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Енергетска криза, снабдевање Србије 
природним гасом, цене тог енергента, 
али и нови пројекти и гасификација 
земље биле су главне теме излагања 
генералног директора Србијагаса 
Душана Бајатовића на панелу под 
називом „Енергетска транзиција-
изазови и перспективе енергетског 
и транспортног сектора“. Ова 
стручна сесија одржана је у оквиру 
манифестације „Дани електричних 
аутомобила“ („Electric Vehicles Days“), 
која је у организацији Факултета 
техничких наука, агенције „Нинамедиа“ 
и Радио телевизије Србије, почетком 
септембра, одржана у Мастер центру 
Новосадског сајма.

Директор Бајатовић је, обраћајући се 
присутнима на овом скупу, рекао да 
ће гаса бити довољно ове зиме и да 
су обезбеђене резерве у подземном 
складишту у Банатском Двору, као и у 
мађарским складиштима гаса. Он се, 
притом, осврнуо и на актуелне цене гаса 
на берзи.

- Да смо све количине 
гаса узели са берзе, 
ми би онда морали да 
продајемо гас 6 до 9 
пута скупље него што 
га сада продајемо. 
Захваљујући договору 
председника Србије 
Александра Вучића 
и руског председника 
Владимира Путина, ми 
данас имамо просечну 
цену на фактури 
за руски гас од 353 
долара, у наредном 
кварталу цена ће бити 

око 420 долара, у првом кварталу 2023. 
године хиљаду кубних метара коштаће 
430 долара, а на крају грејне сезоне, 
односно у другом кварталу идуће године, 
уколико не буде неких нафтних шокова, 
цена ће се кретати око 388 долара. Сву 
осталу разлику за додатне количине 
које се набављају по берзанским 
ценама, плаћа држава. Зато се очекује 
да и грађани и привреда, дакле сви 
потрошачи, покажу одговоран однос 
и да сви заједно уштедимо енергију и 
тиме утичемо на енергетску сигурност и 
безбедност земље у наредним месецима. 
Желим овде да истакнем, да све оно 
што ће се дешавати има и социјалну 
компоненту, јер ће се и гас и струја, 
а то је одлука наше Владе, осим тога 
што ћемо их набавити у довољним 
количинама, морати да се  продају по 
цени коју ће просечна плата у Србији 
моћи да поднесе. Идеја је да се не повећа 
инфлација, да се задрже радна места и 
раст бруто друштвеног производа, а све 
то до сада успешно радимо, истакао је 
директор Србијагаса.   

Директор Србијагаса на панелу о енергетској транзицији у Новом Саду
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ЉУДИ СА ПРОСЕЧНОМ ПЛАТОМ У СРБИЈИ 
МОЋИ ЋЕ ДА ПЛАТЕ РАЧУН ЗА ЕНЕРГЕНТЕ

ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА 
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

СРБИЈАГАСА ДУШАН 
БАЈАТОВИЋ, ГОСТОВАО 

ЈЕ ГОТОВО У СВИМ 
НАЈГЛЕДАНИЈИМ ТВ 

ЕМИСИЈАМА! - СРБИЈА ЈЕ, 
ПРАКТИЧНО, ОБЕЗБЕДИЛА 

СВЕ НЕОПХОДНЕ КОЛИЧИНЕ 
ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 
ПРЕДСТОЈЕЋУ ГРЕЈНУ 
СЕЗОНУ, РЕКАО ЈЕ ОН.

ЕПИДЕМИЈА КОВИДА-19 
ПОМАЛО ЈЕЊАВА ОВОГ 
МЕСЕЦА! ТРЕНУТНО ЈЕ 
ТРОЈЕ НАШИХ КОЛЕГА 
ОБОЛЕЛО ОД КОРОНА 
ВИРУСА, А 440 ЊИХ ЈЕ 
ИЗЛЕЧЕНО ДО САДА. 

ДВОЈИЦУ КОЛЕГА СМО, 
НАЖАЛОСТ, ИЗГУБИЛИ 

ЗБОГ ОВЕ БОЛЕСТИ!

У ОВОМ БРОЈУ 
ПРЕДСТАВЉАМО 

ВАЖНУ РАДНУ ЦЕЛИНУ 
НАШЕ КОМПАНИЈЕ! 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГАСНУ 
ТЕХНИКУ У НОВОМ САДУ, 
БЕОГРАДУ И ЗРЕЊАНИНУ 

РАДИ ПО СВИМ 
АКТУЕЛНИМ ПРОПИСИМА 

И СТАНДАРДИМА!
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У Новом Саду је у петак, 23. септембра, потписан 
Анекс уговора о наставку гасификације београдске 
градске општине Обреновац. Овај документ 
потписали су Душан Бајатовић, генерални директор 
ЈП „Србијагас“, Милош Станојевић, председник 
Градске општине Обреновац и Радослав Милићевић, 
директор предузећа „ДМ Инвест“ Смедеревска 
Паланка, иначе стратешког партнера општине у овом 
послу. На основу потписаног уговора, радиће се на 
гасификацији општине, односно ширењу гасоводне 

мреже у дужини од 230 километара, чиме ће 
Обреновац бити сто посто гасификован. Како је овом 
приликом речено, на нови гасовод биће прикључено 
500 домаћинстава која до сада нису имали могућност 
грејања на гас.

- Одлуку о потписивању овог уговора донели смо 
на последњој седници Скупштине општине, која 
је одржана у августу. Ово се дешава упоредо са 
изградњом Треће магистрале, који је један од 
највећих пројеката у општини Обреновац. На овај 
начин покушавамо да сведемо број индивидуалних 
ложишта на најмању могућу меру, са циљем смањења 
потрошње угља и дрва, односно свих енергената 
који загађују ваздух, навео је Станојевић посебно 
наглашавајући значај гасификације за очување 
животне средине и побољшање квалитета живота 
грађана.

У разговору генералног директора Србијагаса и 
председника општине Обреновац било је речи и 
томе да је у току процес обраде захтева грађана 
за прикључење на гасоводну мрежу и да се у овом 
моменту, у Јавном предузећу „Србијагас“ обрађује 
више од 400 захтева грађана из Обреновца и околине, 
који су исказали интересовање за увођење гаса.

(Аг.)

Крајем прошлог месеца, Министарство рударства и 
енергетике донело је предлоге препорука за државну 
управу, јединице локалне самоуправе, предузећа у 
државном власништву, привреду и домаћинства, за 
смањење потрошње електричне и топлотне енергије 
које би, како је поручено, требало да почну да се 
примењују што пре, и то од 1. септембра до 31. марта. 
Ако би се препоруке спровеле, не би било потребе 
за увозом струје на годишњем нивоу, саопштило је 
министарство. 

- Када је реч о локалним самоуправама, органима 
државне управе, државним предузећима, јавним 
установама и привреди, предлог препорука су 
рационалнија употреба јавне расвете, ограничење 
рада декоративне расвете на јавним објектима, 
коришћење ЛЕД расвете, замена столарије и 
генерално унапређење енергетске ефикасности, 
постављање соларних панела, прелазак са грејања на 
струју на други вид грејања и коришћење топлотних 

пумпи, што би требало да омогући смањење 
потрошње енергије за 15 одсто у односу на исти 
период прошле године.

Посебно је важан, како се истиче, предлог препоруке 
да сва јавна предузећа направе план уштеде 
потрошње, а да ЈП у енергетском сектору направе 
и планове за смањење губитака дистрибутивне 
и преносне мреже. Када је реч о домаћинствима, 
предлози препорука односе се на рационалније 
коришћење, пре свега, електричне енергије.

Јавна предузећа у енергетском сектору, као што 
су Електропривреда Србије, Акционарско друштво 
Електромрежа Србије, Електродистрибуција Србије 
доо, ЈП „Србијагас“, Нови Сад,  „Транспортгас Србија 
доо“, Нови Сад, требало би да сачине посебан план 
уштеда сопствене потрошње електричне енергије, 
каже се у саопштењу Министарства.

(www.mre.gov.rs)

Потписан Анекс уговора о наставку гасификације Обреновца

Министарство енергетике дало препоруке за смањење потрошње енергената

ЦИЉ – ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА

ШТЕДЊОМ ДО СИГУРНОГ СНАБДЕВАЊА 
ЕНЕРГЕНТИМА

Он је на панелу говорио и о неопходности проширења 
наших складишних капацитета, рекавши да ће у 
току следеће године бити проширено складиште у 
Банатском Двору на минимум 650 милиона кубних 
метара, а можда и на комплетних 750 милиона, 
колико је планирано пројектом проширења са руским 
партнерима. Већ ове године, како је истакао Душан 
Бајатовић, у то складиште је утиснуто 550 милиона 
кубних метара. Такође, говорио је и о изградњи 
још једног складишта гаса у Србији, у Банатском 
Итебеју, чији ће капацитет бити између 800 милиона 
и једну милијарду кубика. У излагању је истакао 
изградњу „Балканског тока“ као правца из којег се 
не очекују проблеми са транспортом гаса, 
али и навео да се следеће године очекује 
завршетак интерконекције Ниш-Димитровград-
Софија, која ће нас спојити са терминалом у 
Александрополису, одакле ћемо добијати гас 
из уљних шкриљаца, под условом да, како је 
рекао, Американци могу толико да подигну 

своју производњу, будући да су и сами велики 
потрошачи тог горива. 

Директор Србијагаса навео је и све актуелне пројекте 
гасификације: гасовод од Београда преко Ваљева до 
Лознице, затим правац од Лесковца до Македоније, 
али и завршетак гасификације града Београда, као 
и гасовод од Златибора до Нове Вароши и до Новог 
Пазара и Тутина. Он је, на крају овог скупа, закључио 
да је веома тешко да ће Европа у наредних 5 до 7, а 
можда и 10 година, побећи од руског гаса, односно да 
није могуће супституисати руски гас у неком краћем 
временском периоду.

(www.srbijagas.com)

УЧЕСНИЦИ ПАНЕЛА
Осим директора Србијагаса, Душана Бајатовића, 
учесници панела о енергетској транзицији били су 
и Владимир Миловановић, директор „Бео Чиста 
Енергија“, Драгољуб Збиљић, директор предузећа 
„Енерготехника Јужна Бачка“, као и, путем видео линка, 
Александар Ковачевић са Оксфордског инситута за 
енергетске студије („OIES“). Модератор панела била је 
новинарка и уредница магазина „Бизнис“ и „Економетар“, 
Радојка Николић. „EV Days“ је званично отворио 
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић.
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Весна Арсић

Почетком септембра генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић, гостовао је готово у свим 
најгледанијим ТВ емисијама, где је одговарајући на 
питања уредника и новинара, у вези са актуелним 
проблемима са гасом у Европи, али и са тренутним 
стањем снабдевања гасом Србије, изјавио да је 
наша земља, практично, обезбедила све неопходне 
количине природног гаса за предстојећу грејну сезону.

- Две трећине неопходних количина набављене су по 
повољној цени у складу са споразум са Русијом који су 
договорили председник Вучић и председник Путин, а 
остатак је набављен на тржишту. Србија ће имати 550-

560 милиона метара кубних гаса ускладиштено. У 
Мађарској се за сада налази преко 350 милиона, 
а још увек се складишти. Радимо на уговорима 
који имају високу флексибилност када је у питању 
повлачење гаса из тих складишта, што значи 
да ћемо моћи да „пегламо“ пикове када буде 
најхладније, што је веома важно, казао је Душан 
Бајатовић у емисији „Добро јутро Србијо“ на Хепи 
телевизији. Он је, као позитиван пример, навео 
Мађарску, и то после Србије, које ће бити две 
најбезбедније земље у Европи, што се тиче гаса 
и могуће кризе, додајући да ће постојати извесна 
доза солидарности између Србије и Мађарске, 
што је, како је навео, показало и присуство 

Петера Сијарта, мађарског министра спољних 
послова и трговине, на самиту „Отворени Балкан“ у 
Београду. 

У разговору са уредницом РТС Ружицом Врањковић 
у Дневнику те медијске куће, директор Бајатовић 
је казао да све оштрије санкције Запада Русији, 
затварају испоруке гаса, а да се онда та нестабилност 
прелива на цене.

- До краја године неће бити поскупљења гаса. 
Постојеће количине гаса су већ плаћене, што је 
одређено на највишем државном нивоу, а Србијагас 
је само оперативац у том послу. Потрошачи ће, дакле, 

бити заштићени до краја грејне сезоне, јер за то 
имамо одговарајуће количине гаса, потврдио је 
директор у овом гостовању. Говорећи о промени 
начина мерења испорученог гаса од 1. октобра, 
Душан Бајатовић је навео да ова промена није и 
неће утицати на цену и рачуне.

- Уводи се обрачун по киловат-сатима, како је 
јасно објашњено на сајту Србијагаса. Осамдесет 
одсто нових уређаја за мерење испорученог гаса 
је већ уграђено, а комплетан овај посао биће готов 
до краја године. Грађанима ћемо на увид давати 
обрачун и у кубним метрима и у киловат сатима, 
објаснио је директор.

Из информације коју је из разговора са њим 
пренела агенција Танјуг, издвајамо изјаву да се 
сада становништву и индустрији испоручује шест 
до девет пута јефтинији гас, него што би требало 
да га платимо.

- Држава Србија је на време размишљала, Влада 
је обезбедила потребна средства, Србијагас то 
сам не би могао да уради. Наш кризни сценарио 
подразумева 850 милиона кубних метара гаса 
ускладиштених у Мађарској и Србији, а до краја 
грејне сезоне нам треба око милијарду и по кубика. 
Већ је набављена потребна количина мазута, 
а неке топлане могу да раде и на пелет, додао 

је он. О намери Европске уније да ограничи цену 
руског гаса, Бајатовић је рекао да је са пословне 
стране то „неразумна одлука“. Он је, како је објавио 
Танјуг, казао и то да ниједан пројекат гасификације у 
Србији није прекинут, иако су сва средства тренутно 
усмерена на куповину гаса. 

- Блиско сарађујемо са Министарством финансија и 
Народном банком Србије, Србијагас је максимално 
задужен, даље у кредите не може да иде, а тешка је 
ситуација и са ЕПС-ом, рекао је он.

Велику пажњу привукло је и гостовање директора 
на ТВ Прва. Он је у „Јутру“ нагласио да Србија има 
најбољу цену гаса у Европи по нафтној формули, 
коју су договорили председници Александар Вучић 
и Владимир Путин. Такође је казао да по залихама и 
ономе што смо до сада обезбедили, Србија већ има 
количине на нивоу оних које су потрошене прошле 
године, па се не очекују проблеми у снабдевању 
гасом.

- Србија никада није плаћала количине гаса које 
набавља на тржишту изнад цене од 900 долара за 
1.000 кубних метара. Ни Србијагас ни ЕПС гас и струју 
не би могли да набављају без помоћи Владе Србије. 
Хтео бих да истакнем  да се цена која се плаћа на 
тржишту не преноси на крајње потрошаче, јер држава 
сноси ту разлику. Иако је од 1. августа гас скупљи 
за 9 одсто за домаћинства и за 12 процената за 
индустрију, те цене су и даље испод набавне цене 
гаса, нагласио је директор Бајатовић. Он је још једном 
поновио да цена гаса до краја године неће расти и 
да ће се држава трудити да, колико год може, не 
повећава цену.

- Важно је да немамо превелики ниво инфлације, 
хоћемо да задржимо привредни развој, радна места и 
извоз, јер ће тако свима бити боље, истакао је он.

У низу гостовања у медијима, последње је било на 
Курир ТВ, у четвртак, 8. септембра, а том приликом 
директор Србијагаса је изјавио да је добро што смо 
на време мислили на ову кризу и што смо издвојили 
довољну количину новца. 

- Ми имамо две трећине гаса од 3 милиона кубних 
метара годишње који нам сада требају практично 
из овог уговора. Те количине транспортују се 
„Балканским током“, који је наставак „Турског тока“ 
преко Црног мора. Тај правац није угрожен, иако 
је било неких проамеричких политичких одлука 
Бугарске. Не очекујем да ће ту бити проблема са 
транспортом из тог правца, јер од тога зависи и сама 
Бугарска (која опет преговара са Гаспромом), али и 
цео регион, рекао је Бајатовић. И овом приликом се 
могло чути да су Србија и Мађарска две најспремније 
земље у Европи. 

- Украјина је угасила један правац, иако један правац 
и даље иде кроз њу. Турска је увела санкције гасоводу 
„Јамал“. „Сименс“ неће да врати турбине Русији, па 
онда Русија ни неће да испоручује гас. Онда Европска 
комисија хоће да уведе ограничење цене гаса на 
525 долара. Ми смо сви учили из тих књига како 
функционише тржиште. Ја, искрено, не разумем 
аналитичаре који долазе и причају о овим темама, 
додао је Бајатовић.

- Знам да се љуте на овакве моје изјаве, али у 
наредних 10 година није могуће супституисати руски 
гас у Европи. Американци су обећали до краја године 
15 милијарди кубних метара, али ће испоручити нешто 
више односно 30. Њима фали још 150 милијарди 
кубних метара гаса. Складишта ће стићи до 80%, али 
ви не можете из складишта да се снабдевате, она 
служе за вршну потрошњу, када вам фали гаса. Сада 
због тога тамо имате социјални бунт, јер људи то 
не могу да плате, појаснио је директор Србијагаса у 
Јутарњем програму Курир телевизије.

Директор у медијима о снабдевању природним гасом, ценама и другим темама

ДО КРАЈА ГОДИНЕ НЕЋЕ БИТИ 
ПОСКУПЉЕЊА ГАСА
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У овом броју интерног компанијског листа доносимо 
профил једне од најзначајнијих организационих 
јединица у Јавном предузећу „Србијагас“. Реч је 
о Лабораторији за гасну технику, која у оквиру РЈ 
„Мерење и регулација“ Нови Сад, Сектор техничке 
подршке, Функција инвестиција,  ради са посебним 
задацима и овлашћењима и са сопственим 
менаџментом који је саставни део система 
менаџмента целог предузећа. Рад наше лабораторије 
је организован на више локација. Централни деo ЛГТ 
се налази у Новом Саду, а два одељења у 
Београду и Зрењанину.

О раду Лабораторије за гасну технику 
разговарали смо са колегиницом 
Радмилом Лопичић, руководиоцем 
Службе за обезбеђења квалитета, 
Сектор за опште послове Нови Сад.

- Своје активности ова лабораторија 
обавља на такав начин да задовољава 
захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 
17025:2017, потребе корисника 
лабораторијских услуга, органа управе 
који доносе прописе и организација које 
спроводе поступак признавања њене 
компетентности. За рад на пословима 
испитивања, као и формирања и вођења 
документације, одабрани су кадрови 
са вишегодишњим искуством на овим  
пословима. Запослени у Лабораторији за 
гасну технику, као поверљиве, чувају све 

информације добијене или настале током обављања 
лабораторијских активности, осим ако се другачије 
захтева законом. Поступак решавања приговора на 
основу Изјаве приговора врши независна особа, на 
основу Упутства о поступцима у случају приговора, 
сазнајемо у овом представљању рада Лабораторије.

У просторијама ЛГТ у Новом Саду, на Путу шајкашког 
одреда бр.3, радна атмосфера. Ових дана, кажу, 
имају пуне руке посла. Иначе, Лабораторија за гасну 
технику је први пут акредитована од стране АТС  

08.јула 2003. и непрекидно одржава акредитацију 
све до данас, односно  22. априла 2025, када ће 
поново имати проверу од стране Акредитационог 
тела Србије (АТС),  у оквиру реакредитације и 
продужења исте. 

Придржавањем прописаних правила у свом раду, 
кроз документовани систем, ЛГТ врши испитивања 
из Обима акредитовања Q1.16.01-P07, искључујући 
екстерно набављене лабораторијске активности и то 
на локацијама:

- Локација: Лабораторија за гасну технику 
Нови Сад  - Овде се раде механичка испитивања – 
испитивања притиском: регулатора притиска за гас, 
аутоматских запорних вентила за гасне горионике 
и гасне апарате, регулатора притиска и помоћних 
уређаја за безбедност за гасне апарате, сигурносних 
уређаја за гаснорегулационе станице и инсталације 
– гасно сигурносних запорних уређаја и вентила 
сигурности. У овој лабораторији раде се и физичко - 
хемијска испитивања природног гаса.

- Локација: Лабораторија за гасну технику 
Нови Сад – Зрењанин  - у овој лабораторији раде 
се механичка испитивања гасовода и гасоводних 

инсталација, као и електрична испитивања 
хидроизолације челичних гасовода, заштитних 
колона, заштитних уређаја, громобранских 
инсталација и уземљења и електричних инсталација 
ниског напона.

- Локација: Лабораторија за гасну технику 
Нови Сад – Београд  - и овде се раде механичка 
испитивања – испитивања притиском: регулатора 
притиска за гас, аутоматских запорних вентила за 
гасне горионике и гасне апарате, индустријских 
арматура, филтера за унутрашње гасне водове, 
посуда под притиском које нису изложене пламену, 
сигурносних уређаја за гаснорегулационе станице 
и инсталације – гасно сигурносних запорних 

уређаја, вентила сигурности, гасовода 
и гасоводних инсталација. Поред тога 
у лабораторији у Београду раде се и 
електрична испитивања изолационих 
прирубница и изолационих комада 
хидроизолације челичних гасовода, 
заштитних колона, заштитних уређаја, 
громобранских инсталација и уземљења 
и електричних инсталација ниског 
напона.

- Лабораторија за гасну технику се у 
потпуности придржава своје Политике 
квалитета, и великом посвећеношћу, 
како особља лабораторије, тако и 
менаџмента, спроводи све активности, 
чиме испуњавамо све услове да 
оправдано можемо закључити да смо 
успешни и лидери у области испитивања 
за које смо акредитовани, каже на крају 
разговора наша саговорница.

В.Арсић

Представљамо важну радну целину наше компаније

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГАСНУ ТЕХНИКУ РАДИ ПО СВИМ 
АКТУЕЛНИМ ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА
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ДОКУМЕНТИ О РАДУ
Наше колеге из Лабораторије за гасну технику 
у делу Интернет презентације ЈП „Србијагас“, 
за своје клијенте објавили су неколико 
докумената, значајних за њен рад, и то: Одлуку 
о акредитацији Лабораторије, Сертификат о 
акредитацији, Обим акредитације, све добијено 
од Акредитационог тела Србије (АТС), као и 
Изјаву о политици квалитета Лабораторије 
за гасну технику, Споразум о управљању 
информацијама, који клијенти морају да 
потпишу са Лабораторијом у циљу регулисања  
међусобних пословних односа, затим, Упутство 
о поступцима у случају приговора, Изјаву 
приговора и Изјаву о политици квалитета 
ЛГТ и, на крају, Анкету - у циљу испитивања 
задовољства корисника.
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Јасмина Ђорђевић

Управо онако како смо 
чули у једном од интервјуа 
генералног директора 
Србијагаса овог месеца 
– ниједан пројекат 
гасификације у Србији 
није прекинут, иако су 
сва средства тренутно 
усмерена на куповину 
гаса. Зато смо се о овој 
теми распитали у нашем 
Сектору инвестиција у 
Београду, где смо од 
директора тог сектора у 
Београду, Горана Зирића 
сазнали да београдски део 
„Инвестиција“ тренутно 
реализује изградњу мерно-

регулационих станица, дистрибутивних гасних мрежа 
(средњег и ниског притиска) у градским општинама 
града Београда (Вождовац, Лазеравац, Барајево, 
Гроцка, Раковица, Земун, Младеновац, Палилула и 
Обреновац), као и у градовима, односно општинама: 
Трстенику, Краљеву, Тополи,Смедеревској Паланци 
и Рачи. Истовремено се, како нам је појаснио наш 
саговорник, реализује изградња разводних гасовода 
високог притиска, са припадајућим главним мерно-
регулационим станицама, а то су разводни гасовод 
Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-
Тутин и разводни гасовод Београд-Ваљево-Лозница.

- Приоритет Сектора инвестиција Београд у 2022. 
години је, свакако, реализација измештања гасовода 
високог притиска на траси изградње ауто-пута 
„Милош Велики“ и „Моравски коридор“, каже за наш 
билтен Горан Зирић и додаје да се успешно реализују 
и измештања гасовода на локацијама - Крушевац, 
Краљево, Чачак и Пожега.  

- На захтев инвеститора аутопута, „ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
и „ЈП КОРИДОРИ СРБИЈЕ“, успешно је, у изузетно 
кратком року, извршено измештање дела разводног 
гасовода Пожега-Ариље. Приоритет је, као што смо 
рекли, изградња - измештање гасовода високог и 
ниског притиска на деоници ауто-пута Милош Велики 
- локација петља Сурчин/Нови Београд, а истовремено 
са измештањем, изводе се и радови постављања 
заштитних цеви за будући гасовод високог притиска. 
Рокови завршетка напред наведених радова су 
изузетно кратки због започете изградње дела ауто-
пута од Новог Београда до ауто-пута Милош Велики 
(петља Сурчин), рекао нам је директор београдских 
„Инвестиција“. Поред свега напред наведеног, 
Сектор за инвестиције Београд реализује и изградњу 
недостајућих делова дистрибутивних гасовода 
средњег и ниског притиска у Браничевском округу, 
Деспотовцу, Јагодини, Параћину, Крагујевцу, Лапову …

Иако се ближи календарски крај грађевинске сезоне, 
како су нам рекли, радови у надлежности Сектора за 
инвестиције Београд настављају се и реализују, као и 
на почетку сезоне.

Руски „Гаспром“ саопштио је у петак, 2. септембра, 
да је у потпуности обустављена испорука гаса преко 
„Северног тока“ због неисправности турбине. Како 
је наведено, обустава испоруке гаса ће трајати све 
док се квар на турбини не отклони. „Гаспром“ је том 
приликом саопштио и да је компанији „Сименс“ послао 
обавештење о неисправности на турбини и о потреби 
отклањања квара. 

Иначе, претходно је саопштено 
да је испорука гаса овим 
гасоводом обустављена на три 
дана због планских радова 
на агрегату за пумпање гаса 
у компресорској станици 
„Портова“.

„Северни ток“ од средине 
јуна ради уз ограничења, а од 
краја јула испоручује свега 
20 одсто од предвиђених 
170 милиона кубних метара 
гаса дневно. Руска страна 
наглашава да је смањење 
обима испорука изазвано 
искључиво санкцијама које 
су довеле до проблема у 
сервисирању и ремонту гасних 
агрегата „Сименса“. До сада 
је рад гасовода омогућавала 
само једна турбина. Испоруке 
гаса из Русије транзитом преко 

Украјине су остале непромењене после обуставе рада 
„Северног тока“. 

Без обзира на ограничења у испорукама гаса од 
„Гаспрома“, Европа је успела да попуни своја 
подземна складишта до 80,17 одсто капацитета, 
показују подаци  Асоцијације оператера гасне 
инфраструктуре Европе.

(www.sputnjik.rs)
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Активности Сектора инвестиција Београд Вести из Гаспрома

НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ГАСИФИКАЦИЈИ У СЕПТЕМБРУ ПОТПУНО ОБУСТАВЉЕНА 
ИСПОРУКА „СЕВЕРНИМ ТОКОМ“

Време је дозволило да се и током септембра 
много тога уради на главним мерно регулационим 
станицама, у сусрет предстојећој грејној сезони. 
И овога пута, главни су били радови на уградњи 
нових ултразвучних мерила. Према информацијама 
које смо добили од наших колега у предузећу 
„Транспортгас Србија“, овај месечни извештај 
започињемо целодневним радовима на главним 
мерно-регулационим станицама ГМРС „Буковац“ и 
ГМРС „Сремски Карловци“, који су извршени 30. и 31. 
августа. Слично је било и у петак, 2. септембра, када 
су нова мерила уграђена на ГМРС „Бечеј“.  Десетак 
дана касније, у понедељак, 12. септембра, у оквиру 
радова на транспортним објектима РЈ „Транспорт 
Београд“, радило се на ГМРС „Велика Плана“, а дан 
касније и на нашим станицама у Петроварадину 
и Лединцима.  Оператор дистрибутивног система 
обавестио нас је и о радовима на месту испоруке 

„Широка потрошња“ Долово, код Панчева, који су 
извршени у уторак, 13. септембра. Велики и обимни 
радови на дренирању гасоводне мреже, урађени 
су овог месеца на подручју општине Топола, где се 
радило од среде, 14. до петка, 16. септембра. Поред 
насељеног места Топола, до прекида у испоруци 
гаса због наведених радова, дошло је и у местима 
Шаторња, Наталинци, Винча и Загорица.

У Банату, тачније на ГМРС „Ковин“ нова мерила 
уграђена су у уторак, 20. септембра, док се  у 
петак, 23. септембра сличан посао радио - на ГМРС 
„Нови Сад“. При крају месеца, нова мерила, како је 
планирано и најављено, требало би да буду уграђена 
на четири наше главне мерно регулационе станице: у 
Аранђеловцу, Ужицу, Горњем Милановцу и Лучанима.

В.А.

Руска енергетска компанија „Гаспром“ саопштила је 
овог месеца, да је остварила рекордан профит у првој 
половини године, упркос западним санкцијама због 
рата у Украјини. Нето добит износи 41,6 милијарди 
евра, док је у 2021. години, руски гигант остварио 
профит од 27,5 милијарди евра, наводи се у саопштењу 
Гаспрома и додаје да ће бити исплаћене дивиденде. 

- Упркос притиску од санкција и неповољном 
спољном окружењу, Гаспром група је остварила 
рекордне приходе и нето профит у првој половини 
2022, уз смањење нето дуга и финансијског ризика 
на минимум, рекао је заменик директора Гаспрома 
Фамил Садигов, пренеле су „РИА Новости“. Као што је 
познато, због санкција, Гаспром је ограничио или чак 
обуставио испоруке гаса неколицини земаља ЕУ.

(www.tanjug.rs)

И овог месеца радови на уградњи ултразвучних мерила на нашим станицама
Објављени финансијски подаци Гаспрома у првој половини годинеОД БЕЧЕЈА ДО ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА И ЛУЧАНА
РЕКОРДАН ПРОФИТ УПРКОС САНКЦИЈАМА
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Информације о броју оболелих од корона вируса 
и даље се сливају у наш Кризни штаб. Од колеге 
Радана Поповића и овога пута сазнајемо каква је 
тренутна ситуација, а по свему судећи епидемија 
јењава. Да ли ће тако бити и у октобру, видећемо.

- Тренутно је троје наших колега оболело од 
корона вируса Ковид-19, а 440 њих је излечено до 
сада. Знамо и да су двојица наших колега раније 
преминула од ове болести. Очигледно да вирус 
и даље циркулише и да и даље имамо податке 
о зараженим запосленима. Будући да је вирус 
прилично ослабио, сви они се углавном врло брзо 
враћају на посао, односно придржавају се правила 
да минимум 5 дана не буду у колективу, да одлеже 
и преболе вирус. Шта ће бити даље, то нико у овом 
тренутку не може да зна. Лекари кажу да је могућ 
нови талас у октобру, а ми ћемо видети, свакако 
пратимо, јер једном недељно овде код нас стижу 
информације колико је колега тренутно на боловању 

због ковида. Препоруке 
и даље остају и добро су 
познате свима. Битно је да се 
свако ко осети да има било 
који од симптома корона 
вируса, изолује на неко време и обрати лекару. Све 
друго знамо, дистанца, хигијена и маске (тамо где 
је то обавезно), каже на крају разговора наш Радан 
Поповић.

Уједно питали смо га и како одмичу лекарски 
прегледи за запослене. Каже да су и они при крају, 
јер је планирано да се цео овај обиман посао заврши 
до краја октобра.

- Зато позивамо све оне колеге који то до сада још 
нису учинили, да се јаве и одазову на овај скрининг 
здравља, како би, заједно, превентивно деловали 
и спречили тежа обољења код наших запослених, 
напомиње наш саговорник.

В.А.

Група од 55-оро наших колегиница и колега летовала 
је овог септембра, у организацији Јединствене 
синдикалне организације ЈП „Србијагас“ за више 
послодаваца, у грчком Неос Мармарасу, на Ситонији.  
На измаку туристичке сезоне, они су, бар како 
су нам рекли, провели десет дана у знаку заиста 
доброг дружења и уз последње зраке септембарског 
сунца на Егејском мору. Наш синдикат омогућио 
им је да ово летовање, по заиста повољној цени 
од 100 евра, отплате на 10 полумесечних рата, 
путем административне забране. Исти рок отплате 
понуђен је и свима онима који су се одлучили (или 
ће то тек учинити), за путовања у најпопуларније и 
најпосећеније европске метрополе  - Рим и Париз. 
Синдикат је, захваљујући дугогодишњој  
сарадњи са 

агенцијом „Путник“ из Београда, својим члановима 
омогућио да у Рим отпутују од 11. до 14. октобра, 
авионом, што, уз смештај на бази ноћења са 
доручком, превоз и разгледање, као и услугу 
водича, кошта 440 евра. Иста цена важи и за 
четвородневни боравак у Паризу, такође са 
урачунатим аеродромским таксама и неопходним 
трошковима у хотелу са три звездице, рачунајући 
ноћење са доручком. Како смо чули у Синдикату, за 
Рим је готово попуњена група, а за Париз је остало 
још мало места, тако да сви заинтересовани могу 
да се, за више информација и саму пријаву, обрате  
Канцеларији синдиката у Новом Саду, Пословни 
центар ЈП „Србијагас“ на Булевару ослобођења 69, 
лично или путем телефона 021 481 1168.

 В.А. 

Запослени у новосадском делу Србијагаса, односно 
чланови Актива добровољних давалаца крви, 
наставили су тамо где су летос стали. У петак, 23. 
септембра, првог дана јесени, одржана је у Заводу 
за трансфузију крви Војводине у Новом Саду, 
трећа овогодишња акција. Овога пута, из нашег 
предузећа крв је добровољно дало 18 колега и једна 
колегиница. То је нешто мањи број од уобичајеног, 
а оправдање треба тражити у чињеници да још није 
завршена сезона годишњих одмора и да је доста 
наших редовних давалаца, баш у том тренутку, 
проводило слободне дане на мору. 

Из Завода за трансфузију крви и даље апелују 
на добровољне даваоце да помогну колико могу. 

Епидемија изазвана корона вирусом је и даље 
актуелна, па је зато укупно мањи број добровољних 
давалаца. Резерве крви свих крвних група су 
стога смањене. Како би здравствени систем 
функционисао неометано, потребно је обезбедити 
довољан број јединица крви за све пацијенте 
којима је хематолошка подршка једини спас. Отуда 
и овај апел, којем се запослени у националној 
гасној компанији редовно одазивају организујући 
тромесечне акције. Свест о томе колико је важно 
бити хуман код запослених у Србијагасу је на 
изузетно високом нивоу. Следећа акција биће 
уприличена, дакле, за три месеца у петак, 23. 
децембра. 

В. Уторник

Пратимо и овог месеца епидемиолошку ситуацију у компанији Јесен у организацији ЈСО ЈП „Србијагас“ на најатрактивнијим дестинацијама

Трећа овогодишња акција добровољних давалаца крви у Новом Саду

ТРОЈЕ ОБОЛЕЛИХ И 440 ИЗЛЕЧЕНИХ СЕПТЕМБАР У НЕОС МАРМАРАСУ, 
А ОКТОБАР У ПАРИЗУ И РИМУ

ОВОГА ПУТА ХУМАНО БИЛО 19-ОРО 
ЗАПОСЛЕНИХ У СРБИЈАГАСУ
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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 септембар 2022.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период септембар 2022.
Период септембар 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 9.051 3.6 0.99 2.54 2.06 105.96%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 18.102 3.6 0.99 5.08 4.12 311.93%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 10.344 3.6 0.99 2.90 2.35 135.39%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 20.688 3.6 0.99 5.80 4.71 370.78%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 5.172 3.6 0.99 1.45 1.18 17.69%
Угаљ Обилић сушени комад/коцка** t 17,500.00 16.088 0.6 1.81 1.47 47.03%
Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.51 51.02%
Угаљ Бановићи коцка** t 20,000.00 16.5 0.6 2.02 1.64 63.84%
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 септембар 2022.

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

Период септембар 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 9.051 3.6 0.99 2.54 2.06 105.96%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 18.102 3.6 0.99 5.08 4.12 311.93%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 10.344 3.6 0.99 2.90 2.35 135.39%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 20.688 3.6 0.99 5.80 4.71 370.78%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 5.172 3.6 0.99 1.45 1.18 17.69%
Угаљ Обилић сушени комад/коцка** t 17,500.00 16.088 0.6 1.81 1.47 47.03%
Угаљ Пљевља коцка** t 16,200.00 14.5 0.6 1.86 1.51 51.02%
Угаљ Бановићи коцка** t 20,000.00 16.5 0.6 2.02 1.64 63.84%
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 септембар 2022.

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


