
У складу са Акционим 
планом за спровођење 
активности у циљу 
реорганизације 

ЈП „СРБИЈАГАС“, који је недавно усвојила Влада 
Републике Србије, Надзорни одбор Србијагаса у 
четвртак, 20. маја 2021. године, донео је Одлуку о 
преносу 100% удела у „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ ДОО са 
ЈП „СРБИЈАГАС“ на РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ. 

Тиме је започета реализација Владиног Акционог 
плана и испуњавање услова из Трећег енергетског 
пакета и Закона о енергетици, а све у циљу стварања 
предуслова за отварање кластера четири у процесу 
приступања наше земље ЕУ, који се односи на зелену 
агенду и инфраструктурну повезаност.

Предузеће „ТРАНСПОРТГАС 
СРБИЈА“ ДОО већ раније 
је издвојено из система ЈП 
„СРБИЈАГАС“, које је ово 
предузеће основало још 
20.08.2015. године. 

Од 01. октобра 2019. године „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ 
функционише потпуно самостално, а у прилог томе 
говори и чињеница да је предузеће у претходном 
периоду, на директан начин, са својим корисницима 
склопило уговоре о транспорту природног гаса.

Преносом удела са ЈП „СРБИЈАГАС“ на РЕПУБЛИКУ 
СРБИЈУ, у потпуности је завршен процес издвајања 
„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ и обезбеђени услови за 
стицање статуса овог предузећа као независног 
„Оператора транспортног система“ у погледу правне 
форме, организације и одлучивања.

                                            (www.srbijagas.com) 
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Будући пројекти и стратешки важни инфраструктурни 
објекти најављени су током посете председника 
Републике Србије Александра Вучића општинама 
Пријепоље, Прибој, Сјеница и Нова Варош. У привредно 
политичкој делегацији која је заједно са председником 
посетила Златиборски управни округ, којем припадају 
наведени градови, био је и генерални директор ЈП 
„СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић. Он је председника 
Вучића информисао о плановима и укупној вредности 
пројеката гасификације овог дела Републике Србије.

-Гасовод од Златибора до Прибоја коштаће око 10 
милиона евра, затим до Бистрице још 12 милиона, 
до Пријепоља још 5 милиона и толико још до Нове 
Вароши и око додатних 12 милиона евра до Сјенице. 
То је укупно око 45 милиона евра за изградњу 
челичног гасовода, уз још око 30 милиона за 
секундарни гасовод, односно за дистрибутивну гасну 
мрежу, навео је директор Србијагаса и појаснио да се 
то већ налази у Просторном плану Републике Србије и 
да брзо може да почне да се пројектује и гради.
Председник Александар Вучић истакао је да ће до 
краја године почети изградња гасовода за ове четири 
општине и да је гасовод стратешки важан због 
инвеститора, али и становништва, како би они имали 

чист ваздух, да се не би грејали на чврста горива, али 
и да би им грејање било јефтиније. 

-Све то је важно за долазак фабрика, које 
најпре траже да су индустријске зоне потпуно 
инфраструктурно опремљене. А, не можемо да 
урадимо за Пријепоље, а да исто то не урадимо и за 
Прибој, Сјеницу и Нову Варош, рекао је Вучић.  
                                             (Аг.) 
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Директор Бајатовић у делегацији која је са председником Србије обишла Пријепоље и Прибој

ГРАДИЋЕ СЕ НОВИ ГАСОВОДИ ВАЖНИ ЗА 
ГРАЂАНЕ,  АЛИ И ЗА ИНВЕСТИТОРЕ



Генерални 
директор 
Србијагаса, 
који је уједно 
и председник 
Покровитељског 
савета Руског 
географског 
друштва у 
Србији, Душан 
Бајатовић 
добио је високо 

руско признање „Медаљу Пушкина“, коју та земља 
додељује најзаслужнијим страним грађанима за 
допринос развоју 
културних и других 
веза и чување 
традиције. Ово 
значајно признање 
директору Бајатовићу 
у Москви је у среду, 
26. маја, уручио први 
заменик председника 
Руског географског 
друштва Сергеја 
Шојгуа, академик 
Николај Сергејевич 
Касимов, иначе 
директор Географског 
факултета на 
московском државном универзитету „Ломоносов“. 

Како је том приликом речено, „Пушкинова медаља“ 
уручује му се због великог доприноса развоју 
односа као и организовању акција чији је циљ боље 
упознавање историје, културе, као и географије 
две пријатељске земље Русије и Србије. Директор 
Србијагаса је, заједно са професором Географског 
факултета у Београду др Мирољубом Милинчићем, 
директором РГД у Србији, иначе такође добитником 
овог признања, дао велики допринос у објављивању 
више књига и организовању акција „Бесмртног пука“, 
чији је циљ да се не забораве они који су учествовали 
у Другом светском рату.

-За мене је ово 
велико признање. 
Част ми је бити у 
Руском географском 
друштву на чијем 
се челу налазе 
председник 
Владимир Путин 
и министар 
одбране Сергеј 
Шојгу, доказани 
пријатељи српског народа, рекао је тим поводом 
Душан Бајатовић, додајући уједно да садашње руско 
руководство пружа велику подршку Србији, поготово 

у борби за очување 
своје територије, јужне 
покрајине Косова и 
Метохије, као да ће се 
сам и даље залагати 
за развој пријатељских 
српско-руских односа.

„Пушкинову медаљу“ 
добитницима је, као 
и свих претходних 
година, требало 
да уручи руски 
председник Владимир 
Путин, међутим због 
ситуације са корона 
вирусом, овај свечани 

догађај, ипак, је одложен за неко време, а награде су 
добитницима уручене на неким другим билатералним 
сусретима. Тако је још једно вредно признање руске 
државе за прошлу годину, као знак захвалности за 
ширење и продубљивање сарадње два народа на 
свим пољима, директору Србијагаса уручио руски 
амбасадор Александар Боцан Харченко приликом 
недавне посете националној гасној компанији Србије и 
заједничком руско-српском предузећу „Гастранс“.

    (www.srbijagas.com)
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Директору Србијагаса уручена „Пушкинова медаља“

ВЕЛИКИ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ПРИЈАТЕЉСКИХ 
СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА



Посету руског амбасадора пратила екипа агенције „Спутњик“

ЗАВРШАВА  СЕ СПАЈАЊЕ „БАЛКАНСКОГ 
ТОКА“ СА МАЂАРСКОМ
-Од Нове године „СРБИЈАГАС“ је кроз нови гасовод испоручио непуну милијарду кубних метара гаса и 
ниједан проблем није имао са притисцима, количинама нити са било чиме на систему. У овом моменту 
сва 403 километра гасовода практично су завршена и у току је спајање с гасоводима у Мађарској, рекао 
је за агенцију „Спутњик“ генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић приликом посете руског 
амбасадора нашој компанији. 

Он је, такође, напоменуо да очекује да компресорска станица у Великој Плани буде изграђена до 15. јула, 
чиме би све уговорне обавезе биле испуњене како је и предвиђено. 

-Очекујемо да ће најкасније 1. октобра прве количине гаса потећи и у Мађарску. Најважније је то што је 
урађена диверсификација, односно што је успостављен правац снабдевања од Црног мора, преко Турске 
и Бугарске, до Србије, одакле ће гас даље ићи у Мађарску. То је потпуно нови извор. То није гас из истих 
налазишта и то је прво што треба схватити. Ослободили смо правац потенцијално из Северног тока 1, 
надам се и Северног тока 2 или са Јамала или неког европског налазишта, и тим смо отворили улаз са 
Хоргоша. Што се тиче хидрауличких параметара и притисака које добијамо на нашим гасоводима, које 
постиже српски систем, јер имамо три излаза-код Параћина, Панчева и Зрењанина, ми ћемо значајно боље 
радити, истакао је директор Бајатовић.

На питање новинара Спутњика Стефана Ђурића, шта се дешава са краком гасовода који ће проћи у 
Републику Српску, он је одговорио да је са предузећем 
„Гас Рес“ потписан договор о сарадњи којим је утврђено 
да ће „СРБИЈАГАС“ тој фирми помоћи у пројектовању и 
изради економске студије.

-Прошле недеље били су разговори у Бања Луци на 
нивоу руководстава Републике Србије и РС. То је питање 
које ће у скорије време бити решавано. Постојање 
гасовода је једнако могућности развоја и то није никакво 
политичко питање, зато што тај гас није намењен само 
Србима, него и онима који живе на територији целе 
Босне и Херцеговине, дакле у Републици Српској и 
Федерацији, казао је Бајатовић.    

Aмбасадор Руске федерације у Београду Александар 
Боцан Харченко посетио је у  среду, 12. маја ове 
године, Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ и заједничко 
руско-српско предузеће „ГАСТРАНС“, које је носилац 
пројекта изградње интерконектора - граница са 
Бугарском-граница са Мађарском на територији 
Републике Србије.  

У разговору са генералним директором Душаном 
Бајатовићем, у седишту две компаније у Новом 
Саду, било је речи о досадашњој и будућој успешној 
билатералној сарадњи у сектору гаса и реализацији 
заједничких пројеката, који се, како је истакнуто,  
одвијају у складу са планираном динамиком, а све 
у циљу обезбеђења енергетске безбедности наше 
земље.

Састанку је присуствовао и директор Гастранса с 
руске стране, Игор Елкин.      
                               (www.srbijagas.com) 
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Руски амбасадор у посети Србијагасу и Гастрансу

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОЈЕКАТА У 
ФОКУСУ РАЗГОВОРА

ХАРЧЕНКО: СРБИЈА ЋЕ ПОСТАТИ 
ТРАНЗИТНА ЗЕМЉА
Након завршене посете Јавном предузећу 
„СРБИЈАГАС“, амбасадор Руске федерације у 
Београду Александар Боцан Харченко изјавио је 
за „Спутњик“:

-Највећи смисао свега за Србију је, осим неопходних 
количина гаса који иде од „Турског тока“ преко 
интерконектора, то што ће ускоро постати 
транзитна земља за гас у великом делу Европе, што 
је од глобалног значаја, рекао је руски амбасадор.



Пажњу јавности протеклих недеља привукао је 
догађај који је окупио велики број стручњака, 
медијских посленика и представника државних 
институција. Реч је о „RE-SET SUMMIT 2021“, који 
другу годину за редом организује „Адрија Медија 
Група“ („AMG“). Запажено учешће на овом скупу, који 
је због епидемиолошке ситуације у земљи, одржан у 
виду видео конференције, имала је наша компанија, 
учешћем извршног директора за инвестиције ЈП 
„СРБИЈАГАС“ Јовице Будимира на два панела са 
економском тематиком.

„Енергетска мрежа и привреда, енергетска транзиција 
сада“ био је назив прве сесије након отварања „РЕ-
СЕТ“ самита, на којој је наш директор инвестиција, 
укључујући се у рад овог форума путем видео линка, 
саопштио да се снабдевање природним гасом у 
Србији сада одвија из правца Бугарске, магистралним 
гасоводом који је пуштен у рад 1. јануара ове године, 
као и да је ту постигнут велики напредак.

-Када је реч о изградњи овог гасовода, треба рећи да 
су у току радови на завршетку објекта компресорске 
станице у Великој Плани, која треба да обезбеди пуну 
функцију гасовода како би био обезбеђен неопходан 
притисак да би гас који стиже из Русије, испод Црног 
мора и преко Бугарске, дошао до Србије и наставио 
да тече ка Мађарској и даље до централно европских 
гасних складишта, појаснио је Јовица Будимир.
Учесници овог првог панела били су директор 
Секретаријата Енергетске заједнице 
Јанез Копач, помоћник министарке 
рударства и енергетике Зоран Илић, 
извршни директор за послове трговине 
ЕПС-а Драган Влаисављевић и 
председник Савета Агенције за 
енергетику Републике Србије Дејан 
Поповић. Модератор панела, уредница 
портала „Енергија Балкана“ Јелица 
Путниковић, у уводном делу говорила 
је о значају зелене енергетске 
транзиције и повезаности енергетске 
инфраструктуре и привредног развоја.

На исти начин као и први панел, и други тематски 
панел на „РЕ-СЕТ“ самиту одржан је путем видео 
линка. Тема је овога пута била „Енергетска мрежа и 
грађани – енергетска ефикасност“, а у име Србијагаса 
и на овој сесији говорио је наш извршни директор за 
инвестиције Јовица Будимир. Он је подсетио да је у 
протеклих деценију и по, Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ 
гасификовало све општине у Војводини и навео 
тренутно најактуелније пројекте у овој области, а 
то су гасификација Колубарског округа, дела Србије 
од Лесковца до Врања и довођење гаса до Борског 
округа.

-ЈП „СРБИЈАГАС“ је обезбедило најнижу цену 
прикључка од 780 евра, на 36 рата, без камате. То 
су изузетно повољни услови плаћања прикључка. За 
наше потрошаче биће обезбеђене и компаније које ће 

пратити „СРБИЈАГАС“ у смислу изградње 
инсталације и куповине опреме, тако да 
и оне будућим потрошачима гаса понуде 
плаћање својих производа и услуга на 
рате, рекао је Будимир.

На овом панелу, осим њега, говорили 
су и председник „ИТМ“ система и 
уједно модератор другог панела 
Топлица Спасојевић, директор 
програма РЕС фондације Александар 
Мацура, државни секретар у Сектору 
за енергетску ефикасност и топлане 
Министарства рударства и енергетике 
Зоран Лакићевић, градоначелница 
Ужица, Јелена Раковић Радивојевић 

и заменик председника општине Прибој, Саша 
Василић. 

Закључак овог панела је да, будући да око милион 
индивидуалних ложишта у Србији изазива велико 
загађење, друштвена заједница мора да покрене 
транзицију од таквог начина ка неком другачијем 
грејању које је ефикасније, боље и чистије, односно 
здравије за наше становништво.

                                                                                       В.А.

5

Извршни директор за инвестиције ЈП „СРБИЈАГАС“ Јовица Будимир на „RE-SET“ Самиту 

СРБИЈАГАС ЈЕ МНОГО УРАДИО НА ПЛАНУ 
ГАСИФИКАЦИЈЕ

Други панел посвећен енергетској 
ефикасности
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Зрењанинци су у мају радили без предаха

У ПРАЗНИЧНИМ ДАНИМА САНИРАНО ОШТЕЋЕЊЕ 
ГАСОВОДА ЗБОГ КЛИЗИШТА КОД ТУНЕЛА 
БЕЛИ ПОТОК

Весна Арсић 

Док је већина нас током ускршњих и првомајских 
празника одмарала, наше колеге из Радне јединице 
„Одржавање гасовода“ Зрењанин, заједно са екипом 
београдског „Одржавања гасовода“, били су на терену 
код тунела „Бели поток“, на будућој обилазници 
око Београда, где су, радећи такорећи даноноћно, 
успешно санирали оштећење гасовода које је изазвало 
клизиште. У разговору са руководиоцима овог 
сектора ЈП „СРБИЈАГАС“ Слободаном Паскашем и 
Душаном Мазалицом, чули смо више детаља о овој 
интервенцији, али и другим актуелним радовима који 
су изведени или започети у мају 2021. године.

Технички руководилац РЈ „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин Душан Мазалица био је од првог дана 
са нашом, у овом случају веома бројном екипом, 
која је изашла на лице места, како би извела хитну 
интервенцију.

-Почели смо у четвртак, 29. априла, тако што смо 
најпре урадили неопходна исецања и испитивања, а 
потом и уградили нову деоницу и омогућили да гас 
поново тече овим важним гасоводом који снабдева 
град Београд. У екипи је било укупно двадесетак 
људи, већи део њих је био из Зрењанина, а биле су 
ту, као што сте рекли, и колеге из Београда. Реч је 
о гасоводу о којем смо већ причали и писали, и то 
због тога што је, због изградње тунела, био најпре 
измештен па враћен на ранију трасу, негде у октобру 
прошле године. Били су то и тада веома велики 
и сложени радови, a гасовод је сада био оштећен 
услед великог притиска земље.  Требало је дакле, 
откопати ту земљу и уклонити је, па тек онда почети 
са санацијом гасовода. Дакле, овога пута све је 
урађено за време празника. Срећом време нам је 
ишло на руку, тако да смо у најкраћем могућем року, 
а то је до уторка, 4. маја, све успели да завршимо и 
ставимо гасовод у функционално стање. Остало је 
да грађевинци и путари трајно реше питање овог 
клизишта, како се овакве ситуације не би више 
понављале. Нама је важно да смо ми наш део посла 
урадили заиста професионално, брзо и ефикасно и 
да смо за то добили похвале, како извођача радова 
на изградњи ове значајне саобраћајнице, тако и 

представника града 
Београда, али и наших 
директора, рекао нам је 
Душан Мазалица.

Набрајајући радове 
који су током овог 
месеца, такође, сасвим 
завршени, наши 
саговорници су навели 
санације два велика 
гасовода МГ-05 и МГ-07, 
на укупно 6 пунктова, и 
то након већ више пута 
спомињаног испитивања 
интелигентним 
крацером. Реч је о 
таквим интервенцијама 
у Земун пољу, Раковици, 
Белом Потоку, два таква 
оштећења санирана су код Бегаљичког брда, а још 
једно је остало да се уради у Смедеревској Паланци.

-То су веома озбиљни радови, где је ангажовано доста 
наших возила и комплетне технологије са грејањем, 
предгревањем... Санирање смо радили помоћу 
обујмице, која је слична „stopple operation“ методи, с 
тим што овде, ипак, радови трају знатно краће и све 
много брже буде готово, додаје Душан Мазалица.

Директор Сектора техничке подршке Београд 
задужен за послове одржавања гасовода Слободан 
Паскаш, такође је похвалио своје колеге које су 
интервенцију код Белог Потока урадили на најбољи 
и најбржи могући начин. У разговору истиче да су у 
овој радној јединици и даље у току реконструкције 
регулационих линија на бројним главним мерно 
регулационим станицама широм земље, као и да је 
пред њима посао у Сремској Митровици, где ће радити 
топли прикључак за тамошњи нови гасовод. О томе 
ћемо, каже, више у следећем броју наших новина, 
а оно што је овог тренутка актуелно, то су радови 
у Параћину, где је неколико дана провела екипа 
зрењанинског „Одржавања гасовода“.

-Протеклих шест дана, по налогу нашег извршног 
директора за инвестиције, екипа Службе за машинско 
одржавање била је у Параћину, где је урађено 
повезивање нашег гасоводног система са  једне 
стране са новом станицом ГМС 2 код Новог Поповца, 
и са друге са постојећим чвориштем Карађорђево 
брдо. Тако се наш систем сада на овом пункту повезао 
са новим интерконектором од бугарске до мађарске 
границе. Задовољни смо како је и ово урађено и 
заиста могу да кажем да наши људи све ово време 
откако је почела сезона радова, не одмарају ни трен, 
истакао је на крају  разговора директор ове радне 
целине Србијагаса Слободан Паскаш.
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Све боља епидемиолошка ситуација у нашој компанији

ВИРУС ЈЕЊАВА, ВРАЋАЊЕ НОРМАЛНОМ  
ЖИВОТУ ТОКОМ ЛЕТА

Мај је по свему судећи донео много бољу 
епидемиолошку ситуацију у целој нашој земљи, 
па тако и у предузећу „СРБИЈАГАС“! Према 
подацима нашег Кризног штаба у овом месецу 
регистровано је само 6-оро оболелих од корона вируса 
Ковид-19, а гледајући период од почетка епидемије, 
дакле од марта прошле године, па све до данас, од 
ове болести излечено је укупно 169 наших запослених. 
Тренутно, како смо чули, нема ниједан запослени који 
је пријавио да због блиског контакта са зараженом 
особом, мора да буде у кућној изолацији. 

- Све у свему, ситуација је много повољнија него 
претходних месеци, али опрез је и даље неопходан. 

Чињеница да имамо све мањи број оболелих и да је 
све више наших колега вакцинисано даје нам наду да 
ћемо у скорије време моћи да се вратимо нормалном 
животу. Уосталом, таква су и предвиђања стручњака 
који кажу да излазимо из несигурне ситуације и да 
ће враћање у нормалан живот, ипак подразумевати 
живот уз додатне мере опреза. Дакле, и даље маске, 
дистанца, појачана хигијена руку и радних површина 
и све друго што нам препоручују лекари, јер само 
тако можемо да сачувамо своје и здравље својих 
најближих, рекао је за наш билтен Радан Поповић, 
члан Кризног штаба ЈП „СРБИЈАГАС“.

Са надлежних места ових дана стижу информације 
да смо близу циља од 50 одсто вакцинисаних 
пунолетних грађана, али са свих нивоа упућују се и 
апели нарочито младим људима, онима између 16 и 
25 година, на којима је, такође, велика друштвена 
одговорност, а који су, како се истиче, посебно 
изложени ризику заражавања од Ковид-19, да се 
вакцинишу и тако покажу свест и одговорност коју ово 
друштво очекује од њих. Већи одзив на вакцинацију 
још више ће нас приближити колективном имунитету, 
порука је републичког Кризног штаба.

                                                                                         В.А.

Почели лекарски прегледи запослених у ЈП „СРБИЈАГАС“

ПРЕВЕНТИВОМ ДО ЗДРАВЉА
Након годину дана паузе због познате ситуације 
са корона вирусом и немогућности да се раније 
организују, у мају су почели лекарски прегледи 
за запослене у Јавном предузећу „СРБИЈАГАС“. 
Предвиђено је да се у наредних пар месеци обаве, 
пре свега, ови општи 
прегледи здравља, као и 
да нашим колегиницама 
буде омогућено да ураде и 
специјалистичке прегледе 
за жене.

-И једни и други прегледи 
почели су у понедељак, 24. 
маја. Као и раније, садржај 
лекарских прегледа је 
заиста комплетан, будући 
да они подразумевају 
лабораторијске анализе, 
ЕКГ, спирометрију, 
аудиметрију, 
специјалистичке прегледе 
очију и вида, прегледе психолога, лекара физикалне 
медицине, ултразвук горњег абдомена и бубрега, 
дерматолошки преглед, ултразвук и све потребне 
лабораторијске анализе штитне жлезде, прегледе 
бешике и простате, комплетан кардиолошки преглед 

и рендген плућа. Наравно, ту су, као што сте и рекли, 
систематски специјалистички прегледи за жене, који 
подразумевају гинеколошки и ултразвучни преглед, 
као и мамографију, са такође свим неопходним 
лабораторијским испитивањима, стоји у обавештењу 

које је свим запосленима 
путем „webmastera“ 
послала Служба за 
безбедност и здравље на 
раду ЈП „СРБИЈАГАС“.

Лекарски прегледи 
обављају се у здравственој 
установи Дома здравља 
Нови Сад у Змај Огњена 
Вука бр. 19, где је 
неопходно да се дође 
ујутро око 7 часова, а 
за распоред прегледа, 
односно пријављивање,  
задужене су колеге: 
Радан Поповић и 

Милан Бањеглав из Новог Сада, Горан Девић из 
Београда, Славиша Сарић  из Зрењанина, Златица 
Стојадиновић из Панчева и Ненад Поповић из 
Кикинде.                                                                                                                                                        
                                                                                     В.А.



Владимир Уторник

Друштвена одговорност нашег предузећа и значајна 
хуманитарна делатност запослених у ЈП „СРБИЈАГАС“ 
препозната је од Црвеног крста Србије још раније, 
с обзиром на то да су уназад деценију, па и више, 
од ове организације често стизала признања на 
„адресу“ националне гасне компаније. Овога пута 
истакнут је један појединац – Момчило Гаговић, 
председник Актива добровољних давалаца крви 
новосадског дела Србијагаса, чије је волонтерско 
ангажовање и спремност да помогне свима онима 
који су на било који начин угрожени - без премца. 
Посебно се то односи на претходни период од када 
траје пандемија вируса корона и болест коју он  
изазива. Момчило Гаговић је, од када организује 
добровољно давалаштво крви у нашој фирми, стално 
у контакту са надлежнима у Црвеном крсту Новог 
Сада и свакодневно је спреман да се ангажује када 
је то потребно и ургентно. Наравно, овог признања 
не би било да запослени у нашем предузећу нису 
спремни да се ангажују на плану хуманости, 
што се посебно односи на редовно организовано 
добровољно давање крви. 

Отуда је, на предлог 
Црвеног крста Новог 
Сада, Управни одбор 
Црвеног крста Србије 
једногласно донео одлуку 
да се додели признање 
Сребрни знак Црвеног 
крста Момчилу Гаговићу, 
за његов хуманитарни 
рад, пре свега, као што 
рекосмо, на организацији 
добровољног давалаштва 

крви. Свечаност поводом доделе знакова признања 
Црвеног крста Србије одржана је у среду, 12. маја, 
у Свечаној сали Дома Војске Србије у Новом Саду, а 
поред Гаговића признање Сребрни знак добило је још 
19 појединаца и институција који се дуги низ година 
несебично и хумано залажу на помоћи и побољшању 
живота угрожених на свим пољима и који су својим 
радом допринели  развоју Црвеног крста Новог Сада. 

Осим тога, додељено је и девет медаља Црвеног крста 
Србије.    

Свечаности су, поред награђених, присуствовали 
председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган 
Радовановић, генерални секретар Црвеног крста 
Србије, Љубомир Миладиновић, секретар Црвеног 
крста Војводине, Бошко Митрашиновић, начелник 
Јужно бачког управног округа, Милан Новаковић и 
председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др 
Братољуб Бркљача.

Иначе, дан раније, 11. маја, који је уједно и 
Национални дан добровољних давалаца крви, 
одржана је седница Скупштине Црвеног крста Новог 
Сада. Том приликом је истакнуто да је градска 
организација Црвеног крста једна од најуспешнијих 
у Србији, која ове године обележава 140 година 
постојања и рада. У години за нама ангажовани 
у Црвеном крсту Новог Сада обавили су велики и 
значајан посао и дали велики допринос у борби против 

корона вируса. То је, на свечаности приликом доделе 
признања, истакао и секретар Црвеног крста Новог 
Сада Драган Лазић, а приказан је и кратки видео 
снимак на којем су сумиране активности и резултати 
ове организације у претходних годину дана. И  у 
Црвеном крсту Србије истичу да је новосадски огранак 
ове организције један од најуспешнијих у земљи и да 
показује највећу активност у најтежим ситуацијама, 
што је потврђено и током прошле године која је 
протекла у знаку короне и пандемије. 
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Нашем колеги додељено признање Црвеног крста Србије      

СРЕБРНИ ЗНАК МОМЧИЛУ ГАГОВИЋУ

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА 
Недеља Црвеног крста одржана је од 10. 
до 14. маја, а Црвени крст Новог Сада је у 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
организовао седам акција добровољног 
давања крви. Акције су биле организоване 
у центру Новог Сада и на Студентском тргу 
(трансфузиомобил), као и у Кисачу, Градском 
саобраћајном предузећу и Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду.                                                                                                                                                  
                                                                         



Јасмина Ђорђевић

Обећано или боље рећи најављено – урађено! Наиме, 
у прошлом броју нашег билтена најавила сам ову 
причу, коју сам назвала „прича с душом“, а у наредним 
редовима сазнаћете зашто.

Стварност коју сада живимо је потпуно другачија од 
оне на коју смо навикли. Како је почело време короне, 
затварања, ограничавања слободе кретања, многи од 
нас су одједном имали вишак слободног времена, које 
су користили на разне начине: неко је преправљао 
стару одећу, неко писао, фарбао намештај, плео, 
правио колаче, сређивао кућу... 

Ово је прича о наше 
две колегинице које 
су „време изолације“ 
искористиле на 
креативан начин, а 
једној од њих хоби 
је почео да доноси 
и приход. Анкица 
Мужевић ради у 
сектору Техничке 
подршке Београд 
као администратор, 
а сада се бави 
прављењем дечјих 
играчака за којима 
је велика потражња. 

У време кад смо били приморани да велики део 
живота проводимо код својих кућа, Анкица је почела  
да размишља како да утроши вишак времена, и 
листајући часописе, претражујући разне сајтове 
путем интернета, пажњу су јој привукле кукичане 
играчке. Набавила је материјал и решила да се опроба 
у прављењу ових играчака. Како сама каже, увек је 
имала разне хобије. 

-Доказано је да плетење смирује и да позитивно 
утиче на здравље. Поред тода, мене плетење чини 
јако срећном. Немогуће је плести и мислити на неке  
друге ствари. Плетење ми омогућава да маштам. 
Инспирацију налазим свуда. Моје лутке су начин 
да кажем свету како га видим. Правећи лутке, ја се 
психички одморим, нахраним своју душу и ум и сваки 
пут се испуним поносом гледајући својих руку дело, 
прича у даху наша Анка.

У почетку није ни сањала да би некоме могла продати 
свој производ... 

-Лутке сам поклањала рођацима и пријатељима 
и одједанпут су они почели да ме зову и преносе 
одушевљење својих пријатеља мојим луткама и 
играчкама. Онда су уследила питања да ли могу да 
урадим „исту такву“  за поклон другарици, детету... и 
покренуо се ланац. Деца их воле јер су од природних 
материјала, од памучног конца, мекане су и не постоји 
могућност повреде.  Родитељи их воле јер могу да их 
оперу у машини. И мој хоби полако прераста у додатни 
посао, на моје велико задовољство. Моје играчке маме 
дечје осмехе што у мени изазива неописиву срећу. 
Тако да је то један ланац где нема слабе карике, каже 
у разговору Анкица Мужевић. 

А Драгиња Теодосић 
ради у сектору 
Трговина гасом 
Београд. У слободно 
време користи свој 
сликарски таленат за 
осликавање старог 
намештаја, зидова... И 
у њој је период рада од 
куће покренуо жељу 
да се супротстави 
страху и негативној 
енергији који су многе 
паралисали.

-Живим окружена 
природом и великим бројем деце која су непресушна 
инспирација. Целог живота сам нешто правила. 
За моју децу, па са мојом децом, са децом из 
комшилика... Бојили смо зидове у улазу зграде, 
правили кућице за птице... У дубини душе, заправо, и 
ја сам једно велико дете тако да сви моји радови само 
су одраз мог свеопштег стања, радовања и жеље да 
неке комаде намештаја, наслеђене од мојих родитеља, 
сачувам као успомену на њих. Почела сам прво 
да правим породично стабло на зиду у једној соби 
родитељске куће. Онда сам по ћошковима налазила 
старе столице, комоде... Купила сам фарбу и четкице 
и кренула „Пикасовим путем“ (смеје се...).  Мислим 
да свако од нас у себи носи дозу креативности, али 
многи налазе разне изговоре да је не употребе. Ја 
нисам  лења, користим је, и зато сам сада пресрећна 
када седим окружена намештајем и ситницама којима 
сам ја удахнула нови живот. Осећам се као Алиса у 
земљи чуда. Дивних чуда, надахнуто нам прича наша 
Драгиња Теодосић. 

Из другог угла представљамо колегинице Анку Мужевић и Драгињу Теодосић из Београда

ПРИЧА С ДУШОМ
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Наташа Лончар

Прошло је више од годину дана откако се свет, 
заједно са нашим животима, окренуо наглавачке. У 
покушају да се прихвати ова пандемијска ситуација, 
многи данас користе израз нова нормалност, али 
ништа ту нормално није. Иако су многима у почетку 
неке ствари можда и пријале (нпр. рад од куће), сада 
су у фази да им је,   дефинитивно, доста изолације 
од колега и нормалног радног амбијента и да им је, 
некако, „свега преко главе“.  

О раду од куће, такозваном „remote“ режиму рада, 
већ је било речи, али сада, после толико времена, 
можда је време за неку малу рекапитулацију. 
Да ли се рад од куће показао као ефикаснији, 
продуктивнији и јефтинији начин рада или је то 
претварање дневне собе у канцеларију и слање 
мејлова уз кување ручка, фрустрирајуће за 
запослене и њихове породице? 

Један од најзначајнијих психолошких сајтова 
код нас, „psihobrlog.com“, наводи истраживање 
објављено у часопису „Applied Psyhology“, а које 
се бави управо овим питањима, дакле изазовима 
рада од куће у условима пандемије. Аутори 
истраживања издвајају четири карактеристике 
посла које су пресудне: социјалну подршку, 
аутономију, надзор рада и обим посла, а као 
четири највећа изазова рада од куће наводе: 
усамљеност, прокрастинацију, дисбаланс посла и 
неефикасну комуникацију. У свему постоји и значајна 
индивидуална разлика, а то је самодисциплина. 

Резултати истраживања показали су да запослени 
заправо много више раде у „remote“ режиму рада, пре 
свега због проблема са организацијом, недостатком 
простора, сталним прекидањем и, генерално, тешким 
одржавањем баланса приватног и пословног живота. 
Као највећи изазов, студија наводи усамљеност, 

јер онлајн контакти, конференције и састанци 
нису замена за интеракцију уживо. Недостатак тих 
спонтаних интеракција доводи до осећаја изолације 
и неприхватања у организацији, посебно код 
новозапослених, те је ово један од најтеже решивих 
проблема, када је у питању рад од куће. Осим 
тога, онлајн комуникација оставља више простора 
за неразумевање и погрешна тумачења, тако да 
неефикасна комуникација, такође, може негативно да 
утиче на међуљудске односе и повећа стрес. 

Као трећи изазов, студија наводи 
прокрастинацију, односно одлагање 
обавеза. Довољно је некад да нас 
пријатељи позову на кафу, да почне 
епизода серије, да се дете расплаче или 
нешто слично, па да устанемо од рачунара 
и посао одложимо за касније. И тако више 
пута, док се не накупи фрустрирајућа 
гомила незавршених обавеза. 

Самодисциплина нам је важна посебно 
у овом случају, као и индивидуална 
способност организације, мада је можда 
најбоља опција постојање рокова. У овом 
случају јако су корисни и планери са јасно 
дефинисаним обавезама и терминима.

Стручњаци сматрају да је хибридни модел рада од 
куће и рада из канцеларије модел будућности који би 
требало да искомбинује позитивне стране обе врсте 
рада и да уштеди и време и новац, како запосленима, 
тако и послодавцима. Међутим, за оптималне 
резултате, непоходна је подршка, слобода избора, 
отворена комуникација и дељење информација. 
Задатак је компанија, да у светлу ових промена, 
истраже које су могућности најефикасније и за 
пословање компаније и за запослене, а све са циљем 
повећања квалитета живота и очувања њиховог 
физичког и менталног здравља.  

У овом броју и тема из сегмента рада и људских ресурса!

ИЗАЗОВИ РАДА ОД КУЋЕ – УСАМЉЕНОСТ И 
ПРОКРАСТИНАЦИЈА
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Најзад су противепидемиолошке мере донекле 
попустиле, па су коначно и наши бивши радници 
успели да се окупе. У уторак, 18. маја, одржане су 
две седнице Удружења пензионисаних радника ЈП 
„СРБИЈАГАС“. Састанци су уприличени у сали Хотела 
„Нови Сад“ у којој има довољно простора како би се 
спровеле све прописане мере, што је и учињено. 

Према томе, седници Скупштине, којој је председавао 
председник УПР Бошко Тодоровић,  присуствовали 
су готово сви чланови из новосадског, београдског, 
зрењанинског, кикиндског и панчевачког клуба, тако 
да су могле да се донесу све битне одлуке које су 
претходно предложили чланови Извршног одбора. 

С обзиром на то да су сви чланови Скупштине током 
априла поштом добили материјале и упознали се 
с њима, расправа је релативно кратко трајала. 
Без примедби су усвојени Извештај о раду и 
финансијском пословању за 2020. годину, као и План 
и програм рада за ову, 2021. годину. Такође, усвојен 
је и финансијски план, који је, као и претходних 
година базиран на донацији ЈП „СРБИЈАГАС“, плаћању 
чланарине и донацији Удружења пензионера 
Војводине. Чланови Скупштине информисани су и 
о томе да је донација наше компаније приспела на 
рачун Удружења, као и о томе да је потписан нови 
једногодишњи уговор са новосадским „ДДОР“-ом о 
осигурању. Како је речено, ове 2021. године је тачно 
324 члана Удружења осигурано у тој осигуравајућој 
кући. Није пропуштено да се поново истакне 
захвалност менаџменту Србијагаса на разумевању, 
као и на чињеници да постоји изузетна сарадња са 
синдикалном организацијом наше компаније. 

Што се Плана и програма за ову годину тиче, он 
је углавном стандардан, али и условљен општом 
епидемиолошком ситуацијом у земљи. Пензионери 
се, ипак, надају да би неке активности, које су током 
прошле и почетком ове године биле суспендоване 
због пандемије корона вируса, могле да буду 
организоване. Једна од најпопуларнијих активности 
наших пензионера били су излети, који током прошле 
године нису могли да буду организовани. Евентуално 
и под условом да ситуација у борби са заразом буде 

знатно повољнија, током септембра би могао 
да се организује један, или два излета. 
Такође, план је и да се по клубовима, као и 
на нивоу читавог Удружења, на крају године 
организује новогодишње дружење.  

Иначе, наши пензионери су изузетно 
одговорни по питању имунизације, тако да 
смо добили информацију да је више од 90 
посто чланова Удружења примило обе дозе 
вакцине. Ипак, током прошле и почетком 
ове године преминуло је 16 чланова 
Удружења, којима је на почетку Скупштине 
одата почаст минутом ћутања. Уместо 
троје преминулих чланова Скупштине 

изабрани су нови: Младен Видовић и Владимир 
Дитрих из новосадског клуба, те Мирка Тадић из 
зрењанинског клуба. 

На крају је предложено и прихваћено да се 
председнику Бошку Тодоровићу пригодним поклоном 
ода признање за све што је учинио током протеклих 
15 година, колико је члан Удружења. Такође је 
прихваћен и предлог да признање добије и Милева 
Радуловић, дугогодишњи секретар и најважнија 
особа Удружења када је реч о финансијском 
пословању.                                                             
                                                                         В. Уторник

Пензионери Србијагаса најзад могли да се окупе 

У МАЈУ ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ИО И СКУПШТИНЕ
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НАДЗОРНИ ОДБОР 
Надзорни одбор УПР ЈП „Србијагас“, којим је 
председавао Никола Векић, разматрао је Извештај 
о раду и финансијском пословању за 2020, као 
и Предлог финансијског плана за ову годину. 
Констатовано је да је одлука о благајничком 
максимуму испоштована, као и то да је финансијско 
пословање обављано законски и у складу са 
Статутом Удружења.



Период мај 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 18,425.00 17.078 0.91 1.19 1.05 4.58%

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 мај 2021.
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

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

Извори цена:
природни гас - ЈП “СРБИЈАГАС”
природни гас - 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 мај 2021.

Период мај 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 18,425.00 17.078 0.91 1.19 1.05 4.58%

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 мај 2021.
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