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НОВИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР СРБИЈАГАСA 
ПРВИХ ДАНА СЕПТЕМБРА ОТВОРИО 
СВОЈА ВРАТА ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОНИМА СА КОЈИМА САРАЂУЈЕМО. 
ВИШЕ У РАЗГОВОРУ СА ИЗВРШНИМ 
ДИРЕКТОРОМ МР МИЛАНОМ ЂУКИЋЕМ!

РАДНО И ОВО ЛЕТО ЗА СВЕ НАШЕ 
КОЛЕГЕ КОЈИ СВОЈ ПОСАО РАДЕ НА 
ТЕРЕНУ! ЗРЕЊАНИНСКО „ОДРЖАВАЊЕ 
ГАСОВОДА“ ИЗМЕСТИЛО ГАСОВОД НА 
ОБИЛАЗНИЦИ ОКО БЕОГРАДА, СЛЕДИ 
ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ!

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАКОН 
ЈАВНОГ ПОЗИВА УПУЋЕНОГ ГРАЂАНИМА  
ЗА ПРИКЉУЧКЕ ПОД ПРОМОТИВНИМ 
УСЛОВИМА! ГРАЂАНИ МОГУ ДА СЕ 
ЈАВЉАЈУ ТЕЛЕФОНОМ, ЛИЧНО ИЛИ 
МЕЈЛОМ!

СЕПТЕМБАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

У НОВОМ САДУ ОДРЖАНА АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ, НА 
КОЈОЈ СУ ДВОЈИЦА НАШИХ КОЛЕГА 
ПО 50. ПУТ ДАЛИ „ТЕЧНОСТ КОЈА ЋЕ 
НЕКОМ ЖИВОТ ДА ЗНАЧИ”!
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Компанија инфо

Обавештење купцима

И даље на снази епидемиолошке мере заштите

Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ понудило прикључке грађанима под промотивним условима

НОВА ГАСНА ГОДИНА ПОЧИЊЕ 1. ОКТОБРА 
У 6 САТИ УЈУТРО

ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ МАСКЕ У 
ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПРИКЉУЧАК 
ОД 780 ЕВРА НА 3 ГОДИНЕ, БЕЗ КАМАТЕ

ЈП „Србијагас“ обавестило је купце да смо од стране 
Оператора транспортног система „Транспортгас 
Србија“ д.о.о. обавештени да је на основу закључених 
Споразума о режиму рада са повезаним Операторима 
система, а у циљу имплементације европских 
директива, дошло до измена у рачунању  гасног дана, 
тако да исти почиње у 6:00  уместо у 8:00  часова. 

Наиме, нова гасна година 2020/2021 почиње 
01.10.2020. године у 6:00 часова, када ће се вршити и 
очитавање бројача на мерилима и коректорима. У свом 
обавештењу јавности, наша компанија напомиње да 
ће гасни дан 30.09.2020. трајати 22, уместо 24 сата, из 
разлога што почиње 30.09.2020. у 8:00, а завршава се 
01.10.2020. у 6:00 часова.                    (www.srbijagas.com)

Будући да је епидемија корона вируса још увек 
присутна, мере заштите и спречавања ширења ове 
болести су и даље у пуној примени у нашој компанији. 
С тим у вези, почетком септембра, односно у време 
пресељења у нову зграду у Новом Саду, запослени 
ЈП „СРБИЈАГАС“ су, путем „webmastera“, а у оквиру 
Плана примене мера за спречавање појаве и ширења 
заразне болести ковид-19, од 10. августа ове године, 
обавештени о превентивним и антиепидемиолошким 
мерама на сузбијању нове инфекције корона вирусом.

У поменутом обавештењу изричито је наглашено да 

је обавезно коришћење 
личне заштитне опреме 
(маске) у затвореном 
простору. За примену 
наведених мера заштите, 
као и за обезбеђивање 
средстава личне 
заштитне опреме, односно маски,  задужени су 
руководиоци који све то спроводе заједно са Кризним 
штабом ЈП „СРБИЈАГАС“. 

(Гп.)

У суботу, 19. септембра, наша компанија је у свим 
штампаним медијима објавила јавни позив свим 
заинтересованим грађанима за прикључење на 
дистрибутивну гасну мрежу ЈП „СРБИЈАГАС“, под 
промотивним условима који подразумевају да 
цена кућног гасног прикључка Г4 (капацитета 6 
m3/h, довољан за енергетске потребе стандардног 
стамбеног објекта површине до 150  m2), износи 780 
евра у динарској противвредности, са могућношћу 
плаћања на 36 месечних рата, бескаматно.

ЈП „СРБИЈАГАС“ је ове повољне услове понудило 
грађанима у 72 општине у којима је већ изграђена 
или ће се ускоро завршити, односно започети 
изградња дистрибутивне гасне мреже. Реч је о 

подручју града Београда, односно општинама 
Савски венац, Вождовац, Звездара, Раковица, 
Гроцка, Палилула, Барајево, Обреновац, 
Сурчин, Земун, Батајница, Нови Београд и 
Лазаревац. На списку су и градови и места 
Аранђеловац, Сопот, Младеновац, Рача, затим 
Смедерево, Велика Плана, Смедеревска Паланка, 
Пожаревац, Голубац, Велико Градиште, Кучево, 
Мало Црниће, Петровац на Млави, Жабари и 
Жагубица, у Браничевско подунавском подручју, 
као и Јагодина, Ћуприја, Параћин, Деспотовац, 
Рековац, Баточина и Лапово. Ту су и Крушевац, 
Трстеник, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, 
Ивањица, Златибор, Крагујевац и Топола. Позив 
је упућен и општинама које гравитирају Новом 
Саду, а ту су Бечеј, Србобран, Тител, Апатин, 
Кула, Врбас, Оџаци, Жабаљ, Суботица, Сомбор, 
Ириг, Бач, Сремска Митровица, Шид и Пећинци, 
затим Зрењанину, Сечњу и Житишту, Панчеву, 
Алибунару, Вршцу, Ковачици, Опову и Белој 
Цркви, као и Кикинди, Кањижи, Новој Црњи и 
Новом Бечеју. 

Позив је будућим потрошачима упућен у циљу 
евидентирања заинтересованих и дефинисања 
потребног обима ангажовања оперативе за 
извођење радова. Грађани су уједно обавештени 
да су се већ пријавиле заинтересоване компаније 

из области пројектовања и изградње унутрашњих 
гасних инсталација, као и испоруке потребног 
материјала, опреме, укључујући и гасне котлове, 
спремне да понуде повољне услове плаћања до 36 
месечних рата.

У позиву су објављени и бројеви телефона и адресе 
представништава ЈП „СРБИЈАГАС“ широм Србије, тако 
да се грађани свакога дана могу обратити надлежним 
радним јединицама, у зависности од места где се 
њихова домаћинства налазе. Пријављивање за нови 
прикључак могуће је урадити и електронским путем, 
на адресу: prikljucak@srbijagas.com. 

(www.srbijagas.com) 

Велико интересовање грађана; Најављени и повољни услови за опрему и 
унутрашње гасне инсталације;

Вест месеца

Гасификација општина у Шумадији
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Инфо плус

Директор Србијагаса потписао Уговор о донацији за „Вечну ватру“ у Београду Разговарали смо са мр Миланом Ђукићем, извршним директором Функције ПКОП

АПЕЛ СВИМ СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНИМ 
КОМПАНИЈАМА ДА СЕ УКЉУЧЕ У ОБНОВУ 
СПОМЕНИКА

СЕДИШТЕ КОМПАНИЈЕ ОД СЕПТЕМБРА 
НА НОВОЈ АДРЕСИ

Град Београд ће ове године добити 
споменик „Вечна ватра“ који ће 
бити постављен на Спомен гробљу 
ослободиоцима Београда, као 
симбол заједничког страдања Срба 
и Руса у највећем сукобу у модерној 
историји света, речено је на 
потписивању Уговора о донацији, 
на који су почетком септембра 
своје потписе ставили генерални 
директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан 
Бајатовић, директор компаније 
IDC из Београда Данил Шапиро, 
директорка Руског дома Надежда 
Кушћенкова, као и заменик 
градоначелника Београда Горан 
Весић. Иницијатор постављања 
„Вечне ватре“ је Руски дом у 
Беогрaду, уз подршку Фондације 
„Бесмртни пук“, а ова скулптурно-
архитектонска композиција 
налазиће се на месту где је 
постављена капсула са земљом из 
Русије у њене темеље, фебруара 
2020. године, када је у Београду 
боравио министар одбране Русије 
Сергеј Шојгу.

Директор Србијагаса Душан 
Бајатовић навео је овом приликом 
да је једна од најважнијих 
ствари након покушаја ревизије 
историје, управо овај пројекат 
као део обележавања октобарске 
„прославе слободе“, односно да он 
представља повезано обележавање 

ослобађања Београда у Првом и 
Другом светском рату.

- Српски народ се данас бори за 
идентитет, слободу и право да се 
економски развија, као и да буде 
оно што јесте. Уколико се осмисле 
правилне акције које за циљ имају 
обнову споменика и приказ српске 
жртве, све социјално одговорне 
компаније учествоваће у томе. 
То треба да буде наш заједнички 
задатак, нагласио је он.

Скупу је, поред републичког 
министра Ненада Поповића, 
присуствовао и руски амбасадор 
Александар Боцан Харченко 
који је тим поводом изјавио да ће 
споменик „Вечна ватра“ бити круна 
сарадње две државе у години 
обележавања 75. 
годишњице победе 
над фашизмом. 
Он је подсетио 
да се изградња 
споменика покреће 
на иницијативу 
председника Србије 
и Русије и уз велико 
ангажовање Руског 
дома у Београду.

На овом догађају 
прочитано је и 
писмо директора 
компаније 

„Газстројпром“, Станислава 
Аникејева, као једног од донатора 
овог пројекта, у коме се наводи 
да је за ту компанију велика 
част што учествује у реализацији 
овог патриотског пројекта, јер је 
то, како је навео, делић сећања 
на нашу заједничку и херојску 
прошлост и велики подвиг свих 
познатих и безимених хероја 
који су пали у борби против 
фашизма. – Нека вечна ватра увек 
чува и осветљава неуништиво 
пријатељство наших народа и 
нека свим наредним поколењима 
да наду за бољу будућност под 
мирним небом, стоји у писму 
директора ове руске компаније.

(www.beograd.rs)

Весна Арсић

Пројектована и реконструисана 
по најсавременијим стандардима, 
са модерним дизајном простора, 
енергетски ефикасним решењима 
и опремом која одговара 
потребама запослених у великим 
компанијама, нови Пословни 
центар ЈП „СРБИЈАГАС“ је првих 
дана септембра отворио своја 
врата запосленима и свима онима 
са којима сарађујемо. О томе 
како је протекло пресељење, 
какви су први утисци колега и 
пословних партнера, како смо 
спојили и сачували дух старог 
изгледа зграде и нова градитељска 
решења, поштује ли се „кућни 
ред“ и како ће се решити једно од 
најчешће постављаних питања-
паркинг простор за запослене, у 
интервјуу са извршним директором 
Функције правних, кадровских и 
општих послова ЈП „СРБИЈАГАС“, мр 
Миланом Ђукићем.

• У нови Пословни центар 
уселиле су се све функције, 
сектори и службе Јавног 
предузећа „СРБИЈАГАС“, 
које су до јуче радиле у 
згради Пословног центра 
НИС-а и на још неким 
локацијама у Новом Саду. 
Да ли сте задовољни како 
је пресељење протекло и 
какви су Ваши први утисци 
овде у новом пословном 
простору?

- Пресељење је био обиман и 
комплексан посао, или нам 
се бар тако чинило када смо 
га планирали. Из тог разлога 
је све било предвиђено са 
стриктним роковима када 
се који спрат попуњава и 
када се која функција сели 

у нови простор. Сада када је тај 
посао готово 95% завршен, оценио 
бих га као успешан, извршен у 
року који је постављен од стране 
генералног директора. Свако ко је 
био учесник поступка пресељења 
зна колико је обимно преселити 
једно лице или једну канцеларију, 
а овде се ради о пресељењу укупно 
око 350 запослених, опреме , 
уређаја, документације... Све у 
свему, оценио бих да овај обиман 
посао успешно приводимо крају, 
да нисмо имали већих проблема 
на том послу и хвала свима који 
су били учесници у том послу, 
као и колегиницама и колегама 
на разумевању за правила која су 
уведена управо да би се поступак 
успешно завршио.

• Које бисте предности 
ове зграде у односу на 
ранији пословни простор 
истакли, у погледу 

функционалности, модерних 
решења, економичности, па 
и безбедности? Шта је то 
квалификује да се она данас 
сврстава у ред „паметних 
зграда“?            

- Ако кренемо од тога да је 
претходни пословни простор био у 
Народног фронта 12, онда можемо 
да кажемо да је ова зграда-
Пословни центар ЈП „СРБИЈАГАС“ 
млађа 12 година, да није грађена 
наменски за „СРБИЈАГАС“, али 
да смо је кроз реконструкцију 
максимално могуће прилагодили 
нашим потребама. Фунционално, 
зграда је прилагођена да 
задовољи организационе 
потребе Србијагаса, примењена 
су сва техничка решења која 
су у тренутку реконструкције 
била на располагању у погледу 
аудио-визуелне комуникације, 
телефоније, ИТ решења, 
безбедносних система итд, па је 
самим тим зграда економичнија 
по питању месечних трошкова 
одржавања, грејања, хлађења... 
И што је најважније, системи који 
су уграђени чине је једном од 
најбезбеднијих зграда, посебно ако 
узмемо у обзир напредно решење 
екстерних противпожарних 
степеница које су основним 
пројектом изведене пре 60 година 
када то није био ни стандард ни 
потреба. 

• Зграда у којој смо сада има 
своју причу, историју о којој 
смо већ раније писали. Да ли 
су пројектанти и извођачи 
радова, заједно са нама као 
инвеститором, испунили 
један од свакако најважнијих 
задатака и очекивања, да она 

Интервју

Нови пословни центар ЈП „СРБИЈАГАС“ је модерно опремљен, са најновијим 
техничким решењима и системима, који је сврставају у ред „паметних зграда“

 Шапиро, Кушћенкова, Весић и директор Србијагаса Д. Бајатовић потписују уговор

Обраћање директора Србијагаса присутнима

мр Милан Ђукић у новом Пословном центру
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сачува своју спољашњост, која је ипак освежена 
колико год се то могло, а да унутрашњи простор 
буде реконструисан и адаптиран, управо у 
складу са нашим потребама?

- Пословни центар ЈП „СРБИЈАГАС“ је зграда која има 
историју дугу 60 година. Самим тим опредељење 
генералног директора и менаџмента који је био 
укључен у израду пројектне документације, било је да 
се згради врати првобитни изглед, да се не нарушава 
оригинално архитектонско решење пројектанта, 
али да се кроз примену савремених система, опреме 
и материјала, зграда учини подобном за пословно 
седиште ЈП „СРБИЈАГАС“ за дуг период. Зграда је, 
фактички, у току реконструкције доведена у „сиво 
стање“, дакле све од опреме, уређаја, намештаја, 
прозора, врата, облога... је уклоњено, да би се затим 
целокупна инсталација водоводна, канализациона, 
топловодна, телефонска, ИТ, расхладна... заменила. 
У наставку је све доведено у подобно стање за 
опремање, да би на крају цео простор био опремљен 
савременим намештајем, опремом и уређајима, који 
смо као такав затекли у поступку пресељења. Да би 
целу причу о пројектанту и згради трајно уобличили 
у једну лепу успомену, у холу је постављена спомен 
плоча која подсећа на 60 година дугу историју зграде, 
а у свим лифтовима поред фотографија које су на 
дисплејима, садашњег изгледа зграде, имамо и 
оригинални нацрт, руком цртан, од стране архитете 
Сибина Ђорђевића.  

• Сваку компанију, пре свега, чине људи. 
Запослени Србијагаса у Новом Саду, по ономе 
што се у ових првих пар недеља може чути од 
њих, су заиста задовољни и пуни похвала на 
рачун новог простора. Да ли добре реакције 
долазе и до Вас и има ли уопште неко нешто да 
замери?

- Оно што сам ја имао прилику да чујем, а стално 
питам све колеге за мишљење о згради, су најлепши 
утисци. Многи који су у претходној згради имали 

канцеларије које гледају у хол, без дневне светлости 
и свежег спољашњег ваздуха, су одушевљени што 
свака канцеларија, па и кафе кухиње, имају дневну 
светлост. И не само то, ту су и преко прописаних 
стандарда метри квадратни и кубни по запосленом, то 
је велика ствар коју су запослени приметили. Надаље 
простор за пушаче је на 8. спрату и он ће додатно 
бити прилагођен тим потребама са надстрешницом за 
зимске месеце са падавинама. Све у свему, мислим да 
су утисци одлични, а ситне замерке су обично личне 
природе, али томе се не придаје значај. 

• Е сад, логично је да смо са уласком у нови 
простор добили и нова правила понашања. Ваши 
сарадници уобличили су их у Одлуку о пословном 
реду и организацији рада у Пословном центру 
ЈП „Србијагас“. На шта бисте Ви ту, од свих тих 
тачака, највише  скренули пажњу колегама?

- Сваки систем мора да има правила понашања, 
иначе се претвара у анархију. Дакле, Одлука о 
пословном реду је први од докумената који су донети 
ради пословног реда који важи за све запослене и 
кориснике зграде и посетиоце. Из овог документа 
ће бити изведен низ докумената,  који ће детаљније 
регулисати нека правила пословног понашања, из 
домена разних закона. Пре свега, скрећем пажњу на 
то да када се пресељење заврши у потпуности, сви 
ће бити у обавези да користе пасомат картице и да 

исте стално носе са собом. Када систем пустимо у 
функцију, он ће пратити уласке и изласке из зграде, 
време проведено на радном месту и кроз ограничено 
кретање унутар зграде, јер ће само одређени круг 
лица имати приступ свим спратовима, док ће за 
остале то бити рестриктивно. Надаље, систем 
противпожарне заштите је тестиран и када се стави 
у потпуну оперативну употребу он је директно 
спојен са противпожарном полицијом и ватрогасном 
бригадом, због чега скрећем пажњу свима да ће 
контроле пушења у згради бити сталне, а посебно 
што би евентуално активирање аларма и система 
због дуванског дима изазвало долазак ватрогасне 
бригаде, што ће по запослене имати последице у 
складу са Законом о раду. И други системи који су 
уграђени усмерени су пре свега на безбедност, али и 
специфичан положај зграде у погледу безбедносно 
битних објеката у околини. Из свих тих разлога, 
скрећем пажњу свим колегиницама и колегама да још 
једном прочитају Одлуку о пословном реду и да се 
стриктно придржавају свих одредби у интересу свих 
нас.

• Да ли је овим испуњен циљ – направити све 
услове за добру пословну атмосферу која ће 
доносити само добре резултате у пословању? 
Нова зграда је, може се рећи, као поклон 
запосленима за 15 година постојања и рада наше 
компаније? 

- Мислим да је тај циљ испуњен. Цитираћу колегиницу 
која ми је, управо на питање како Вам је у новој 
згради, одговорила, цитирам - „Осећам се поносно 
што имамо овакву пословну зграду, сада ми и мој 
посао делује много озбиљније, јер је перцепција људи 
који виде где радимо о нама, другачија“. Немам шта 
да додам на ово што сам цитирао.

• Да ли бисте хтели некога да истакнете и похвалите 
од људи који су радили како на реконструкцији 
зграде, тако ево и у овој фази пресељења?

- Ни један озбиљан посао не може да заврши 
један човек, или може али питање у ком 
квалитету и ком временском року. Тако је и 
овде, колеге из Имовинско правне службе 
су били учесници првог посла у вези са 
решавањем имовинско-правних односа и 
куповином недостајућих делова зграде, колеге 
из Пројектног бироа који су израдили пројекат 
реконструкције зграде, колеге из  Јавних набавки 
које су спровеле јавну набавку за извођача 
радова, колеге из предузећа који су као извођачи 
радова извели све радове, њихови подизвођачи, 
надзор од стране колега из Србијагаса, па 
закључно са Комисијом за  технички пријем и 
Комисијом за примопредају зграде, па, да не 
заборавимо, колеге из Опште службе у вези 

послова пресељења, Маркетинга у вези обележавања 
целе зграде, брендирања и колеге из ИТ сектора 
који су успоставили телефонију и ИТ мрежу...и када 
бих само навео сва имена имали бисте једну читаву 
страну Гас преса. Уместо тог, хвала свима који су били 
учесници у овом пројекту.             

• Пред крај овог разговора, вратимо се још 
једном ономе чиме нови Пословни центар 
Србијагаса располаже. Цео први спрат је 
опремљен за конференције, састанке и догађаје, 
савременом опремом и то таквом каква можда 
још и није виђена на овим нашим просторима. То 
је разлог више да се можда у неко будуће време, 
управо овде у нашој згради одржавају неки 
велики догађаји, уколико се наравно одлучимо 
за то?

- Пословни центар је пројектом конципиран тако 
да се процес рада одвија несметано и са што 
мање екстерних посета. Зато је цео први спрат 
резервисан за сале за састанке тако да се трећа 
лица, посетиоци рестриктивно задржавају на 
првом спрату. Састанци изван првог спрата су 
резервисани само за Кабинет генералног директора 
и канцеларије извршних директора. Цео тај први 
спрат је опремљен најсавременијим уређајима за 
аудио и визуелну комуникацију, снимање, симултано 
превођење, видео конференције, а када саберете број 
сала и број места који истовремено могу да буду у 
функцији, долазите до тога да се тај простор може, 
евентуално, искористити за разне конференције и рад 
по секцијама. Велике су могућности, које су нам на 
располагању.  

• И за сам крај, порука запосленима и свима 
онима који ће нам пословно „долазити у госте“? 

- Добродошли у Пословни центар ЈП „СРБИЈАГАС“, 
седиште националне гасне компаније Србије!

ПАРКИНГ
• Да ли је у плану решавање питања паркинга за 
запослене будући да је то једини проблем који људи 
овде имају. Можемо ли да се надамо да ће то ускоро 
бити решено?

- Можда и највећи проблем који имамо је питање 
паркинг за службена возила. У фази пројектовања 
је гаража са унутрашње, дворишне стране зграде, 
али и та гаража ће бити намењена за службена 
возила, док би други ниво био јавни паркинг чиме 
би се донекле решио проблем недостајућих паркинг 
места.

Интервју

У улазном холу монтиран је прототип мерно регулационе станице

Хол зграде у време извођења радова...  ...и поглед на нови Пословни центар ЈП „Србијагас“ сад
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У РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин радно лето

НАЈВИШЕ ПОСЛА КОД ТУНЕЛА „БЕЛИ ПОТОК“ 
И НА ГАСОВОДУ МГ-03 СЕНТА-МОКРИН

Када смо средином септембра били 
у Зрењанину, затекли смо једну 
нашу екипу управо на поласку у 
Сенту, где се неколико недеља 
радило на санацији оштећења 
које је констатовао  интелигентни 
крацер. Уобичајена екипа, 
састављена пре свега од бравара 
и заваривача, кренула је пут 
северног Баната, како би привела 
крају посао чији је циљ већа 
сигурност и боља функционалност 
нашег гасоводног система. Као 
и увек када су у питању радови, 
наш саговорник био је директор 
Сектора техничке подршке 
Београд задужен за послове 
одржавања гасоводног система, 
Слободан Паскаш.

- Лето које је сада већ готово за 
нама, било је заиста радно и ми 
смо га максимално искористили да 
што више посла урадимо на терену 
и да испунимо све  оне обавезе и 
задатке који су нам постављени. 
Више од три недеље радимо у 
околини Сенте, где је, као што сте 

рекли, на магистралном гасоводу 
МГ-03 од Сенте до Мокрина, у 
току испитивања интелигентним 
крацером, 2016. године, откривено 
неколико великих оштећења, која 
су морала да буду санирана. Ове 
радове водио је и надгледао колега 

Душан Мазалица, технички 
руковоцилац РЈ „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин. То је сада 
урађено и ми се надамо да на 
овом важном гасоводном правцу 
дуже време нећемо морати да 
интервенишемо, казао нам је 
Паскаш.

У овом летњем извештају, он 
истиче и радове на обилазници око 
Београда, код тунела Бели поток, 
а по налогу београдског дела 
Функције инвестиција. 

- Ту смо, за време док се изводе 
велики грађевински радови на 
изградњи путева, морали да 
измештамо близу 400 метара 
гасовода за потребе извођача 
радова који прави нову обилазницу, 
а сада када смо то завршили већ 
су у току припреме за поновно 
враћање трасе у првобитно стање. 
На овом пројекту чека нас још и 
да урадимо две заштитне колоне 
тзв. „кесинге“, свака у дужини од 
око 40 метара. Дакле, у октобру 

остајемо у Београду, на две 
локације-код тунела Бели поток 
који је близу Бубањ потока, и 
неколико километара даље, ближе 
Петловом брду, где ћемо радити 
поменуте кесинге, како бисмо 
завршили све што је у вези са 
измештањем овог, иначе главног 
дистрибутивног гасовода који 
снабдева Град Београд, истиче 
Слободан Паскаш.

Од осталих послова, иза којих 
стоји Служба машинског 
одржавања Радне јединице 
„Одржавање гасовода“, наш 
саговорник још наводи испитивање 
дистрибутивних гасних мрежа по 
захтеву ОДС-а, и то у Кљајићеву, 
Вилову, Гардиновцима и Тителу, 
затим испитивање измењивача 
топлоте на ГМРС Нови Сад и ГМРС Бачко Градиште, 
као и уградњу прикључака за мераче и за телеметрију 
на ГМРС Мале Пијаце, ГМРС Нови Кнежевац, ГМРС 
Жабаљ, ГМРС Шајкаш, ГМРС Кула, ГМРС Госпођинци, 
ГМРС Ада, ГМРС Темерин, ГМРС Будисава, ГМРС 
Челарево и ГМРС „Халас Јожеф“ Ада. 

Машинска служба је, такође, по налогу „Инвестиција“, 
била ангажована и на запуњавању притиском неких 
делова блок станица које су тренутно у изградњи 
на магистралном гасоводу од бугарске до мађарске 

границе, ради испитивања појединих деоница тог 
гасовода, а то је рађено на блок станицама БС 
Трешњевац, БС Книћанин, БС Бољевац, БС Бечеј, БС 
Опово, БС Пожаревац, БС Долово, БС В. Плана, БС 
Јагодина, БС Хоргош и БС Поповац.

Служба електро одржавања, како смо чули, такође 
ревносно извршава свој део посла. Раде на мерењу 
станица катодне заштите, громобранских уземљења, 
испитивању инсталација и, као што смо то писали и 
у ранијим бројевима  Гас преса, на изради катодне 
заштите на гасоводу који ће повезати бугарски и 

мађарски гасоводни систем 
преко наше земље.

За сам крај овог разговора, од 
Слободана Паскаша сазнајемо 
да су колеге у Зрењанину, 
по налогу „Дистрибуције“, 
односно ОДС-а, израдили и 
око 500 цевних наставака за 
мераче, као и преко 200 кућних 
гасних прикључака за Нови Сад 
и око 60 КГП за зрењанинску 
„Дистрибуцију“.

Доста посла је пред њима и 
ове јесени, наравно уколико 
временски услови то дозволе, 
а о свему ћемо вас редовно 
извештавати у нашим 
компанијским новинама. 

В. Арсић

Инфо радови

Санација МГ-03

Радови у околини Сенте Нема више оштећења на МГ-03, од Сенте до Мокрина

Срећом, време их је послужило
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Инвестиције Дистрибуција инфо

Сектор за инвестиције Београд – Служба припреме Радна јединица „Дистрибуција Нови Сад“

РАДИ СЕ ПУНОМ ПАРОМ, УПРКОС 
КОРОНА ВИРУСУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА НАШУ МРЕЖУ

Јасмина Ђорђевић

Наше инвестиције и у овом делу 
године, реализују пројекте по 
планској динамици! Како нам 
је речено у Сектору инвестиција 
у Београду, пандемија вируса 
ковид-19 није битно утицала на 
активности у овој служби, а сви 
послови завршавају се на време. 
О томе како су организовани, 
имајући у виду епидемиолошке 
мере заштите у предузећу, али 
и о пројектима и плановима, 
разговарали смо са руководиоцем 
Службе припреме, Гораном 
Бошковићем.

- Добро смо организовали рад 
од куће, пошто нове обједињене 
електронске процедуре за 
исходовање грађевинских дозвола 
то дозвољавају. Већ почетком 
маја почели су радови на наставку 
свих дистрибутивних гасоводних 
мрежа на територији градске 
општине Сурчин, исходоване су 
четири грађевинске дозволе, тако 
да је сезона радова у потпуности 
искоришћена, каже колега 
Бошковић који је био и  надзорни 
орган на овим радовима. 

У сарадњи са ЈП „Сурчингас“, који 
је идентификовао улице у којима 
се јавила потреба за проширењем 
мреже, припремљена је техничка 
документација. Од половине маја  
до краја августа, изграђено је око 
10,5 километара полиетиленске 
мреже, и то у насељима Јаково, 
Бечмен, Нови Сурчин и Сурчин. 
Извођач радова на гасификацији 
подручја aеродрома „Никола 
Тесла“ је предузеће „ДМ Инвест“ 
из Смедеревске Паланке, са 
подизвођачем „TERMOGAS ENERGY 

GROUP d.o.o.“ Београд-Котеж. У 
току је исходовање употребних 
дозвола, тако да ће за више од 
месец дана пре почетка грејне 
сезоне, како нам је потврдио наш 
саговорник, ови гасоводи бити у 
функцији.

- Због повећане активности 
у области изградње станова 
и пословног простора све 
чешће је потребно извршити 
реконструкцију, тј. измештање 
наших гасовода. Само од почетка 
ове године, на територији 
Београда, уговорено је пет 
измештања гасовода притиска до 
16 бар, каже колега Бошковић, 
који је био надзорни орган и на 
измештању гасовода ГМ 05-02 у 
Вишњичкој улици, а за потребе 
ослобађања парцеле за изградњу 
мегамаркета компаније „ЛИДЛ 
Србија“.

Као најсложенији захват, Горан 
истиче посао у Новом Београду, у 
вези са уговором са новосадском 
компанијом „Александар градња“ 
д.о.о. 

- Ту сам учествовао у изради 
синхрон плана са колегама из 

још четири јавна предузећа, 
пошто је било неопходно да се 
све инсталације из парцеле новог 
власника изместе у улицу Ђорђа 
Станојевића и веома прометну 
улицу Омладинских бригада. 
Конкретно, извршено је измештање 
ПЕ гасовода пречника ДН180 и 
ДН125, као и челичног гасовода 
пречника 168,3 mm, и то сваки 
у дужини од по 330 m, у веома 
тешким условима за постављање 
инсталација у већ оптерећеним 
коридорима. По завршетку радова, 
сва прикључења, којих је било 
укупно седам, извршена су у 
једном дану, а извели су их извођач 
радова „Конвар“ д.о.о. Београд и 
колеге из Сектора за дистрибуцију 
Београд, које су вршиле 
прикључење ПЕ цеви, појашњава 
наш колега.  

- Искористили смо прилику, 
и искључење потрошача, да 
уградимо веома битну секцијску 
славину ДН180 и тако омогућимо 
искључења мањег броја 
потрошача при следећим сличним 
интервенцијама у Новом Београду, 
истиче на крају разговора за Гас 
прес Горан Бошковић.

Наше колеге из Функције 
Оператора дистрибутивног 
система, тј. из „Дистрибуције“, 
из године у годину некако у 
ово доба, пред почетак грејне 
сезоне, поред редовног посла, а 
нарочито сада када је објављен 
позив заинтересованим грађанима 
за прикључке под промотивним 
условима, раде заиста „без 
предаха“, јер је интересовање за 
прикључење на дистрибутивну 
гасоводну мрежу  и коришћење 
природног гаса у домаћинствима, 
огромно. Са колегом Зораном 
Јелићем, руководиоцем РЈ 
„Дистрибуција Нови Сад“ 
разговарали смо ових дана, управо 
када је у медијима и на нашем сајту 
објављен позив за пријављивање 
заинтересованих за нови, јефтинији 
прикључак.

- Управо прикључење нових 
потрошача је у протеклом периоду 
представљало главни посао 
запослених у овој радној јединици. 
С обзиром на то да имамо доста 
нових мрежа, интересовање 
грађана за прикључке је заиста 
велико. Такође, разлог више за 
то је и тренутно повољна цена 
природног гаса. Дакле, од 21. 
септембра почело је пријављивање 
заинтересованих потрошача, 
који са великим одобравањем 
и задовољством реагују на 
понуђену цену прикључка од 780 
евра и плаћање на 36 рата, без 
камате. С обзиром на величину 
дистрибутивног система који ми 
покривамо, и на број људи који 

нас зове и хоће 
да се пријави за 
нове прикључке, 
40-так запослених 
у Радној јединици 
„Дистрибуција 
Нови Сад“, 
распоређени су 
тако да покривају 
цео систем, који 
иначе обухвата 
подручје 16 
општина у 
Војводини, односно 
1.300 километара 
гасовода ниског притиска и око 
200 километара средњег притиска. 
На дистрибутивни систем који је у 
надлежности ове радне јединице 
прикључено је преко 9.000 
домаћинстава, као и више од 500 
правних лица, каже нам Зоран 
Јелић, представљајући делокруг 
рада и ангажовање новосадске 
„Дистрибуције“.

Набрајајући општине у којима 
раде, он наводи да ова радна 
јединица обавља послове 
дистрибуције природног гаса 
на територији Бачке и северног 
Срема, у општинама Апатин, 
Кула, Оџаци, Тител и Жабаљ, као 
и у деловима општина Суботица, 
Кањижа, Врбас, Србобран, Бачка 
Паланка, Бечеј, Сомбор, Нови Сад, 
Сремски Карловци, Петроварадин и 
Темерин.

Поред послова на прикључењу, 
запослени у „Дистрибуцији“ 
обављају и следеће редовне 
активности: очитавање и обрачун 

потрошње, замену мерила због 
баждарења, контролне обиласке 
трасе, санацију перфорација, 
техничке прегледе гасних 
инсталација и др. Све у свему, 
посла је заиста много.

- Морам да истакнем да сви 
запослени у овој радној јединици 
заиста дају свој максимум и да 
само захваљујући свом знању 
и марљивости, успевају да, без 
значајног кашњења, заврше све 
своје послове, каже нам Јелић 
у овом кратком разговору за 
билтен, напомињући и то да 
Радна јединица „Дистрибуција 
Нови Сад“ има одличну сарадњу 
са свим колегама са којима 
сарађује, како са онима из наше 
компаније, а ту пре свега највише 
раде са „Одржавањем гасовода“ 
из Зрењанина и РЈ „ЛГТ-Мерење 
и регулација“, тако и са оним 
предузећима које повремено 
ангажујемо за специфичне радове 
на нашем систему. 

В.А.

Пројекти за још боље снабдевање Београда гасом

Једна од станица, које се редовно обилазе и контролишу
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Портрет

Саша Богићевић, 
самостални стручни сарадник у РЈ „Дистрибуција Зрењанин“ и бивши међународни фудбалски судија

НА „ЗЕЛЕНОМ ТЕПИХУ“ ПУНЕ 22 ГОДИНЕ

Владимир Уторник

Никада, најблаже речено, нисам 
био симпатизер оне синтагме, оног 
општег места нашег спортског 
новинарства, које се осликава у две 
речи: „делилац правде“. Штавише, 
увек сам се, у писању, трудио да 
је избегавам. Јер, спортски судија, 
за разлику од оног другог, који се 
конкретно бави правом, није на 
терену (спортском борилишту) да 
би некоме „делио“ или „поделио“ 
правду. Он (спортски судија) је 
ту да би на непристрасан начин и 
са што је мање могуће грешака, 
примењивао правила дотичне игре, 
односно спорта у којем арбитрира. 
Уосталом, енглески језик познаје 
две различите речи за оног судију 
који је у судници и оног који је 
на спортском терену. Толико о 
ставовима оног који потписује овај 
текст, јер у редовима који следе 

реч има један прави 
и успешни спортски 
судија. И не само то, 
он је и наш колега 
из Радне јединице 
„Дистрибуција“ 
Зрењанин. Трудили 
смо се да овде 
искажемо оне лепше 
и боље стране 
спортског суђења, 
свесно занемаривши 
оне ружне, којих је 
свакако било.  

Од инжењера машинства 
до Србијагаса...  
Наш саговорник је Саша 
Богићевић. У Србијагас је дошао 
пре девет година као машински 
инжењер на радно место 
самостални стручни сарадник у 
зрењанинској „Дистрибуцији“.  

- Практично је то био прелазак 
радника енергетског субјекта – 
Јавнокомуналног  предузећа „Eкос“ 
из Житишта у ЈП „Србијагас“. 
Будући да сам дошао из тог 
предузећа, од почетка сам био 
задужен управо за  Житиште, али 
и за Сечањ. Тако је било све до ове 
године, када је, осим што се мрежа 
стално шири, нашој дистрибуцији 
припао и цео град Зрењанин, тако 
да је посао постао неупоредиво 
обимнији. Руководилац Радне 

јединице „Дистрибуција Зрењанин“ 
је Наташа Јевремов, са којом је 
сарадња одлична. Mи се трудимо 
да наш посао дистрибуције гаса на 
овом подручју обавимо на највишем 
могућем професионалном нивоу, 
каже на почетку разговора Саша 
Богићевић.    

У младости се, каже, ломио између 
спортске каријере и факултета,  
јер је био сасвим добар голман, 
прво у зрењанинском Радничком, а 
потом у сад „угашеном“ Пролетеру, 
редовном прволигашу оне велике 
Југославије.  

- Када сам имао 17 година добио 
сам прву стипендију, од које је 
могло пристојно и да се  живи. 
А, онда су дошле деведесете и 
није се све догодило онако како 
сам замишљао. После одслужења 
војног рока, ипак сам се определио 
за факултет. Постао сам машински 
инжењер, а већ за време студија, 
а нарочито касније када сам почео 
више да се бавим суђењем, имао 
сам велику помоћ и подршку моје 
садашње супруге Наташе, са којом 
имам двоје већ одрасле деце. 

... и међународног 
фудбалског судије 

Може се рећи да су Богићевићи 
некако предодређени за суђење 
у фудбалу. Судије су и Сашин 

отац и син (који тренутно 
води мечеве Српске 
лиге), тако да је то већ 
породична традиција. 
Саша Богићевић је сада 
„први човек“ фудбалских 
судија у Зрењанину, 
односно председник је 
стручне организације 
фудбалских судија у том 
граду. Иако је, практично, 
независна организација, 
Удружење судија припада 
Фудбалском савезу 
Зрењанина. Ту се решавају 
стручна и друга питања, 
проблеми, а све се ради 

по правилима и правилнику. Све 
судије од такси које добију одвајају 
20 процената за младе који желе 
да се баве суђењем и они две 
године, сем чланарине, не плаћају 
ништа. Тако зрењанинске судије 
(и не само они) имају свој буџет и 
практично послују као фирма.   

- Свако спортско, па тако и 
фудбалско суђење јесте захтеван 
„посао“, а с друге стране породица 
ми је била на првом месту. Зато је 
било доста одрицања, али, иако у 
суштини хоби, суђење је имало ту 
врсту сатисфакције да је плаћено, 
што је помагало да кућни буџет 
буде попуњенији. Мислим да 
нико, тренутно, осим Милорада 
Мажића, није начинио тај искорак 
да од суђења у фудбалу може да 
живи. Али, он се определио за то 
и достигао је највиши ниво, јер је 
судио многе значајне међународне 
утакмице, што на светским и 
европским првенствима, што у 
европској Лиги шампиона. 

У наставку разговора Саша 
Богићевић се мало и исправља 
констатујући да је суђење на 
вишем нивоу, где мисли на 
арбитрирање на утакмицама наше 
Суперлиге, као и на међународне 
сусрете, нешто између 
професионалног и аматерског 
ангажовања. 

- Судија, пре свега, мора да буде 
потпуно здрав, физички спреман 
готово исто као и играчи, затим 
мора да до детаља познаје 

правила фудбалске игре, 
а током године има по 
неколико тестирања, што 
физичке спремности, што 
познавања правила игре. 
Кад сам судио Суперлигу 
имали смо четири обавезна 
систематска лекарска 
прегледа годишње, а били 
су организовани семинари 
пре почетка првог и пре 
почетка другог дела 
сезоне  на којима смо, уз 
предавања, усклађивали 
примену правила игре на терену. 
На крају, сваки судија је на готово 
свакој утакмици, подвргнут некој 
врсти испита, јер за то посебно 
обучени делегати и контролори 
оцењују његов учинак. Ето, да би 
се стигло до савезне лиге, пуно 
ствари мора да се прескочи, од 
најнижег ранга такмичења, а за то 
је потребно 10 до 12 година.        

Наш саговорник додаје да је 
укупно био арбитар 22 године, а од 
тога је 5 година судио Другу лигу 
и десет година Суперлигу и СРЈ и 
СЦГ и Србије. У том периоду било 
је прегршт лепих и занимљивих 
догађаја, посебно док је постојала 
заједница са Црном Гором.   

- Ипак, најлепши део суђења 
јесте наступ на међународној 
сцени. Као судија 16 пута сам 
боравио у иностранству, био 
учесник неколико међународних 
мечева и турнира. Ти турнири, 
посебно они на којима учествују 
фудбалери млађих категорија су 
ми остали у најлепшој успомени, 
јер ни један није трајао мање од 
недељу дана. Такође, био сам у 
земљама које вероватно никада не 
бих посетио, попут Израела, или 
Азербејџана. Оно што никад нећу 
заборавити јесте квалификациони 
меч за Лигу шампиона у Познању 
између пољског Леха и миланског 
Интера.  Главни арбитар је био 
већ поменути Мажић, а ја сам био 
помоћник. На терену смо остали 
пуна четири сата, пошто су се 
играли продужеци, а потом су 
извођени и пенали, са жаром се 
присећа наш Саша Богићевић.

Своју исповест завршава причом да 
је престао да суди пре пет година. 

- И то је била прилично необична 
ситуација. После једне утакмице 
и повратка кући, заболео ме је 
стомак, иако пре тога нисам ништа 
осетио, а нисам много ни обраћао 
пажњу. Тек сутрадан супруга ме је 
одвела код лекара, где је утврђено 
да ми је пукло слепо црево. Срећом 
све је добро прошло, а ја се тешим 
утиском да је изгледа неко „од 
горе“ једноставно рекао: „Е, 
сад је доста“. Од тада углавном 
радим на побољшању услова и 
на омасовљавању зрењанинске 
судијске организације, као и на 
организацији школа суђења за 
почетнике. Имамо добар приступ, 
тако да смо прошле године имали 
чак 64 нова млада кандидата за 
судије, а често се догоди да међу 
њима има и по две-три девојке. 
„Појавим“ се, с времена на време, 
и на некој утакмици Суперлиге, 
као такозвани посматрач, који има 
задатак да прати и оцени учинак 
судија, закључује Саша Богићевић.

ЗРЕЊАНИНСКА СЕКЦИЈА
Фудбалска секција у 
оквиру зрењанинског 
дела Србијагаса увек је 
учествовала на Спортском 
дану наше компаније, као и 
на Меморијалном турниру 
„Александар Савић Савке“. 
- Имамо сарадњу и са екипом 
из Кикинде. Састанемо 
се бар два пута годишње,  
једном у Кикинди и једном 
у Зрењанину. Баш недавно 
смо играли утакмицу, истиче 
Саша Богићевић.

НА ПОСЛЕДЊЕМ МЕЧУ 
С ПУБЛИКОМ
Саша Богићевић је са супругом 
туристички посетио Лисабон 
почетком марта, у организацији 
ЈСО ЈП „Србијагас“. Догодило 
се да је баш током тог боравка, 
Бенфика играла првенствени 
меч са екипом Мореиренсе. 
Саша није одолео и отишао 
је на стадион да погледа ту 
утакмицу. Занимљиво је да је 
то био последњи фудбалски 
сусрет пред избијање 
епидемије корона вируса и 
последњи дуел на којем је у 
Португалу био дозвољен улазак 
гледалаца.

Разговор на стадиону у Карађорђевом парку, Саша Богићевић

Ауторитативност и одлучност

Био арбитар и на мечевима Црвене звезде
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Акције

У неким извештајима Института 
за трансфузију крви, као и у 
информацијама из Црвеног крста, 
објављени су, између осталог, 
подаци изражени у процентима 
о томе за шта се користи крв коју 
добровољни даваоци „поклањају 
човечанству“. Тако се два процента 
користи на трауме и саобраћајне 
несреће, четири на акушерство, 
10 у ортопедији, 13 на остале 
медицинске проблеме, 18 на 
операције, 19 на пацијенте који 
болују од анемије, а чак 34 одсто 
на болеснике од канцера и других 
болести крви. Ето, и то је један од 
разлога зашто вреди бити хуман, 
а наше предузеће је посредством 
активног „Актива добровољних 
давалаца крви“ у Новом Саду, 
Београду, али и у другим местима 
где се налазе организациони 
делови националне гасне 
компаније, управо то. 

Независно од горњег увода, и 
независно од проблема које доноси 
епидемија болести изазване 
вирусом корона, добровољни 
даваоци крви у Новом Саду имали 
су у четвртак, 24. септембра 
редовно организовану акцију 
давалаштва. И ова, трећа по реду 
овогодишња акција у Заводу за 
трансфузију крви Војводине у 
Новом Саду, спроведена је под 
посебним мерама здравствене 
заштите због епидемије (обавезна 
дезинфекција руку, ношење маски, 
смањен број давалаца у просторији 

у којој се узима крв...), али је, 
како смо чули од координатора 
Актива Момчила Гаговића, одзив 
хуманих радника Србијагаса и овог 
пута био на високом нивоу.   

Укупно је из новосадског дела ЈП 
„Србијагас“ овог пута драгоцену 
течност дало три колегинице 
и  27 колега. То је, отприлике, 
устаљен број редовних давалаца 
и учесника акције, али кад се узме 
у обзир „нова реалност“ везана за 
светску пандемију, учешће наших 
радника у хуманој акцији је и даље 
изузетно. Посебна захвалност и 
признање иде на „адресу“ двојице 
колега Николе Калинића и 
Драгана Карановића, који су 
по 50. пут били хумани и тако 
забележили јубилеј вредан помена 
и поштовања.  

Иначе, из Завода за трансфузију 
крви Војводине и даље апелују на 
грађане који су прележали болест 

ковид-19 изазвану корона вирусом 
и имају негативан тест, да дођу 
у Завод и дају крвну плазму за 
стварање антитела.  

На крају занимљиво је било и то 
да је, на овој акцији у септембру, 
добровољне даваоце крви 
посетио и некадашњи председник 
новосадског Актива, а сада 
пензионер Милан Лакић. Била 
је то прилика да се сви присете 
ранијих акција и великих признања 
које су даваоци Србијагаса добили 
тих година, али и да нашег 
Лакија упитамо за здравље и 
пензионерску свакодневицу. Добро 
расположење и позитивна енергија 
нису мањкали.

Рецимо, на крају, и то да ће 
наредна и последња овогодишња 
акција добровољног давања крви 
у Новом Саду бити заказана за 
четвртак, 24. децембар. 

В. Уторник

Ксенија Аћимовић                        
Теодора Лучић

И ове године наша служба, Служба 
за односе с јавношћу и маркетинг, 
анализирала је све објављене 
текстове и прилоге у штампаним 
и електронским медијима, од 
почетка године до краја августа. 
У тих 8 месеци, ЈП „Србијагас“ 
споменуто је 4.354 пута, тј. у 
3.072 текста у електронским 
медијима-порталима, затим у 
850 текста у штампи и у 432 
прилога на ТВ и радио станицама. 
Највећи проценат објава је 
неутралног тоналитета-безмало 
90%, а израчунали смо да је 8,3% 
објављених прилога о нама имало 
позитиван тон, што је, свакако, 
значајно за репутацију компаније и 
њен углед у јавности. 

Ако гледамо по темама, онда је 
ова година специфична по томе 
што је „Пословање Србијагаса“, 
тема која је избила у први план 
интересовања домаће јавности. 
Подсећања ради, када смо радили 
последњу овакву анализу и када 
је „под лупом“ била цела 2019. 
година, главна тема били су 
„Гасоводи“, односно 

„Турски ток“, који је, 
иначе, у ових 8 месеци 
тема бр. 2 будући да је  
заузела 20% медијског 
простора издвојеног за 
„СРБИЈАГАС“. 

Дакле, 27% објава 
односило се управо на 
све оно што спада у 
пословање Србијагаса, 
а интересантно је да 
је „Гасификација“ 
ове године све више 
спомињана тема о којој 
је објављено око 13% 
текстова и прилога 
у медијима. О овој 
теми немамо забележен ниједан 
негативан текст, а интересантно 
је да и у оквиру теме „Цена гаса“ 
нема негативних објава, што је 
и логично, будући да цена гаса 
за јавно снабдевање мирује већ 
неколико година и да је самим тим 
„плави енергент“ на врху лествице 
најекономичнијих и најефикаснијих 
горива.

Интернет медији који су објавили 
највише написа о нама, укупно 
11%, су портали Б92 (www.b92.net)  

и ТАНЈУГ (www.tanjug.rs) , а следе 
их и www.naslovi.net, www.danas.
rs и  www.novosti.rs. Од штампаних 
медија, у спомињању Србијагаса 
у својим текстовима предњаче 
Политика, Дневник и Вечерње 
новости, а када се посматрају 
електронски медији са 19,7% 
објављених прилога о нама на 
првом месту је Радио телевизија 
Србије, а ту су после и РТВ, ТВ 
Пинк, ТВ Хепи и ТВ Прва. Највише 
позитивних текстова о Србијагасу 

објавио је Танјуг, а највише 
негативних – лист Данас.

Редовна трећа овогодишња акција добровољних давалаца крви запослених у Новом Саду „Пословање Србијагаса“ ове године избило на прво место по објавама у медијима

ПОХВАЛЕ ЗА ДВОЈИЦУ „ЈУБИЛАРАЦА“ ЈЕДАН ОД НАЈЧЕШЋЕ СПОМИЊАНИХ 
ПОЈМОВА – ГАСИФИКАЦИЈА

Прес угао

ЕЛЕКТРОНСКИ 
МЕДИЈИ

10%
ШТАМПАНИ 

МЕДИЈИ
19%

ИНТЕРНЕТ 
МЕДИЈИ

71%

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ ШТАМПАНИ МЕДИЈИ ИНТЕРНЕТ МЕДИЈИ

Структура објава по медијима

Максимална безбедност, даваоци Србијагаса у Заводу за трансфузију

Наши даваоци стрпљиво чекају ред Колеге су му се обрадовале, Милан Лакић
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Друштвене мреже, контент и инфлуенсер маркетинг преузимају примат Извршни одбор „Гаспрома“

ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА НИСУ ВИШЕ 
ГЛАВНА „PR“ УСЛУГА

ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ И БУЏЕТ 
ЗА 2020. ГОДИНУ У НОВИМ КОРИГОВАНИМ 
ВРЕДНОСТИМА

Зоран Мајсторовић

У модерној стручној 
литератури све више 
простора заузимају 
истраживања која показују 
да односи са медијима више 
нису једна од најбитнијих 
делатности сектора односа 
с јавношћу. Ова година 
донела је многе промене, 
али извештаји објављени 
у току 2020. године показују да дата ситуација 
није узрочно последична, већ су промене којима се 
бавимо почеле да се дешавају много раније. Познате 
светске маркетиншке и „PR“ агенције дошле су до 
изненађујућег закључка –  да су односи са медијима 
замењени другим сервисима, и то у следећим 
уделима:
1. Друштвене мреже (77%)
2. Контент маркетинг (77%)
3. Инфлуенсер маркетинг (67%)
4. Грађење линкова за „SEO“ оптимизацију (56%)

Поред ових бројки које директно мењају свест о 
односима с јавношћу у 2020. години у истраживањима 
се дошло до још неких интересантних статистичких 
података: 

У највећем броју случајева „PR“ службе остварују 
сарадње са инфлуенсерима са циљем повећања 
интеракције са пратиоцима и то кроз даривања 
(49%) која прати одређени догађај (41%), као и кроз 
„affiliate“ маркетинг (30%). Истраживања показују 
да половина (52%) испитаника препознаје „engage-
ment“ као кључан у мерењу успешности кампања, док 
17% сматра „share of voice“ најважнијим у праћењу 
резултата.

Перспектива – „PR“  може и треба да тежи ширењу 
кроз друге услуге које пружа, али не искључујући 
постојеће. Истраживања су показала да односи са 
медијима губе на важности у новим околностима, али 
и даље су неизоставан део односа с јавношћу. Нови 
сервиси свакако треба да допуне улогу односа са 
медијима, а не да их замене. 

Најснажнији и најслабији атрибути односа с 
јавношћу

Популарни британски бизнис часопис је у стручном 
тексту објавио: - Први пут у историји, односи са 
медијима нису више у топ три активности „PR“-а, које 
сада чине „copywriting“, „PR“ програми и кампање и 
стратешко планирање. Односи са медијима остају 
четврти на тој листи и заузимају 75% активности свих 
експерата за комуникације у Уједињеном Краљевству. 
Оно што је још занимљивије јесте како су испитаници 
рангирали перципиране најјаче атрибуте. На самом 
врху листе су стратешко размишљање, писање и 
емоционална интелигенција. На дну листе: усмена 
комуникација и презентовање, организација времена 
и техничка поткованост, као што је кодирање или 
„SEO“ оптимизација.

Утицаји нa рејтинг има став по питању 
друштвених проблема

Чак 84% испитаника у једном истраживању сматра 
да би корпорације требало да заузму став у вези са 
друштвеним питањима из њиховог домена. Скоро 
трећина њих (28%) изјавило је да би компаније 
требало да заузму став који није повезан са 
њиховим бизнисом. А о којим то питањима? На врху 
листе нашла се инклузија и разноликост, затим 
климатске промене, здравство, образовање и родна 
равноправност. А ко је најутицајнији у обликовању 
корпоративне позиције о друштвеним питањима? 
Према истраживању, то су руководиоци (22%), 
клијенти (21%), запослени (12%) и акционари 
(11%). Медији, владини званичници, инфлуенсери и 
активистичке групе сврстали су се испод првих пет са 
мање од 10% гласова!?

Извршни одбор  руске компаније „Гаспром“ одобрио 
је пројекте инвестиционог програма и буџета 
(финансијског плана) за 2020. годину у новим 
ревизијама. У складу са инвестиционим програмом за 
2020. годину, у новој ревизији укупан обим потрошње 
инвестиција износиће 922.489 милијарди рубаља 
— за 182.235 милијарди рубаља мање у односу на 
инвестициони програм који је усвојен у децембру 
2019. године.

На пројекте из капиталне изградње је издвојено 
720.674 милијарди рубаља (смањење за  212.729 
милијарди рубаља), за стицање у власништво 
„Гаспром“ сталних средстава  — 105.793 милијарди 
рубаља (пораст за 15.821 милијарди рубаља), а обим 
дугорочних финансијских пласмана износи 96.022 
милијарди рубаља (пораст за 14.673 милијарди 
рубаља). 

Корекција параметара инвестиционог програма 
за 2020. годину је повезана са променама стања 

на спољном тржишту, узимајући у обзир утицај 
пандемије новог вируса ковид-19. 

У складу са нацртом буџета компаније „Гаспром“ за 
2020. годину у новој ревизији, висина финансијских 
зајмова (без унутаркомпанијских зајмова) износиће 
501.287 милијарди рубаља (смањење за  56.482 
милијарди рубаља). Осим тога, оперативни трошкови 
настали због активности на оптимизацији трошкова 
смањиће се за 297,1 милијарди рубаља. Усвојени 
финансијски план обезбедиће покривање обавеза 
„Гаспрома“ без дефицита, у пуном обиму. 

Како је саопштила Служба за информисање компаније 
Гаспром, нацрти инвестиционог програма и буџета 
(финансијског плана) за 2020.годину у новим 
ревизијама биће достављени Управном одбору 
Гаспрома на разматрање.

(www.gazprom.ru)
Са руског превела: Анна Радун

Вести из ГаспромаНови трендови

• УКУПАН ОБИМ 
ИНВЕСТИЦИЈА ГАСПРОМА 
ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗНОСИ 
922.489 МИЛИЈАРДИ 
РУБАЉА

• ОБИМ ЗАЈМОВА 
ГАСПРОМА ЗА 2020. 
ГОДИНУ — 501.287 
МИЛИЈАРДИ РУБАЉА

• ЗАВРШНИ ПАРАМЕТРИ 
ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОГРАМА И БУЏЕТА 
БИЋЕ УСВОЈЕНИ ОД 
СТРАНЕ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ГАСПРОМА
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Еко кутак Људски ресурси

Актуелност проблема - повод за „реч више“ о теми паркинга док смо на послу 

ГДЕ СИ ПАРКИРАО АУТО?

Наташа Лончар

Ово питање скоро да је постало неформални 
поздрав уместо „добро јутро“, када ујутру 
стигнемо на посао! Нарочито ових дана овде у 
седишту наше компаније, у граду Новом Саду, који, 
као што је познато, важи за релативно мирнији град 
по питању саобраћаја, али где се, ипак, већ годинама 
уназад, итекако,  осећа повећан број аутомобила, 
недостатак паркинг места и недовољан број линија 
јавног градског превоза. Када је реч о превозу 
аутомобилом до радног места, а имајући у виду да 
је већина нас ограничена тачно одређеним радним 
временом, често испадне да због „потраге за благом“, 
тј. паркинг местом, морамо да кренемо раније, него 
што бисмо да путујемо неким другим превозним 
средством. Још ако се у све укључи развожење деце 
до вртића и школе, у саобраћајном шпицу, стрес од 
ране зоре је загарантован. И када коначно стигнемо 
до радног места, па ако имамо среће, наћи ћемо 
паркинг пар квартова даље. А ако каснимо, није 
искључено и да ћемо позвати такси да стигнемо на 
посао!? 

Пре пар година, тим британских научника упозорио 
је да путовање до посла постаје стресније од 
самог посла и да све више оставља психолошке, 
емоционалне и физичке последице на запослене. 
Поред тога, имајући у виду да, захваљујући 
технолошком напретку, многи запослени на путу 
до радног места обаве неке радне обавезе, провере 
мејлове, телефонирају, такође из Британије потекла 
је чак и иницијатива да време проведено на путу до 
посла уђе у редовно радно време, што се, реално не 
може очекивати. 

Један од првих психолошких блогова на нашим 
порталима, који се на оригиналан и другачији начин 
бави психолошким темама – портал „psihobrlog.com“, 

позива се на истраживање 
Универзитета западне 
Енглеске, у коме су дати 
резултати проучавања 
утицаја путовања везаног 
за радно место на 
ментално здравље људи. 
У истраживању се наводи 
да путовање на посао 
утиче на људе на три 
начина: током пута, одмах 
након пута и дугорочно. 

Саобраћајна гужва, немогућност контроле и 
прецизнијег планирања доприносе повећању стреса, 
и то сразмерно трајању путовања. Истраживања 
показују да је путовање везано за радно место 
стресније за жене, због већег броја обавеза везаних за 
породични живот, тако да су у студији жене путовање 
до радног места и назад означиле као стресније и 
психички теже од сређивања и чишћења куће, на 
пример, али и од свих других породичних обавеза. 
Испитаници су нагласили да је задовољство овом 
активношћу нешто мало веће уколико имају друштво, 
тј. не путују сами, а највише задовољства показали 
су они који до посла путују бициклом или иду 
пешке. Одмах након њих су они који на посао одлазе 
аутомобилом, а најнезадовољнији су, наравно, они 
који користе градски превоз.

Када је у питању утицај путовања везаног за посао 
на приватни живот, испитаници у студији највише 
су се жалили на недостатак времена за породични и 
социјални живот, као и за личне афинитете, хобије 
и активности. Све заједно, неприметно, а дугорочно 
одражава се на психичко и физичко здравље 
запослених. А то онда доводи до лошијег учинка на 
послу,  нерасположења, чак и депресије. 

На нама самима је да путовање до радног места 
учинимо мање стресним, пре свега да искористимо 
предности живота у равници и на посао идемо, кад 
год временски услови дозвољавају, бициклом или 
пешке. Ако баш морамо да користимо превоз, можемо 
или да се организујемо са колегама, јер у друштву је 
све лакше, или да угодимо себи нпр. неком музиком 
која ће нам подићи расположење, упркос гужви у 
саобраћају и непроналажењу паркинг места. И на 
крају, колико год да касните на посао, не стискајте 
папучицу за гас. Живот је један, а посао се, свакако, 
неће урадити сāм, чекаће вас стрпљиво и верно.

Однос према екологији и одрживости је мера нашег односа према самима себи

МИКРОПЛАСТИКА, ЗАЧИН ИЛИ 
ЗЛОЧИН У ИСХРАНИ?

Дејана Шранц

Пластика, есенцијални део економије и модерног 
живота без које би било немогуће замислити 
функционисање савременог друштва, може имати 
озбиљан утицај на здравље и животну средину. 
Евидентно је да пластика поједностављује живот, 
због функционалности, али и цене. Међутим, према 
подацима иницијативе „Plastic oceans“, годишње се 
произведе око 300 милиона тона пластичног отпада. 
Када о овим чињницама  размишљамо дугорочније, 
јасно је да, уколико пластика након употребе не буде 
рециклирана правилно, она може дуготрајно да се 
задржи у природи.

Микропластика су ситни делови пластичног 
материјала, углавном мањи од 5mm, који се не 
могу до краја разложити. У природу може доспети 
директно (саставни је део паста за зубе, козметичких 
производа, средстава за чишћење) или распадањем 
крупнијих комада пластике деловањем УВ зрачења, 
слане воде, таласа... Сматра се да је такво распадање 
пластике највећи извор микропластике у морским 
срединама. 

Пластична кеса, рецимо, која се више не користи, 
бачена у природу или на сметлиште, деловањем 
УВ зрака, кисеоника, топлоте, таласа или ветра, 
цепа се у све ситније комаде, који у једном 
тренутку постану храна бактеријама. Потом, 
ланчаним током исхране, микропластична влакна 
доспевају у човеков организам. 

Према истраживањима Светске здравствене 
организације, микропластика је нађена у великом 
броју морских и копнених животиња, у води 
из водовода, флашираној води, али и људском 
пробавном тракту. Занимљиво је да је процена 
да одрасла особа годишње унесе у себе око 2.000 
комадића микропластике путем соли. Откривено 
је да хемикалије коришћене за прављење 
пластике могу да доведу до смањене плодности, 
гојазности, дијабетеса, рака, срчаних удара и 
тежих неуролошких стања.  

Чак и нова тенденција ношења маски широм света, 
отворила је врата још једном облику загађења. 
Неадекватно одложене маске су опасност за биљке, 
животиње и читав  екосистем. И маске се временом 
распадају на ситније честице и влакна која се 
постепено инфилтрирају у ланац исхране.

Велику опасност представљају и оксопластичне кесе, 
које су промовисане као биоразградиве. Уствари, и 
овде је реч о конвенционалној пластици, тако да не 
постоји  биоразградивост о којој говоре произвођачи. 
Као боље решење предложене су „компостабилне 
кесе”, а циљ је да се створи могућност разградње 
на продукте наводно безопасне по природу. 
Међутим, такве кесе могу се разграђивати једино у 
постројењима за компостирање (што није довољно 
практично решење), док се у сваком другом случају 
не разликују много од обичних пластичних кеса, 
осим што су скупље. Уколико занемаримо фактор 
непрактичности и економске неисплативости, 
приликом разградње компостабилне пластике, поред 
хумуса који није штетан, неки од продуката су и метан 
и угљен-диоксид.

Док се предузетнички интереси произвођача 
компостабилних и традиционалних пластичних кеса 
сукобољавају, научници страхују од могућности да ће 
за 30 година количина пластике у океанима превазићи 
количину живих организама, уколико се настави 
с досадашњом динамиком производње и начином 
одлагања. 

Однедавно, већина трговачких ланаца увела је 
наплату пластичних кеса, а циљ је да се смањи 
њихова употреба, и промене навике у куповини 
и свакодневном животу. У суштини, однос према 
екологији и одрживости у великој мери је, заправо, 
рефлексија нашег односа према самима себи.

??
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Наше треће доба

Вирус корона и болест коју изазива, на жалост, и 
даље управља нашим животима и понашањима! 
Одговорност је у таквој ситуацији на првом месту, 
па се, сходно томе, и наши пензионери понашају 
онако како је прописано у оваквим ситуацијама. И 
иначе су, од како је избила епидемија, активности 
наших бивших радника, сведене на минимум, а 
од како је постало јасно да пандемија неће ни 
брзо ни лако проћи, дефинитивно су за ову годину 
отказани редовни и уобичајени послови у раду УПР 
ЈП „Србијагас“, на које су нас већ годинама навикли. 
Ту, пре свега, мислимо на организацију излета, којих 
је током касног пролећа, почетком лета и почетком 
јесени, увек било најмање три. Овога пута, извесно 
је, да до краја 2020. године неће бити организован 
ни један излет. Постојала је, додуше, идеја да се 
редовни учесници „Ракијаде“ састану и отпутују у 
Суботицу и посете тамошњу фабрику ракије, али је и 
то, из разумљивих разлога, одложено за нека боља и 
„здравија“ времена.  

Канцеларија пензионера остаје до даљег у улици 
Максима Горког 24 у Новом Саду, где су до јуче биле и 
службе маркетинга и људских ресурса, које су од овог 
месеца у новом простору, на Булевару ослобођења 69. 
Међутим, као што смо рекли, активности су сведене на 

минимум, односно на дежурства. Тако 
да је канцеларија отворена уторком, 
средом и четвртком од 10 до 12 часова 
и, углавном, је у тој просторији присутан 
по један пензионер, а проблеми се, 
ако их има, решавају најчешће путем 
телефонских разговора. 

Ипак, док није избила пандемија, бивши 
радници Србијагаса су успели да ураде 
неке послове важне за функционисање 

њихове организације. Пре свега настављена је 
сарадња са ДДОР-ом, чиме су, као и претходних 
година, пензионери осигурани, а одржане су и 
манифестације поводом 8. марта, као и „Ракијада“. 
У периоду кад је епидемија мало попустила и 
уз примењене све мере заштите и опрезности, 
пензионери наше компнаије су крајем јуна успели да 
се састану и одрже редовну седницу Скупштине, као 
и састанак Извршног одбора Удружења. На обема 
седницама, одржаним у сали Хотела „Нови Сад“, 
која је испуњавала све услове прописане пре свега 
у погледу дистанце између људи и броја учесника у 
затвореном простору, разматрало се и расправљало 
о самом раду Удружења у знатно другачијим и 
измењеним условима, али су и донете одлуке у складу 
са новонасталом ситуацијом, на коју се сви полако 
привикавамо. 

Но и поред тога, како смо сазнали у Удружењу, постоји 
могућност да се негде крајем октобра одржи седница 
Извршног одбора УПР ЈП „СРБИЈАГАС“. Наравно, то све, 
ипак, највише зависи од епидемиолошке ситуације 
и од тога каква ће бити општа здравствена слика у 
нашој земљи за нешто мање од месец дана. 

В. У.

Активности наших пензионера сведене на дежурства у канцеларији

КРАЈЕМ ОКТОБРА МОГУЋ САСТАНАК 
ИО УПР ЈП „СРБИЈАГАС“
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 Активности сведене на дежурства, Бошко Тодоровић и Милева Радуловић
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АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период септембар 2020.

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

Извори цена:
природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”
природни гас - ДП „НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10kg - „Кнез Петрол”, Нови Сад
електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - Стовариште угља „Искра-Пан” и „Мај-Гор”, Нови Сад
пелет буков - „Крајина Дрво НС”, Ветерник
Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2020.

Период септембар 2020.

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 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 141.67 45.9 0.85 3.63 3.20 220.31%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.132 3.6 0.99 2.28 2.01 101.28%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.264 3.6 0.99 4.56 4.03 302.55%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.294 3.6 0.99 2.61 2.30 130.04%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 18.588 3.6 0.99 5.22 4.60 360.07%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.647 3.6 0.99 1.30 1.15 15.02%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,250.00 7.5 0.6 1.61 1.42 42.12%
Угаљ Ковин** t 9,166.67 11 0.6 1.39 1.23 22.52%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

*    Плаћа се по утрошку месечно природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
**  Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Нови Сад
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 - Стовариште угља "Искра-Пан" и "Мај-гор", Нови Сад

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2020.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.00 1.03 

3.20 

2.01 

4.03 

2.30 

4.60 

1.15 1.05 

1.42 
1.23 1.14 

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период септембар 2020.
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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 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 141.67 45.9 0.85 3.63 3.20 220.31%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.132 3.6 0.99 2.28 2.01 101.28%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.264 3.6 0.99 4.56 4.03 302.55%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.294 3.6 0.99 2.61 2.30 130.04%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 18.588 3.6 0.99 5.22 4.60 360.07%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.647 3.6 0.99 1.30 1.15 15.02%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,250.00 7.5 0.6 1.61 1.42 42.12%
Угаљ Ковин** t 9,166.67 11 0.6 1.39 1.23 22.52%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

*    Плаћа се по утрошку месечно природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
**  Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Кнез Петрол", Нови Сад
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 - Стовариште угља "Искра-Пан" и "Мај-гор", Нови Сад

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар 2020.

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

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Паритети БРОЈ 165 - СЕПТЕМБАР 2020.

АКТИВНОСТИ НАШИХ 
БИВШИХ РАДНИКА СВЕДЕНЕ 
НА МИНИМУМ. САДА ЈЕ ВЕЋ 
САСВИМ ИЗВЕСНО ДА ДО 
КРАЈА 2020. ГОДИНЕ НЕЋЕ 
БИТИ ОРГАНИЗОВАН НИ 
ЈЕДАН ИЗЛЕТ



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

ЕНЕРГИЈА КОЈА НАС СПАЈА


