
Колеге из „Трговине гасом“, одмах по ступању на снагу 
ванредног стања, упутиле су обавештење свим нашим 
купцима, које је објављено на сајту ЈП „Србијагас“.

- Услед новонастале ситуације узроковане ширењем 
вируса „Covid19“ обавештавамо купце да се обуставља 
непосредан рад са странкама, те молимо да се за 
добијање потребних информације обратите путем 
наведених бројева телефона односно e-mail адреса, 
стоји у том саопштењу. 

У наставку су наведени бројеви телефона за физичка и 
правна лица на ниском и средњем и високом притиску 
на подручју Београда и централне Србије, као и све то 
за купце у Војводини, односно на подручју Кикинде, 
Новог Сада, Зрењанина и Панчева. Купцима су за 
добијање свих потребних информација на располагању 
и две електронске адресе, и то за оне са подручја 
централне Србије trgovina.beograd@srbijagas.com и за 
Војводину trgovina.novisad@srbijagas.com.

У складу са проглашеним ванредним стањем, мерама 
и препорукама усвојеним од стране званичних 
органа Републике Србије и одлукама ЈП „Србијагас“, 
предузеће је у понедељак, 23. марта обавестило 
све своје купце, да су предузете све активности на 
обезбеђењу несметаног, континуираног и сигурног 
снабдевања природним гасом, уз обезбеђење сталног 
надзора над испоруком, сигурношћу система и 
спречавању било каквих кварова или хаварија на 
мрежи.

Обезбеђена су дежурства свих служби предузећа и 
на познате бројеве телефона објављене на интернет 
страници ЈП „Србијагас“ (www.srbijagas.com), могуће 
је добити све информације у вези са тренутним  
статусом и стањем рачуна, начином и поступком 
прикључења. 

Предузеће је саопштило и то да се обавезе купаца по 

већ издатим рачунима могу  измиривати електронским 
путем, као и уплатом на шалтеру банке или поште.

- О промени поступка и начина рада, или статуса 
ваших обавеза, начина њиховог измирења, обрачуна 
камата, начина очитавања стања бројила и доставе 
рачуна, као и променама других битних елемената 
пословања, бићете благовремено обавештени, а у 
складу са одлукама званичних државних органа и ЈП 
„Србијагас“, каже се на крају овог саопштења.
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Саопштење ЈП „Србијагас“ за све купце

„Трговина гасом“ објавила контакт податке на сајту предузећа

ОБЕЗБЕЂЕНО НЕСМЕТАНО, КОНТИНУИРАНО И 
СИГУРНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ

ЗА ПОТРОШАЧЕ ОТВОРЕНИ ТЕЛЕФОНИ 
И ЕЛЕКТРОНСКЕ АДРЕСЕ

Због пандемије Корона вируса „Covid 19“, у Републици Србији, пре 
нешто више од месец дана,  проглашено је ванредно стање. У циљу 
сузбијања ширења заразне болести, у земљи је спроведено низ мера. 
Свакодневно се повећава број тестираних грађана на овај вирус, 
оболелих и примљених на клинике и у привремене болнице широм 
земље је  све више. Нажалост, и  број преминулих из дана у дан расте. 
Оно што охрабрује, то је да се повећава и број излечених, што даје 
наду да смо на прагу тога да ће епидемија у неком скоријем времену 
почети да јењава. Зато, послушајмо савет, наравно уколико наш посао 
можемо да радимо ван просторија предузећа, и ОСТАНИМО КОД КУЋЕ!
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Наше колеге из радних јединица „Одржавање гасовода“ вредно раде и у време ванредног стања

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ У 
ДОГОВОРЕНОЈ ДИНАМИЦИ

Судећи према информацијама које смо добили од 
директора Сектора техничке подршке Београд, 
задуженог за послове одржавања гасоводног система, 
Слободана Паскаша, наше техничке екипе су и пре 
почетка ванредног стања, дакле крајем фебруара 
и почетком марта, али и откако су због пандемије 
Корона вируса COVID 19, у ванредним условима рада, 
готово без икаквог кашњења испуњавале свој план 
зацртаних радова. Требало је, каже, пар дана да се 
припреме спискови и добију дозволе за рад и кретање 
једног броја наших запослених и у време када то, због 
полицијског часа, није дозвољено, а имајући у виду 
могуће хаварије и самим тим потребу да се на терен 
излази и делује одмах, без обзира да ли је на снази 
забрана кретања или не. Када је то завршено, сви 
послови настављени су према планираној динамици.

- Саставили смо екипу од десетак људи, која има све 
потребне папире и они су спремни да реагују у случају 
евентуалних перфорација и хитних санација у било 
ком делу наше земље, дакле свуда на гасоводном 
систему Србијагаса и управо су они ти који ових 
дана иду на све интервенције, јер се у нашем 
послу никад не зна да ли ће баш све ићи онако 
како се очекује и како смо ми, уосталом, и навикли. 
Једноставно, морамо бити спремни и сигурни да 
наши људи, уколико се завршетак неких радова, 
које ових дана изводе на терену, из било којих 
разлога непланирано одужи, могу да се врате 
својим кућама по окончању радова, рекао нам је 
Паскаш додајући уједно да је део људства, чак 
можда око четвртина њих, због тога што су старији 
од 60 година или имају неке хроничне болести, 
ипак ослобођен обавеза односно упућен на рад од 
куће, што се у извесној мери одражава на рад ових 
служби. 

Управо у време ванредног стања, како нам је 
речено, наше екипе урадиле су етажирање једног 
дела градске гасне мреже на Новом Београду, 
на захтев тамошњег Паркинг сервиса. Реч је о 
гасоводу од 6 цоли, који је, због потреба овог 
београдског предузећа, морао да се етажира и 
спусти, односно да се ураде машинско монтажни 
радови и омогући пролазак гасовода испод једног 
паркинга у нашем главном граду. Етажирање 
су урадиле колеге из РЈ „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин, а припремне радове и инертизацију 
дела градске мреже ГМ 05-02 Нови Београд, 
екипа РЈ „Одржавање“ Београд. Ова интервенција 
је успешно завршена, за један дан, у среду, 09. 
априла.

Други велики и обиман посао, каже нам Слободан 
Паскаш, јесте реконструкција телеметрије на мерно 
регулационим и главним мерно регулационим 
станицама, о чему смо нешто више писали у прошлом 
броју нашег мини билтена. 

- Реч је о реконструкцијама више десетина наших 
објеката на које је уграђена или ће то тек бити 
урађено, нова опрема за даљинско очитавање и 
праћење података. Ове радове изводимо заједно са 
колегама из РЈ „ЛГТ-Мерење и регулација“ и наравно 
са предузећем које ради и уграђује ту савремену 
опрему. То је веома обиман посао, који ће наше 
капацитете убудуће ангажовати готово на дневном 
нивоу, потврдио нам је директор Сектора техничке 
подршке.

Од других послова који су у међувремену урађени 
набројао нам је и израду кућних гасних прикључака, 
у радионици у Зрењанину, и то преко 200 комада за 



Дистрибуцију Нови Сад и још толико за Дистрибуцију 
Панчево. Затим израду 500 цевних наставака за 
мераче по налогу колега из Дистрибуције Кикинда, 
као и уградњу филтера на ГМРС Беочин, замену котла 
на ГМРС Планта Футог, израду прикључка на ГМРС 
Кљајићево и санацију измењивача топлоте на ГМРС 
Маја Војвода Степа.

Колеге из Електро службе, које, због послова на 
изради комплетне катодне заштите на стратешком 
пројекту изградње интерконектора од бугарске до 
мађарске границе, имају посебне дозволе за кретање 

у време полицијског часа, такође, вредно испуњавају 
своје обавезе. Поред тога, раде се и сви други задаци 
по „белој књизи“, контрола комплетне катодне 
заштите и обилазак станица, годишња контрола 
уземљења, а завршени су и послови на гасоводу 
од наше границе до Бијељине, где су уграђене 
најсавременије станице аутоматске катодне заштите. 

Све у свему, много се ради, и поред ванредног стања. 
Систем мора да функционише, а све што је планирано 
и важно, не сме да чека, кажу наше колеге из 
Зрењанина.

Преглед важнијих радова у марту РЈ „Одржавања гасовода“ Београд

ПРЕТЕЖНО СУ РАЂЕНИ ПРИКЉУЧЦИ ЗА НОВЕ 
ПОТРОШАЧЕ

И наше колеге из Београда, које припадају Сектору 
техничке подршке, имају ових дана пуне руке 
посла. О њиховим активностима у претходном 
периоду разговарали смо са управницом Радне 
јединице „Одржавање гасовода“ Београд, Оливером 
Нишавић. Она каже да су запослени у овом 
делу предузећа, поред редовних активности и 
превентивног одржавања гасоводног система ЈП 
„Србијагас“, током марта, дакле и у време ванредног 
стања, урадили неколико прикључења нових 
потрошача на наш дистрибутивни систем.

- Пре увођења ванредног стања, дакле почетком 
марта, тачније 05. и 07. марта ове године, екипа 
београдског „Одржавања гасовода“ израдила је 
прикључак новог потрошача МС „Петрол“ Крагујевац 
на постојећу градску мрежу ГМ 08-03 у Крагујевцу, 
као и прикључак за нову станицу МРС „Пионир“ 
Београд, на Градску мрежу ГМ 05-04 у главном 
граду. У понедељак, 16. марта, дакле када је већ 
било проглашено ванредно стање, наши људи, према 
раније утврђеном плану, урадили су прикључак за 
новог потрошача МС „Гаспром“ Нови Београд, и то 
на Градску мрежу ГМ 05-02, Нови Београд. У првој 
половини марта, рађен је и надзор и консултантске 

услуге над дренирањем и чишћењем новоизграђене 
Градске мреже ГМ 05-03/1 у Обреновцу, и то у 
координацији са извођачем радова, предузећем „ДМ 
Инвест“ из Смедеревске Паланке, а дан по увођењу 
ванредног стања, урађена је и хитна санација 
оштећења гасовода на ГМ 07-01 у Младеновцу. 
Овај посао урађен је брзо и у складу са свим 
усвојеним стандардима. Можемо да кажемо да је ова 
интервенција заиста успешно завршена, каже на крају 
кратког разговора за наш билтен управница Оливера 
Нишавић. Она још истиче и радове у Београду, 
које смо већ споменули у разговору са директором 
Сектора Слободаном Паскашем, а у којима је делом 
учествовала и екипа из Београда, истичући да је и 
на овом примеру по ко зна који пут потврђена добра 
сарадња и координација свих наших екипа, која је 
изузетна и у овим данима ванредног стања.
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У Сектору инвестиција у Новом Саду нема предаха ни за време ванредног стања

НА СВИМ ГРАДИЛИШТИМА СЕ РАДИ!

Нема никаквог застоја, када је реч о гасификацији и 
стварању услова да све новоизграђене дистрибутивне 
мреже имају и доводне гасоводе којима ће стизати 
гас до домаћинстава и свих других потрошача. Наиме, 
како смо ових дана чули у Сектору инвестиција у 
Новом Саду, изградња гасовода средњег и ниског 
притиска на подручју Војводине, за које је надлежан 
овај део компаније, одвија се по раније утврђеном 
плану. Директор новосадског Сектора инвестиција 
Мирослав Лекић каже да су у пуном јеку радови на 
гасоводима до Шида, Беле Цркве, Бача, Ковачице, 
Опова, као и да се увелико раде дистрибутивне мреже 
у многим општинама, а нарочито у Иригу, Зрењанину 
итд.

- Иако је ванредно стање, сва наша градилишта 
раде. Наравно, сви они, који су ових дана на  терену, 
придржавају се прописаних мера заштите, а поштује 
се и забрана кретања, будући да све оно што 
планирамо да урадимо у једном дану, завршимо 
до почетка полицијског часа. Дакле, тренутно се 
ради гасовод високог притиска од Шида до Сремске 
Митровице, тај посао је у завршној фази и изводе 
се финални радови. Готове су и две главне мерно 
регулационе станице, приводе се крају припреме 
за њихов технички преглед, тако да још увек у овом 
делу имамо посла, али то ће свакако ускоро бити у 
потпуности завршено. 

Веома живо било је ових дана и на траси новог 
гасовода високог притиска од Тилве до Беле Цркве, 
који ће гасом снабдевати сва насељена места 
белоцркванске општине. Рађена су подбушивања већ 
познатом „HDD“ методом косо усмереног бушења, 
да би се урадили прелази преко  ДТД канала и испод 
реке Караш. И овде су радови у завршној фази. Оно 
што смо дуго чекали, а што нам је јако важно, то је 
завршетак изградње разводног гасовода од Бачке 
Паланке до Бача, у циљу стављања у функцију 
дистрибутивне мреже у Бачу која је раније изграђена. 

Изашли смо на терен и почели са радовима 
и на том гасоводу. Чак ће, имајући у виду 
да је са овом општином недавно потписан 
Анекс уговора о пословно техничкој сарадњи 
на пословима гасификације, поменута 
гасоводна мрежа, с обзиром на интересовање 
потрошача, бити и проширена. Спремна је и 
Главна мерно регулациона станица Бач, која 
ће бити ускоро постављена. Доводни, челични 
гасовод средњег притиска ради се и од 
Црепаје до Ковачице, ради довођења гаса до 
домаћинстава и мале привреде у Ковачици и 
Опову, појаснио нам је Мирослав Лекић.

У овом разговору чули смо и то да је можда 
највеће градилиште тренутно на подручју 
Града Зрењанина, где се увелико шири 
дистрибутивна гасна мрежа. Радови се изводе 

у насељеним местима Книћанин, Бело блато, Перлез, 
Чента, Тараш, Јанков мост, Орловат, Фаркаждин, а 
до сада је изграђено око 150 километара гасовода. 
Живо је и градилиште у општини Ириг, где се ради 
на гасификацији Јаска, Ривице, Врдника, Ремете и 
других места у овом делу Срема. Готово половина 
посла је урађена и скоро две трећине када је реч о 
дистрибутивном гасоводу. Доводни гасовод за овај 
крај постоји и требало би да и ова мрежа у скорије 
време буде завршена.

Директор новосадских Инвестиција на крају овог 
разговора истиче још један веома важан пројекат 
- добијена је грађевинска дозвола и пријављени су 
радови за гасовод који ће спојити Футог и Беочин. 
Прелаз преко Дунава овде је урађен крајем прошле 
године, а сада се настављају радови на гасоводу, који 
ће спојити ГРЧ Футог и ГМРС Беочин.
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Министар Антић о снабдевању енергентима у време ванредног стања

Портал ЈСО ЈП „Србијагас“ редовно информише и појашњава мере које се тичу рада и радних односа

ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ СТАБИЛАН, СВИХ 
ЕНЕРГЕНАТА ИМА ДОВОЉНО!

РАД ОД КУЋЕ НИЈЕ „ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО“

Србија максимално брине о сваком свом грађанину, 
најпре о здрављу, али истовремено и о томе да 
све виталне службе и снабдевање функционишу 
беспрекорно, казао је крајем марта министар 
рударства и енергетике у Влади Републике Србије 
Александар Антић. 

Испорука електричне енергије, нафтних деривата 

и других енергената је беспрекорна и тако ће 
бити током читавог трајања ванредних мера. Сва 
јавна предузећа у области енергетике и рударства 
раде нормално, а запослени у тим предузећима на 
најодговорнији начин обављају своје радне обавезе. 
Стрпљење, солидарност и дисциплина су у овим 
данима кључни за нашу победу над глобалном 
епидемијом и у том смислу поштовање свих мера, 
мора свакоме од нас да буде обавеза и дужност, 
истакао је министар Антић.

Од како је уведено ванредно стање, Интернет 
страница Јединствене синдикалне организације ЈП 
„Србијагас“ за више послодаваца, редовно прати и 
обавештава своје чланове о свим новим корацима 
и мерама, из домена рада и радних односа, које се 
предузимају у циљу спречавања ширења Корона 
вируса „Covid19“. Тако је неколико дана по почетку 
ванредног стања објављен апел Савеза самосталних 
синдиката Србије упућен Унији послодаваца Србије, 
да не отпуштају своје раднике, да им и у време 
ванредног стања омогуће редовне и неумањене плате, 
и да запосленима помогну да сачувају своје здравље и 
здравље својих породица.

На сајту Синдиката у целости је пренета Уредба о 
организовању рада послодавца за време ванредног 
стања, у којој се, између осталог, каже да је 
послодавац дужан да запосленима омогући обављање 
посла ван просторија предузећа, рад на даљину и 
рад од куће, на свим оним радним местима где је то 
могуће. У тој уредби се послодавци позивају да у 
циљу осигурања заштите и здравља запослених, 
обезбеди све опште, посебне и ванредне 
мере које се односе на хигијенску сигурност 
објеката и лица у складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести.

Синдикат је објавио и неколико информација за 

које су запослени веома заинтересовани. Међу њима 
и следеће - запослени који раде од куће имају право 
на зараду као и запослени који раде на свом радном 
месту, једина разлика је што они који раде од куће 
немају право на накнаду трошкова превоза, као и на 
накнаду других трошкова у вези са организацијом 
рада на овакав начин. Рад од куће, истакнуто је, није 
„плаћено одсуство“, већ организација рада у којој 
запослени своје радне обавезе извршава од куће и за 
то остварује зараду.

Запосленима, који раде од куће, препоручено је 
да искористе преостали део годишњег одмора за 
2019. годину, у складу са законом. Управо, с тим у 
вези, Кадровска служба ЈП „Србијагас“ је запослене, 
путем „webmaster-a“, обавестила да је у складу са 
Закључком Владе РС, онима који нису искористили 
други део годишњег одмора за прошлу годину, а 
који у току ванредног стања свој посао обављају од 
куће или су ослобођени радне обавезе, омогућено 
коришћење преосталих дана годишњег одмора.

Енергетске компаније и у условима забране 
кретања, током читавог викенда, дакле и док 
траје забрана кретања, раде у пуном капацитету 
и обезбеђују несметано снабдевање свим 
кључним енергентима, изјавио је средином 
априла, министар рударства и енергетике 
Александар Антић, наводећи „Електропривреду 
Србије“ и Рафинерију Панчево, као и предузеће 
„Србијагас“ које, како је истакао, обезбеђује 
редовно снабдевање тржишта природним гасом.



Током овог месеца констатно су се спроводиле мере дезинфекције простора и службених возила

Акција добровољног давања крви у Новом Саду организована и у време ванредног стања

ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
НА ПРВОМ МЕСТУ

НАШИХ 15 ЗАПОСЛЕНИХ БИЛО ХУМАНО 
КРАЈЕМ МАРТА

У складу са мерама које спроводи 
Кризни штаб ЈП „Србијагас“ и 
свим уредбама, закључцима 
и препорукама надлежних 
органа, које за циљ имају 
спречавање ширења Корона 
вируса „Covid19“, у предузећу 
је и у априлу настављена акција 
континуиране дезинфекције 
службених просторија, као и 
службених возила, које користе 
наши запослени. Сваке недеље, 
понедељком и уторком, у кругу 
нашег предузећа на локацији Пут 

Шајкашког одреда бр. 3 у Новом 
Саду, вршена је дезинфекција 
возила, а све оне колеге који су 
задужени и користе службена 
возила, били су у обавези да 
их довезу како би се редовно 
дезинфиковала. Све ово рађено 
је у сарадњи Кризног штаба, 
Одељења возног парка и путничког 
саобраћаја и Службе за безбедност 
и здравље на раду. Више пута 
недељно дезинфекција је вршена 
и у свим зградама у којима раде 
запослени Србијагаса.

Без обзира на ванредно стање, 
чланови Актива добровољних 
давалаца крви су, као и сваки пут, 
изразили своју хуманост и одазвали 
се апелу Завода за трансфузију 
крви у Новом Саду. Додуше, због 
новонастале и другачије ситуације, 
број запослених који је учествовао 
у акцији био је нешто мањи од 
уобичајеног, а поштујући све 
важеће мере, у Завод се долазило 
у мањим групама и са заштитном 
опремом, маскама и рукавицама. 
Наиме, у четвртак 26. марта, 

укупно 15 запослених у 
новосадском делу Србијагаса 
дало је драгоцену течност. То 
је била редовна тромесечна 
акција Актива, али смо 
сазнали и то да у нашем 
предузећу постоји спремност 
запослених да, у случају 
потребе, појединачно оду у 
новосадски Завод и дају крв. 

Предвиђено је да следећа 
акција организованог 
добровољног давања крви 
буде крајем јуна ове године.

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

Ове године највећи хришћански празник Ускрс, обележавамо у околностима 
ванредног стања. Поштујући све препоруке струке и државних органа - у својим 
домовима и са својим најближима који су са нама у кући, са жељом да овај велики 
празник протекне у љубави, миру, радости и у здрављу! Редакција интерног билтена 
ЈП „Србијагас“ свима жели срећан Ускрс! Христос Васкрсе!


