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Поштовани, 

Српскa нафтно-гасна асоцијација – СНАГА правни наследник некадашњег YUNG-а, је удружење које заступа 
интересе стручњака у области производње, прераде, промета, примене и транспорта сирове нафте, деривата 
нафте, природног гаса, биогорива, мазива и петрохемије у Републици Србији. 

Почетком наредне године СНАГА организује радионицу „Адитиви и адитивирана горива“ посвећену 
коришћењу адитива и адитивираних горива у возилима свих врста. На тржишту се налази велики број 
адитивираних горива која се нуде купцима, али шта то значи за возило, његов мотор, купац најчешће сазнаје од 
свог непосредног продавца горива. 

Циљ радионице је да прикаже пресек робних марки адитивираних горива у Србији и земљама Региона 
(брендови, цене у односу на неадитивирана горива и др.). За потребе ове радионице урађене су и упоредне 
анализе адитивираних и неадитивираних горива робних марки на тржишту Србије.  

СНАГА је покушала да утврди утицај адитива на побољшање одговарајућих карактеристика горива значајних за 
рад мотора,  те су урађене компаративне анализе појединих карактеристика адитивираних и неадитивираних 
горива.  

Присутни ће имати прилику и да се упознају са испитивањима која се врше на испитним моторима са циљем да 
се утврди ефикасност адитива према одговарјућим процедурама у оквиру савремено опремљене лабораторијe 
Центра за моторе Машинског факутета Београд. 

Радионица ће окупити трговце дериватима нафте на велико и на мало, произвођаче адитива, власнике 
транспортних предузећа и представнике удружења која се баве транспортом, представнике удружења 
потрошача као и све оне који могу да остваре бенефите правилним избором адитивираних горива. 

Позивамо Вас да присуствујете овом скупу и својим активним учешћем сазнате више о овим темама, а у 
разговору изнесете своја искуства и мишљење. 

Ово је уједно и прилика да се сретнете са својим продавцима горива, произвођачима адитива и колегама из 
компанија које поседују камионе, аутобусе аутомобиле и друга возила и брину о свом возном парку. 

Радионица ће се одржати 28. јануара 2016.  
на Машинском факутету у Београду, улица Краљице Марије 16, сала 211. 

 

Котизација износи 3.000,00 динара за првог учесника из једне фирме, а сваки следећи учесник из исте фирме 
плаћа 1.000,00 динара. Котизација покрива право на учешће на радионици, кафе паузу и ручак.  

У прилогу су теме радионице са предавачима и прелиминарном сатницом. 

За техничку организацију радионице СНАГА је овластила предузеће BBN Congress Management, Делиградска 9, 
11000 Београд, Србија, Тел: +381 (0)11 3629405, 2682318, 3629402, Моб: +381 (0)63 368594, Faкс: +381 (0)11 
3629406, E-маил: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com, Web: www.bbn.co.rs. Молимо Вас да попуњену пријаву 
доставите техничком организатору BBN Congress Management. 

С поштовањем, 

                                                            
                                                                                       Председник ИО СНАГА 
 
                      _________________ 

                                                        Станка Лесковац 
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