
У Новом Саду је у четвртак, 22. априла, заседао 
Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. 
Седници на којој је, у оквиру утврђеног дневног 
реда, разматран и усвојен читав низ пословних 
извештаја, докумената и одлука, председавао је 
проф. др Муамер Реџовић, председник НО, уз 
присуство генералног директора Србијагаса Душана 
Бајатовића и чланова пословодства, а у раду седнице 
учествовао је помоћник министарке рударства и 
енергетике Саша Стојановић. 

Чланови Надзорног одбора на почетку седнице 
усвојили су Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“ у 
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, 
у којем је још једном истакнуто да је Србијагас 
успео да обезбеди сигурно и стабилно снабдевање 
тржишта Републике Србије природним гасом, као и, 
захваљујући уложеним напорима и активностима, 
висок степен наплате текућих потраживања, уз 
рационализацију трошкова, што је за резултат имало 
пословну и нето добит. Надзорни одбор усвојио је и 
Извештај о самооцењивању предузећа са пресеком 
стања на дан 31.12.2020, који је припремила Радна 
група за координацију активности на успостављању 
адекватног система финансијског управљања и 

контроле у ЈП „СРБИЈАГАС“, а 
усвојена је и Одлука о отпису 
и искњижавању застарелих 
потраживања и обавеза из 
пословних књига компаније са 
стањем на дан 31. децембар 
прошле године.

Надзорни одбор усвојио је на овој 
априлској седници и Извештај 
о процени ризика наплате 
краткорочних потраживања 
и пласмана за први квартал 
2021, Извештај о вредновању 
дугорочних финансијских 
пласмана и потраживања за исти 

период, као и Извештај о вредновању залиха и датих 
аванса са стањем на дан 31.03.2021. и Извештај о 
извршеном попису залиха природног гаса од 01.04. 
ове године.

Надзорни одбор донео је и Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ за 
2021. годину, који ће путем Министарства рударства и 
енергетике, бити достављен Влади Републике Србије 
на сагласност.

Ребаланс Програма пословања националне гасне 
компаније уважава најпре чињеницу да су испоруке 
природног гаса у 2021. години почеле да се одвијају 
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април  2021.

Седници присуствовао помоћник министарке енергетике Саша Стојановић



И април месец обележило 
је повећање броја 
оболелих од корона 
вируса Ковид-19. Према 
информацијама Кризног 
штаба ЈП „СРБИЈАГАС“, 
у нашој компанији је 
закључно са петком, 
23.  априлом, када смо 
завршавали овај број 
часописа, било 20-оро 
наших колега који су 
заражени Ковидом-19, а 
један запослени био је у 
кућној изолацији. Гледано 
од марта прошле године, када је почела епидемија, 
до сада је излечено укупно 148 наших запослених. 
Надлежни, стога, и даље апелују на придржавање и 
примену мера заштите од заразне болести, пре свега 
на ношење заштитних маски, на држање дистанце, 

хигијену руку и 
радног простора и 
наравно, позивају 
на вакцинацију 
као једини начин 
одбране од тежих 
облика односно теже 
клиничке слике ове 
заразне болести. У 
нади да ће месец који 
је пред нама донети 
боље резултате на 
овом пољу и да ће 
број вакцинисаних 
бити још већи што ће 

нас за неколико корака приближити колективном 
имунитету, и ми се придружујемо свим овим апелима, 
јер је, наравно, свима нама здравље на првом месту! 
                                                               
                                                                                     В.А.
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из правца Бугарске, на месту примопредаје Кирево/
Зајечар-бугарско-српска граница, као и то да су 
приликом планирања инвестиционих активности 
Србијагаса за 2021. годину уважени Закључци 
оснивача-Владе Републике Србије о потреби 
гасификације дела Борског и Зајечарског округа и 
изградње регионалног гасовода Параћин-Бољевац-
Рготина-Неготин-Прахово, затим изградње РГ 
Лесковац-Врање и гасификације дела Колубарског 
округа и изградње регионалног гасовода Београд-
Ваљево-Лозница. 

Изградњом ових нових гасовода створиће се 
услови за изградњу дистрибутивних гасоводних 

мрежа у свим насељеним местима на подручју ових 
округа и повезивање индустријских, комуналних и 
индивидуалних потрошача на дистрибутивни систем 
ЈП „СРБИЈАГАС“. Уједно, како је истакнуто, тиме ће 
се обезбедити и сигурност и стабилност снабдевања 
природним гасом свих потрошача на територијама 
наведених општина и градова.

Седница Надзорног одбора одржана је у просторијама 
ЈП „СРБИЈАГАС“ у Мастер центру Новосадског сајма, уз 
поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

                                                 
(www.srbijagas.com) 

Пратимо и даље епидемиолошку ситуацију у предузећу

ТРЕНУТНО 20-ОРО ОБОЛЕЛИХ И 148 ИЗЛЕЧЕНИХ 
ОД ПОЧЕТКА ЕПИДЕМИЈЕ



Почетком априла директор Србијагаса Душан 
Бајатовић гостовао је у Јутарњем програму ТВ Прва, 
а једна од изјава којој су медији посветили највише 
пажње након овог гостовања, везана је за будуће 
снабдевање региона природним гасом и улогу наше 
земље у томе.

-  Од 1. октобра Србија ће постати транзитна земља за 
снабдевање гасом Мађарске и средње Европе. Мислим 
да ће у првој години то бити 6,5 милијарди кубних 
метара, потом 8,5 милијарди, потом 10 милијарди 
кубних метара из правца Србије. Завршавамо градњу 
компресорске станице, то би требало да буде готово у 
јуну-јулу месецу, прецизирао је он.

Бајатовић је проценио да би интерконекција 
Димитровград-Софија могла бити готова у јуну 
следеће године и додао да ћемо још видети каква ће 
конкуренција бити и колике количине гаса ће одатле 
долазити. 

- Што се тиче гасовода Београд-Бањалука, 
„СРБИЈАГАС“ ће помоћи све у вези са 
експропријацијом, а  било би добро ако бисмо 
то могли да урадимо пре изградње аутопута до 
Београда, јер би тако  било јефтиније, казао је 
директор Србијагаса и додао да би требало да се 
почне са изградњом гасовода Београд-Ваљево-
Лозница, али и да ће се радити и траса од Лесковца 
до Врања.

Директор Србијагаса је рекао да је наше предузеће 
вратило дугове захваљујући помоћи државе и да сада 
послује на тржишним принципима, продајући више од 
80 одсто гаса којим располаже.

- Нема више социјалне политике, „Србијагас“ је сваке 
године био у озбиљном добитку, истакао је Бајатовић.

(www.tanjug.rs) 
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Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић и 
извршни директор за инвестиције Јовица Будимир 
разговарали су средином априла са највишим 
представницима Града Лесковца. Продужење 
магистралног гасовода за снабдевање југа Србије 
„плавим енергентом“ била је тема састанка са 
градоначелником Лесковца Гораном Цветановићем 
и његовим сарадницима. Како су са овог састанка 
пренели медији, ради се о пројекту убрзане 
гасификације Лесковца, Владичиног Хана и Врања, 
који је раније најавио председник Србије Александар 
Вучић, а на састанку је сагледана будућа потрошња 
гаса, посебно у контексту развоја индустријских зона.

Том приликом речено је да је до Лесковца већ 
доведен челични гасовод високог притиска, па 

се разговарало и о гасификацији града коју је 
започела компанија „Југоросгас“.  Да би посао на 
комплетној гасификацији Лесковца, његове околине 
и индустријских зона био убрзан, договорено је 
стратешко партнерство локалне самоуправе и Јавног 
предузећа „СРБИЈАГАС“, које ће, како је најављено, 
бити потписано до краја наредног месеца.

Градоначелник овог града на југу Србије истакао је 
овом приликом да је Лесковцу све ово  важно због 
будућих развојних пројеката и заштите животне 
средине. Цветановић је захвалио руководству 
Србијагаса,  јер је најављен почетак радова на 
гасификацији северне индустријске, односно 
такозване „Зелене зоне“.

             (www.novosti.rs)  

Директор Србијагаса у Лесковцу разговарао са градоначелником тог града

ПРЕДСТОЈИ КОМПЛЕТНА ГАСИФИКАЦИЈА ГРАДА 
И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Медији пренели изјаву директора Бајатовића дату ТВ Прва у Јутарњем програму

СРБИЈА ОД ОКТОБРА ТРАНЗИТНА ЗЕМЉА 
ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ 
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Преузето из других медија - дневни лист „Политика“ пренео:

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА ПОВЕЋАЛА УВОЗ 
РУСКОГ ГАСА У СРБИЈУ ЗА 71 ОДСТО

Руски државни енергетски гигант „Гаспром” повећао 
је испоруке гаса у Европу за 30,7 одсто у првом 
кварталу текуће године, док су испоруке Србији 
скочиле за 71,3 процента пошто је прорадио гасовод 
„Турски ток”, пренела је агенција ТАНЈУГ, а почетком 
априла објавио лист „Политика“.

Румунија, која је више пута истицала своју енергетску 
самодовољност, повећала је куповине руског гаса 
за огромних 90 одсто, а њено снабдевање се одвија 
преко Украјине и Молдавије, што је много скупља рута 
од могуће испоруке „Турским током”.

Да ли руски „Гаспром” остаје стратешки партнер 
Србије и Србијагаса и да ли је реално очекивати још 
већу потрошњу овог енергента, будући да је ово јавно 
предузеће знатно смањило трошкове прикључка 
домаћинствима која желе да га уведу, Душан 
Бајатовић, генерални директор Србијагаса рекао 
је за „Политику” да је реално очекивати повећање 
потрошње и у индустрији и код индивидуалних 
потрошача. Разлог због чега је извоз руског гаса у 
Србију порастао за 71,3 одсто је, како је навео, пре 
свега раст потрошње у индустрији. 

– Нема више инвеститора који би да дођу у Србију, а 
да немају решено питање воде, струје, саобраћајница 
и гаса, тако да у том смислу треба очекивати знатан 
пораст потрошње у индустрији. Тим пре што се 
у Србији последњих година, а реално је да ће се 
и у будућности наставити с отварањем још више 
производних погона који траже јефтиније, а сигурније 
снабдевање, нагласио је први човек Србијагаса. Он 
је уједно додао да исто то треба очекивати и код 
домаћинстава, која сада први пут имају прилику да 

за 780 евра на три године, без камате уз рачун за гас, 
плате и прикључак.

Упитан да ли има заинтересованих за увођење гаса 
у зграде и куће, Бајатовић је одговорио потврдно и 
додао да још има оних који не верују да по овој цени 
могу увести гас. Циљ је, каже, да се иде на убрзану 
гасификацију Србије.  

– За најдуже две недеље пројекат треба да почне да 
се реализује. Цео посао је подељен на шест региона у 
којима ће се градити гасна мрежа како би гас стигао 
до свих који га желе. С пројектом се мало касни јер је 
било доста и бирократских и комерцијалних питања 
које је требало решити, будући да „СРБИЈАГАС” 
практично на реч, без икаквих казнених поена и 
пенала, уводи гас потрошачима, појаснио је директор.  
    
                                               (www.politika.rs) 
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Од овог месеца прикључци на гасну мрежу по промотивним условима

ВЕЋ СКЛОПЉЕНО ПРВИХ 100 УГОВОРА
Весна Арсић 

“СРБИЈАГАС” је у четвртак, 15. априла, на 
својој Интернет страници, објавио позив свим 
заинтересованим грађанима за прикључење на 
дистрибутивну гасну мрежу, под промотивним 
условима, који подразумевају цену кућног гасног 
прикључка од 780 евра (са ПДВ-ом) у динарској 
противвредности и уз могућност плаћања на 36 
месечних рата, бескаматно. Извршни директор 
ОДС-а Милан Здравковић, тим поводом за наш 
билтен каже да су се након измене Правилника од 
стране надлежног министарства, пратично створили 
услови за изградњу прикључака без плаћања 
разних административних такси носиоцима јавних 
овлашћења и да је све то омогућило Србијагасу да 
почне да примењује одлуку о сниженој цени кућног 
гасног прикључка, што се искључиво односи на 
типске прикључке Г-4 и Г-6. Све то је у значајној мери 
смањило укупне трошкове домаћинстава која хоће да 
се прикључе на гасну мрежу.

- Ова акција 
је практично 
заживела у 
понедељак, 
19. априла и 
могу да кажем 
да је само 
у тој првој 
недељи већ 
потписано 
100 уговора 
којима су се 
потрошачи 
обавезали да 
уђу у поступак 
изградње, 
а Србијагас 
да ће већ 
ове недеље 

почети и саму реализацију односно изградњу тих 
прикључака. Углавном је овде више домаћинстава са 
подручја Централне Србије, а ове недеље очекујемо и 
велики број оних из Војводине. Наравно, ми смо свих 
ових месеци откако је у медијима објављен позив 

заинтересованим грађанима прикупљали њихове 
податке и практично скенирали стање, испитали 
заинтересованост и можемо да кажемо да нам 
се, путем Кол центра или електронском поштом, 
јавило преко 30 хиљада њих са жељом да у своја 
домаћинства уведу гас, појаснио је у разговору Милан 
Здравковић.

Уједно, он је подсетио и на чињеницу да је у Војводини 
гасификација у великој мери спроведена у свим 
општинама, а да на територији Централне Србије тек 
предстоји интензивна гасификација, тако да ће овај 
посао добијати све већи замах у годинама које долазе.

- Велико је интересовање и огроман је притисак на све 
наше запослене, а нарочито на оне који раде у Кол 
центру. Често долази до загушења и презаузетости 
линија, па у том смислу молимо наше потрошаче 
за разумевање и стрпљење, јер ми, ипак, имамо 
ограничене капацитете и ресурсе. Оно што је важно, 
наш Кол центар ради, има потребне информације, а у 
случају да истог тренутка не можемо да одговоримо, 
ми узимамо податке од заинтересованих са обавезом 
да им се у што краћем времену јавимо и кажемо им 
да ли на локацији за коју су се распитивали постоје 
услови за прикључење на гасну мрежу. За сада све 
добро функционише, наши људи су заиста презаузети 
ових дана, али задовољни смо што имамо толико 
посла, јер је све то, итекако, у пословном интересу 
наше компаније, истакао је директор ОДС-а.

Иначе, будући да је Влада Републике Србије до даљег 
забранила прикључење објеката који нису завршили 
поступак озакоњења објеката, не постоји могућност да 
се прикључење на дистрибутивну гасну мрежу одобри 
домаћинствима која нису озакоњена, напоменуо је 
наш саговорник и додао да се ови промотивни услови 
односе искључиво на физичка лица, а да за правна 
лица важи цена прикључка од 780 евра, с тим што они 
не могу да плаћају на рате.

У позиву заинтересованим грађанима још стоји да 
ПДВ купац плаћа авансно у року од 8 дана од дана 
закључења уговора, а да остале рате иду у складу са 
планом отплате који ће добити од ЈП „СРБИЈАГАС“. Рок 
за завршетак радова на изградњи прикључка је 90 
дана од прве плаћене месечне рате.

РЈ „Дистрибуција Нови Сад“ ових дана прикључује потрошаче у селима општине Тител 

ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЋЕ БИТИ ЈОШ ВЕЋЕ САДА КАДА 
ПОЧИЊЕМО АКЦИЈУ „ПРИКЉУЧАК НА РАТЕ“

Провели смо један радни дан са колегама који раде 
у РЈ „Дистрибуција гаса“ у Новом Саду.  Они су 
ових дана веома ангажовани на прикључењу нових 
потрошача, који су иначе у читаву ову процедуру ушли 
тј. започели је још током зимских месеци.  О послу 
који је овде урађен али и који предстоји разговарали 

смо са Зораном Јелићем, техничким руководиоцем 
РЈ „Дистрибуција гаса“  и Звонком Телпингером 
Кићом, самосталним стручним сарадником за 
продају капацитета у овом делу наше компаније.

- Сва места у општини Тител, са изузетком 
Мошорина, су гасификована и пуштен је гас у 



А КАКО, ЗАПРАВО, ИЗГЛЕДА ПРОЦЕДУРА?
Заинтересовани потрошачи за прикључење треба да прибаве доказ о власништву и легалности објекта (копију 
плана парцеле и власнички лист) и да се обрате Радној јединици „Дистрибуција“ Нови Сад, како би поднели 
захтев и кренули са процедуром. Ако су испуњени претходно наведени услови, дистрибутер издаје Решење о 
одобрењу за прикључење. Инвеститор након тога ангажује пројектантску кућу, која путем система обједињене 
процедуре исходује дозволу за извођење радова на увођењу УГИ у објекат. Приликом подношења захтева за 
прикључење, инвеститору се прилаже и упутство са редоследом радњи од подношења захтева до пуштања гаса 
у сам објекат и потписивања Уговора о продаји гаса.

СВЕ ЈЕ МНОГО ЛАКШЕ КАДА СЕ 
ГРЕЈЕТЕ НА ГАС
Са нашим колегама из Дистрибуције Нови Сад били 
смо у једном домаћинству у селу Гардиновци, које 
припада општини Тител. Занимљиво је да је реч о 
старијем домаћинству, које се, како нам је рекао 
власник куће, 85-годишњи Слободан Арсић, за 
увођење гаса одлучио управо да би себи и својој 
супрузи олакшао живот и смањио обавезе у вези са 
грејањем. 

-Ово је много лакши, једноставнији и много 
комфорнији начин да се загреје кућа. Осим за 
грејање, супруга и ја ћемо гас сада користити и за 
кување, као и за топлу воду. Веома смо задовољни 
што смо се прикључили и жао нам је што то нисмо 
урадили много раније. Јесте да све ово кошта, али 
предности су  заиста немерљиве, нарочито за нас 
који смо старији и којима је заиста тешко падало 
ложење дрва и угља и све што то са собом носи. 
Препоручио бих свима који још увек размишљају да 
се одлуче за гас и да не чекају дуго, поручио је овај 
домаћин из Гардиноваца покрај Дунава.

мрежу, још у новембру прошле године. Ако питате 
за заинтересованост, можемо да кажемо да нас  је 
приличан број људи са територије ове општине 
контактирао и распитивао се за услове и начин, 
односно процедуру увођења гаса у домаћинства. 

Ипак, за сада је тај посао комплетно завршило и 
прикључци су изведени за свега пар домаћинстава. 
Ми мислимо да је један од разлога за то заправо 
то што доста тих заинтересованих власника 
домаћинстава чека на акцију „прикључак на рате“. 
С друге стране, не можемо а да не приметимо да 
је одређен број људи још увек скептичан када је у 
питању грејање на гас. Увек када имамо прилику 
ми то истичемо да је битан предуслов за економију 
грејања на гас тај да је објекат добро изолован, да 
има новију столарију, што је уосталом битно и за сваки 
други вид грејања. Сигурно да је потребно да прође 
неко време, па и неколико грејних сезона, како би се 
они који су увели гас и уверили да нису погрешили. 
Ми им то у непосредним контактима кажемо и 
објаснимо, али ипак људи некад воле да то чују од 
комшија, пријатеља...од оних који већ користе гас, 

па да онда донесу одлуку, кажу нам наше колеге из 
новосадске „Дистрибуције“.

Уједно, скрећу пажњу на још једну чињеницу која 
помало успорава доношење одлуке нарочито када се 
ради о људима који живе на селу. Наиме, треба бити 
реалан, кажу наше колеге, и рећи да улагања у цео 
систем преласка на грејање на гас уопште нису мала, 
али зато им баш треба објаснити да ће се све уложено 
у овај вид грејања дугорочно гледано, сасвим сигурно 
исплатити.

- Из личног искуства могу да кажем да до сада нисам 
добио никакве негативне коментаре од потрошача 
којима сам пуштао гас, већ да су сви задовољни 
најпре трошковима за утрошени гас, јер ако не више 
онда бар у истом износу су били трошкови грејања 
на неке друге енергенте које су користили раније, 
али су сви пре свега задовољни комфором који овај 
вид грејања пружа и еколошким предностима које 
су очигледне, рекао је за наш билтен колега Звонко 
Телпингер Кића.

В.А.
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ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА
Дуго најављивана акција „прикључци на 
рате“ званично је заживела и ЈП „СРБИЈАГАС“, 
сада у местима где врши дистрибуцију нуди 
заинтересованим корисницима отплату прикључка 
на 36 месечних рата, по цени од 780 евра, што је 
за око 20.000 динара мање од досадашње цене, 
каже наш Звонко Телпингер. Поред тога што је 
омогућена отплата на рате, такође је олакшана 
процедура за исходовање дозволе за увођење 
гаса, те више није потребно исходовати дозволу 
за прикључни гасовод и МРС, већ само за УГИ 
(унутрашњу гасну инсталацију), што скраћује време 
и смањује досадашње трошкове. Једини предуслов, 
поред материјалног дела, јесте да је објекат у који 
се уводи гас легалан. Они уједно напомињу да ова 
цена важи само за физичка лица и за потребан 
капацитет гаса до 10m3/h, тј. мераче Г4 и Г6.



Весна Арсић

Кажу да, чини им се, никада до сада нису толико у 
једном дану гледали временску прогнозу, и то на 
оним најпоузданијим светским сајтовима, само да би 
знали да ли ће неки посао моћи да ураде или не, јер 
им ово кишовито пролеће итекако омета планиране 
радове на терену. Наше колеге из Радне јединице 
„Одржавање гасовода“ Зрењанин, и поред тога, раде 
ових априлских дана пуном паром. Са директором 
Сектора техничке подршке задуженим за послове 
одржавања гасоводног система, Слободаном 
Паскашем, разговарали смо о свему што је овог 
тренутка актуелно, када је реч о пословима овог дела 
Сектора инвестиција.

- Овај наш месечни извештај започео бих радовима 
на санацији оштећења гасовода МГ-05 и МГ-07, која 
су откривена још оним испитивањем које смо више 
пута спомињали у билтену, а реч је о интелигентном 
крацовању. Ради се о 6 локација од Београда, односно 
од Земун поља па до Смедеревске Паланке. Иако смо 
планирали да ови послови буду већ завршени, због 
времена и честих киша, успели смо све да урадимо 
на 4 локације, а две су нам остале и очекујемо да 
ћемо и то у наредних пар дана реализовати до краја. 
У овом периоду имали смо доста и реконструкција 
мерно регулационих линија, по захтеву колега из 
“МиР”-а. Навео бих неке, међу којима реконструкцију 
регулационе линије на МРС Нови Сад, исто то и 
на МРС „Дом омладине Панчево“, а у плану су и 
реконструкције мерних линија на ГМРС Гложан, 
на МРС Широка потрошња „Јаша Томић“ и „Равни 
Тополовац“, као и реконструкцију регулационе линије 
ГМРС „Зорка Суботица“,  ГМРС „Уљма“, ГМРС „Вилово“ 
и МРС „НИС-ТНГ“ Нови Сад. Овде заиста имамо пуно 
објеката, доста тога је већ урађено, а све оно што није, 
свакако ћемо завршити у наредних месец, месец и по 
дана. Једну екипу одредили смо само за ове радове, 
рекао нам је Паскаш.

У разговору са њим сазнајемо и то да су у протеклом 
периоду урађени још неки важни послови. Пре свега, 
комплетирање Мерно-регулационе станице „Сервис 

2“ у Крагујевцу, по налогу колега из „Инвестиција“ 
Београд, а онда и повезивање измештеног дела 
гасовода РГ 08-10, код места Паковраће код Чачка. 
Интервенција у Крагујевцу трајала је 7-8 радних дана, 
а у Чачку, где смо имали екипу од 20 људи, посао је 
урађен првог викенда априла. Све ово било је веома 
важно због изградње новог аутопута, речено нам је.  

- Предстоји нам и посао комплетирања још једне 
мерно-регулационе станице – МРС „Барич“, то је још 
у припремној фази, а овом приликом споменуо бих и 
то да смо урадили замену славина на краткој вези у 
ХИП Петрохемија и Азотара Панчево, као и санацију 
измењивача топлоте на ГМРС Кљајићево, уградњу 
прикључака у циљу унапређења телеметрисања, и то 
на ГМРС Башаид, ГМРС Српска Црња, ГМРС Метинд 
и ГМРС Пролетер у Зрењанину, као и ГМРС Уљма.  У 
радионици смо, по налогу „Транспортгаса“, урадили 
неколико комада блинди од 12 цоли, тако да је, све у 
свему, дневник радова Службе машинског одржавања 
Радне јединице „Одржавање гасовода“ Зрењанин, 
заиста препун, додаје у разговору Слободан Паскаш.

Ни овог пута не заборављамо активности Службе 
електро одржавања. Они су, такође пуном паром, 
радили ових последњих недеља, а доста тога је у 
плану за наредни период. И њихови послови на терену 
зависе од временских услова, јер тамо где се мора ући 
у њиву 200, 300 па и 500 метара од главног пута, по 
блату, као и у случају интервенција Службе машинског 
одржавања, то свакако није лако и једноставно и 
веома често се деси да се заглаве и да морају да 
одустану од онога што су планирали. 

- Они, дакле, настављају са уобичајеном контролом 
катодне заштите, уземљења и изолационих 
прирубница, поправком расвете на мерно 
регулационим станицама, али и у управним зградама 
предузећа, а ангажовани су и на неким пројектима 
које смо споменули у претходном делу текста. 
Примера ради, и они су свој део посла морали 
да ураде на МРС „Сервис 2“ у Крагујевцу, након 
машинске службе, да би цео овај пројекат био у 
потпуности завршен, чули смо од нашег саговорника.

У „Одржавању гасовода“ Зрењанин сезона радова већ у пуном јеку

ОД ЧАЧКА ДО СУБОТИЦЕ, ОД ЗЕМУН ПОЉА ДО 
СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ
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Данас, кад је глобална 
здравствена криза погодила 
човечанство, радују акције 
хуманитарног карактера, као 
потврда правила  „Наше мало 
за неког је много“.

Овом мишљу се воде и 
запослени у ЈП „СРБИЈАГАС“ у 
Београду, који су се укључили 
у акцију сакупљања празних 
кутија од цигарета, а о 
чему се ради сазнали смо 

више од иницијатора - колегинице Анке Мужевић, 
администратора у Сектору техничке подршке.

Према њеној причи, случајно, док је тражила 
картонску амбалажу за луткице које је почела да 
прави како би прекратила болесничке дане које је 
проводила у кући (а о тим малим ремек-делима у 
идећем броју нашег билтена), дошла је до „Наше 
куће“ – Удружења за подршку особама ометеним у 
развоју. Реч је о удружењу које су основали родитељи 
деце са сметњама у развоју, са идејом да обезбеде 
услове за достојанствен, квалитетан и сврсисходан 
живот својој деци. Циљ је да младе особе из ове групе 

буду активни и независни грађани, зато им је важна 
једна оваква иницијатива.

-Дотакла ме је ова прича, дубоко људска и понудила 
сам им помоћ. Брзо смо се договорили. Организовала 
сам постављање кутија у свим зградама у нашем 
пословном простору, где би се убацивале празне 
кутије од цигарета, каже Анкица уз констатацију да 
радује чињеница да су запослени препознали проблем 
ових људи и да радо учествују у акцији од првог дана. 

-Више нико не баца празне кутије од цигарета у канту 
за отпатке. Од прикупљених паклица израђују папир 
по јапанској технологији. Били су почетком године 
у Јапану на едукацији, следе им још два циклуса 
у Србији и Јапану како би у потпуности савладали 
технику. Ручна производња папира од прикупљених  
паклица је идеја коју реализују у сарадњи са 
организацијама из Јапана („JICA“ и “IKOM”). Акција има 
за циљ очување шума, стварање нових производа и 
стварање самосталних и оспособљених за рад младих 
људи ометених у развоју, истакла је у разговору наша 
Анка Мужевић и уједно додала да,  као колектив, 
треба да будемо поносни, јер дајемо наш скромни 
допринос овом хуманом покрету. 

Ј. Ђорђевић

Јасмина Ђорђевић 

Добра сарадња међу колегама из различитих градова, 
међусобно уважавање и већ уходана подела посла 
на терену и једнако одговоран и професионалан 
приступ сваком радном задатку, увек завређују 
да их споменемо и наведемо као прави пример. 
Управо то за наш лист је овога пута у први план 
истакао директор Сектора инвестиција у Београду 
Горан Зирић, који са колегама из Радне јединице 
„Одржавање гасовода“ Зрењанин, како каже, има 
добру дугогодишњу сарадњу и сваки заједнички 
посао решава лако, ефикасно и на задовољство свих 
учесника. Већ неколико пута смо у неком од ранијих 
бројева нашег интерног листа „Гас прес“ писали о 
успешној сарадњи са тада управником зрењанинског 
„Одржавања гасовода“ Слободаном Паскашем, 
а сада, због низа актуелних заједничких пројеката, 
Горан Зирић у кратком разговору за овај „Newsletter“ 
истиче изузетну сарадњу и са колегом Владимиром 
Поповим из Зрењанина и спомиње управо неке од 
пројеката које смо подвукли у редовима претходног 
текста.

- Радна јединица „Одржавање гасовода“ Зрењанин 
је по налогу Сектора инвестиција Београд, у кратком 
року извела комплетне радове на реконструкцији и 
опремању МРС „Сервис 2“ у Крагујевцу. Захваљујући 

изведеним радовима  
пуштен је природни гас 
у ДГМ „Индустријска 
зона“ и обезбеђен је гас 
за потрошача, чешку 
компанију „CTP“, којој 
је омогућена потрошња 
од  1.600 m3/h. Све то 
смо урадили захваљујући 
изузетно добром и 
координираном раду 
на терену, казао нам је 
Горан Зирић.

Према његовим речима, истовремено са напред 
наведеним радовима, зрењанинска екипа је урадила 
припрему и све што је неопходно за реконструкцију и 
комплетирање Мерно-регулационе станице „Барич“, 
за потребе изграђених дистрибутивних гасних мрежа 
у Обреновцу.

У плану је, како смо чули, и сарадња ова два сектора 
приликом реконструкције ГМРС „Милошевац“ у 
Великој Плани за потребе напајања индустријске 
зоне, где ће се радити челични гасовод и три мерно-
регулационе станице, а о свему томе свакако ћемо вас 
благовремено известити у нашем компанијском листу.

Настављена успешна сарадња колега из Београда и Зрењанина на пословима одржавања гасовода

ЗАЈЕДНО НА ПРОЈЕКТИМА У КРАГУЈЕВЦУ, 
БАРИЧУ И ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
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Од паклица до папира по јапанској технологији

ХУМАНОСТ ЈЕ УВЕК У МОДИ



Књижевност се, кажу многи, од када је човек пре 
пет-шест хиљада година „сео за сто“ и почео нешто 
да записује, дотакла свега што је овај (мисли се 
на човека) остварио, урадио, смислио, направио... 
И остала је (мисли се на књижевност), по, опет, 
сматрању многих, због своје специфичности, једини 
(последњи) ауторитет који се још колико-толико 
универзално уважава. Тај њен ауторитет с временом 
опада, али, што би рекао Еко: „Немојте бити сигурни 
да ћете се тако лако отарисити књига“. 

Нећемо се тако лако ни отарисити овога што нас 
је снашло. Нити ће брзо проћи, нити ће остати без 
последица, којих смо већ свакодневно свесни. Ако 
прође? 

Што, разуме се, нипошто не значи да треба престати 
са борбом, јер је човечанство, ако ништа друго, 
увек било спремно за борбу. Нарочито са некад 
неразумљивим, а некада са  потпуно јасним, моћима 
природе. Овде је реч о томе да се, изгледа, природа 
поново побунила. Што нам свима, напослетку, 
представља неку врсту опомене. 

Књижевност се, пак, дотакла и тога, па је остало 
записано, јер је то одавно „знала“. И, уствари, је врло 
једноставно. 

Узгред буди речено, овде је реч и о такозваним 
паралелизмима – крај једне књиге употребљен је као 
цитат за завршетак другог романа. Тај други цитат се 
може посматрати и као нека врста документа и доказа 
да није баш све од нас почело. Савршено.

Припремио: Владимир Уторник

Необавезно време

ДВА ЦИТАТА 
(ФРАГМЕНТИ ИЗ ДНЕВНИКА)
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„...Слушајући радосне поклике који су 
долазили из града, Рије помисли да тој 
радости увек прети опасност. Он је знао 
оно што ова весела руља није знала, а 
што се у књигама може наћи: да бацил 
куге никад не умире и никад не нестаје, 
да може десетинама година да спава у 
намештају и рубљу, да стрпљиво чека у 
собама, подрумима, сандуцима, марамицама 
и старим хартијама и да ће, може бити, 
доћи дан када ће, на несрећу људи и њима 
за поуку, куга пробудити своје пацове и 
послати их да угину у каквом срећном 
граду“. 

       
           Албер Ками (1913-1960): „Куга“

... „Данијел Леверкин, међутим, у свом 
дневнику тврди да је тај човек, тај Габријел-
Гудвин, нарочит... Леверкин такође мисли 
да је Габријел, заправо, анђео чувар, што га 
је Бог, након изгона људи из раја, оставио на 
земљи да њихове потомке чува од Сатане. 

А то је, свакако – којешта. 

Погледајте мало пажљивије свет око себе. 
Зар се вама чини да га неко чува?

Па ипак, доврага, није ми баш свеједно било 
кад је Габријел недавно опет нестао. 

Отада са зебњом отварам своје јутарње 
новине. 

Јер знам, као и Ками, оно што весела руља 
није знала, и што се у књигама може наћи 
– да бацил куге никад не умире и никад 
не нестаје, да може десетинама година да 
спава, у намештају и рубљу, да стрпљиво 
чека по собама, подрумима, сандуцима, 
марамицама и старим хартијама, и да ће, 
може бити, доћи дан кад ће, на несрећу 
људи и њима на поуку, куга поново 
пробудити своје пацове и послати их да 
угину у неком срећном граду“.    

       

         Борислав Пекић (1930-1992): „Беснило“



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 - ДП “НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10кг - “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 април 2021.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период април 2021.

Период април 2021.

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 

(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВН
А 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 154.17 45.9 0.85 3.95 3.49 248.58%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 18,333.33 17.078 0.91 1.18 1.04 4.06%

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 - "Петрол", Петроварадин
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 април 2021.

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

ВРСТА ГОРИВА ЈЕДИНИЦ
А МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ

И МЕРЕ 
(РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕН
Т КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВН
А 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 154.17 45.9 0.85 3.95 3.49 248.58%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.41 3.6 0.99 2.36 2.08 108.16%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.821 3.6 0.99 4.72 4.16 316.34%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.612 3.6 0.99 2.70 2.38 137.91%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 19.224 3.6 0.99 5.39 4.76 375.81%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.806 3.6 0.99 1.35 1.19 18.95%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 18,333.33 17.078 0.91 1.18 1.04 4.06%


