему за транспорт природног гаса,

• Методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију природног гаса,

• Методологије за одређивање цене природног гаса 
за јавно снабдевање

Ове измене и допуне донете су ради усклађивања 

наведених методологија са Уредбом која уређује 
услове испоруке и снабдевања природним гасом. 

Према донетим одлукама, оператори система и 
јавни снабдевачи били су у обавези да најкасније до 
1. августа 2022. године доставе Агенцији захтев за 
давање сагласности на одлуке о ценама у којима се 
утврђене тарифе исказују уз коришћење јединице за 
обрачун испоручене енергије природног гаса (у kWh). 
Методологије су доступне на сајту АЕРС.

(www.aers.rs)
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Институције инфо Радови на систему

Усклађивање са Уредбом о условима испоруке и снабдевања  гасом

АЕРС ДАО САГЛАСНОСТ НА ПЛАН РАЗВОЈА 
ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА „ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ“

ПРЕКИДИ У ИСПОРУЦИ ГАСА СВУДА ГДЕ СЕ РАДИЛО 
НА ОБЈЕКТИМА РАДНИХ ЈЕДИНИЦА „ТРАНСПОРТА“

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ МЕТОДОЛОГИЈА 
У ОБЛАСТИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Међу запосленима Србијагаса овог месеца био је 
приметан пораст броја заражених од корона вируса 
Ковид-19. У овом седмом таласу епидемије у нашој 
земљи, забележено је да је у четвртак, 04. августа број 
позитивних на ову заразну болест у ЈП „Србијагас“, 
био знатно већи него претходног месеца, будући да 
је 11-оро наших колега тог дана било евидентирано 
као „оболело“. Десетак дана касније, када смо 
припремали овај извештај, у Кризном штабу наше 
компаније, од колеге Радана Поповића, чули смо да 
је у понедељак, 15. августа, било 10-оро заражених 
међу нашим запосленима, као и да је до тада уписано 
410 излечених од Ковида-19.  Мере заштите од ове 
заразне болести и даље су, пре свега изолација у 
случају заражавања, затим ношење заштитних маски у 
затвореном простору за све оне који примете да имају 

неке респираторне 
проблеме све док 
не испитају да ли је 
реч о корона вирусу 
(познато је да је 
август месец када 
почињу проблеми 
са алергијама код 
оних који имају 
овај хронични проблем а које понекад изгледају 
попут прехладе), а посебно се и даље мора водити 
рачуна о хигијени руку и радних површина у 
канцеларијама. Наше колеге у Кризном штабу апелују 
на придржавање и поштовање ових мера, како бисмо 
сачували своје и здравље својих колега, али и својих 
укућана и свих оних са којима смо у контакту.         В.А.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА - Седми талас короне осећа се и у нашем предузећу
ПОЧЕТКОМ АВГУСТА БИЛО 11 ОБОЛЕЛИХ ОД КОВИДА-19
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Центар за превентивне здравствене услуге који 
делује у оквиру Дома здравља Нови Сад, успоставио 
је сарадњу са руководством наше компаније, 
тако да су током јула месеца организоване две 
активности у новосадским организационим деловима 
Србијагаса. У уторак, 19. јула медицинске сестре 
из Центра превенције боравиле су у просторијама 
нашег предузећа на Путу шајкашког одреда бр. 
3, а недељу дана касније, у уторак, 26. јула  и у 
Пословном центру на Булевару ослобођења 69. У та 
два наврата медицинске раднице - мастер струковна 
медицинска сестра Весна Имброњев и дипломирана 
организаторка здравствене неге Младенка Остић - 
нашим колегиницама и колегама су исконтролисале 
ниво шећера у крви, мериле висину крвног притиска 
и израчунавале степен гојазности. С обзиром на то да 
су ови превентивни прегледи обављени у јулу, иначе 
„главном“ месецу када је реч о годишњим одморима, 
одзив запослених био је солидан. У „Шангају“ се 
на овом превентивном прегледу појавило 14-оро 

радника Србијагаса, док их је у Пословном 
центру било 39. 

Циљ Центра за превенцију је да се на време 
уоче и смање хронична незаразна обољења 
– дијабетес, кардиоваскуларне, малигне 
и цереброваскуларне болести, као и да се   
препознају „ризико“ фактори међу људима који 
још немају дијагностиковано неко обољење. 
Осим ове три активности, Центар за превенцију 
едукује жене како технички правилно да обаве 
самопреглед дојки, као и млађе мушкарце 
да ураде самопреглед тестиса. Такође 
Центар организује предавања о превенцији 
кардиоваскуларних болести, правилној исхрани, 
пушењу и превенцији насиља. За особе оба 
пола омогућен је ЦТ преглед плућа за оне који 
су пушачи и старији су од 50 година. Потребно 
је истаћи да су све ове наведене активности 
Центра бесплатне. 

- Од великог значаја је да међу  запосленима  
пронађемо потенцијално оболеле и да  укажемо 
на ризичне факторе за настанак обољења, која 
се могу спречити, или раном детекцијом лечити и 
излечити. Драго нам је да смо успоставили сарадњу 
са менаџментом ваше компаније, тако да су ове 
активности одлично организоване. Наравно да 
здравље запослених, како физичко тако и психичко, 
утиче на продуктивност читавог поредузећа и због 
тога је јако важно превентивно деловати, истакла 
је координаторка Центра за превенцију Весна 
Имброњев.  

Од Радана Поповића из Службе за безбедност и 
здравље на раду смо чули да ће се ове активности 
организовати и убудуће, а постоји могућност да би 
медицинске сестре „Дома здравља Нови Сад“ нашу 
фирму могле да посете још једном до краја године. 

В. Уторник

Владимир Уторник

Стеван Накић 
има 29 година, 
основну и средњу 
школу завршио је 
у родном Бачком 
Петровцу, а Вишу 
пословну школу 
у Новом Саду. 
Запослио се у 
нашој компанији 
прошле, 2021. 
године, као 
референт 
обрачуна исплате 
зарада и личних 
примања у 
Одељењу зарада 
које припада 
финансијском 

сектору Србијагаса. За сада има само позитивне 
утиске што се радног окружења тиче,  а и колеге га 
у његовим активностима подржавају. Стеван Накић 
се у слободно време бави пливањем, учествовао је 
на бројним домаћим и међународним такмичењима, 
бележио је одличне резултате, освајао медаље...

И, сад, све би било у реду и био би ово један 
обичан, сажет „CV“, без неких специфичности и 
неубичајености које, у ствари, чине оно што зовемо 
живот. И, да не постоји,  једно и оно чувено  „али“... 
О том „али“ говори нам Стеван Накић:   

- Сећам се, као кроз маглу, да сам имао сасвим 
лепо детињство, које ми је на мах, у једном 
једином моменту прекинуто. Кад сам имао пет и по 
година  доживео сам мождани удар.  Читава десна 
страна ми је била одузета и након тога уследиле 
су године опоравка – болнице, рехабилитациони 
центри, бање... Циљ је био, јер се све, разумљиво, 
није могло излечити,  да остану што мање видне 
последице претрпљеног шока.  Да скратим - све је 
то трајало више од десет година, с тим да и дан 
данас одлазим на једну врсту терапије. Упоредо са 
рехабилитацијом и опоравком, редовно сам ишао у 
школу.  Учио сам, пре свега,  да се служим  левом 
руком,  јер сам по рођењу дешњак, а та рука ми ни 
данас није комплетно у функцији.  И тако, мало по 
мало, завршио сам и основну и средњу школу, као и 
Вишу пословну. Покушавао сам да се бавим и другим 
спортовима који заиста нису били за мене, а онда сам 
на споствено задовољство открио лепоту пливања и 
до данас „остао у базену”. 

Кад је са 19 година дошао у Нови Сад прво је кратко 
тренирао пливање  у „Војводини“ и у клубу при 
Универзитету у Новом Саду, да би последњих седам 

година провео у Пливачком клубу „Нови Сад“. Имао 
је добре резултате, постао је репрезентативац Србије 
у категорији такмичења особа са инвалидитетом, 
добио стипендију Министарства спорта Републике 
Србије.  

- Најбољи резултат забележио  сам  2018. године на 
Европском првенству у Даблину у Ирској,  када сам 
био шести. Ту сам се такмичио у дисциплини 400 
метара слободно која је моја главна међународна 
дисциплина, с тим да сам пливао и 100 метара 
делфин, што је више била, да тако кажем, помоћна 
дисциплина. Био сам првак државе на 100 и 50 
метара слободно, а на Првенству Војводине сам 
такође био први на 100, а други на 50 метара. 
Потребно је појаснити  да за нас спортисте са 
инвалидитетом  у Србији по програму нема 
дужих дисциплина од ове две већ поменуте. Те 
дуже  дисциплине постоје само на међународним 
такмичењима и митинзима. Према томе, на домаћим 
првенствима и митинзима пливао сам 100 и 50 
метара, док ми је инострана дисциплина била 400 
метара слободно. Најбољи резултат на 400 слободно 
забележио сам баш у Ирској када сам ту деоницу 
испливао за пет минута и 17 секунди. Учествовао 
сам на бројним такмичењима у Европи -  Загреб,  
Сплит,  Винковци,  Ријека (Хрватска), затим Истанбул 
(Турска), па  Атина, Наус,  Птолем  (Грчка). Пливао 
сам и на „Малме опену“ у Шведској, што је исто што 
и Европско првенство у малим базенима (25 метара). 
Учесник сам и Светских купова у Лињану (Италија), 
Ђеру (Мађарска)  и Берлину (Немачка). 

Стеван Накић на крају каже да не жали што, пошто 
се запослио у Србијагасу, није више толико активан 
на спортском пољу. Раније је тренирао 8 до 9 пута 
недељно у базену уз одлазак у теретану три до 
четири пута. Ти тренинзи су сада смањени на око 
половину, због обавеза на послу. 

- Нисам успео да се пласирам на Параолимпијске 
игре, али и поред тога бављење спортом ми је донело 
доста радости, а и добро утиче на здравље имајући у 
виду моју ситуацију, закључује Стеван Накић.

Током јула у Србијагасу организоване две акције Центра за превенцију болести Нови Сад Стеван Накић, благајник у ЈП „Србијагас“, у  слободно време се бави пливањем

ОДЗИВ ЗАПОСЛЕНИХ СОЛИДАН, НАЈАВЉЕН 
НАСТАВАК САРАДЊЕ

НЕИСПУЊЕНА ЖЕЉА - УЧЕШЋЕ НА 
ПАРАОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА
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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 - „НОВИ САД-ГАС” д.о.о.
пропан бутан у боци 10kg - „Кнез Петрол”, Сремски Карловци
електрична енергија - „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - „Тропикал БГД“ Овча, „Good Will-WG”, Крњача
пелет-угаљ-мрки - „Тропикал БГД“ Овча

Цене су без ПДВ-а узете за период август 2022.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период август 2022.
Период август 2022.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 35.11 33.5 0.85 1.23 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 36.45 33.5 0.85 1.28 1.04 3.82%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 191.67 45.9 0.85 4.91 3.98 298.43%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 1.91 91.38%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 3.83 282.78%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.19 118.73%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.37 337.46%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.09 9.37%
Угаљ Обилић сушени** t 16,666.67 16.088 0.6 1.73 1.40 40.03%
Угаљ Пљевља комад/коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.51 51.02%
Угаљ Бановићи коцка/орах** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.56 55.97%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 26,666.67 18.79 0.91 1.56 1.26 26.48%

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 -"НОВИ САД-ГАС" д.о.о.
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Сремски Карловци
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 -"Тропикал БГД", Овча, "Good Will-WG", Крњача

пелет -угаљ-мрки - "Тропикал БГД", Овча

Цене су без ПДВ-а узете за период август 2022.

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

Период август 2022.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 35.11 33.5 0.85 1.23 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 36.45 33.5 0.85 1.28 1.04 3.82%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 191.67 45.9 0.85 4.91 3.98 298.43%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 1.91 91.38%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 3.83 282.78%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.19 118.73%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.37 337.46%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.09 9.37%
Угаљ Обилић сушени** t 16,666.67 16.088 0.6 1.73 1.40 40.03%
Угаљ Пљевља комад/коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.51 51.02%
Угаљ Бановићи коцка/орах** t 21,000.00 18.2 0.6 1.92 1.56 55.97%
Пелет -угаљ-мрки (5-25mm)** t 26,666.67 18.79 0.91 1.56 1.26 26.48%

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 -"НОВИ САД-ГАС" д.о.о.
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Сремски Карловци
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 -"Тропикал БГД", Овча, "Good Will-WG", Крњача

пелет -угаљ-мрки - "Тропикал БГД", Овча

Цене су без ПДВ-а узете за период август 2022.

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


