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Надзорни одбор јунску седницу одржао у згради Србијагаса у Новом Саду

ИСТАКНУТ ПОЗИТИВАН ТРЕНД ВЕЋИНЕ 
ПОКАЗАТЕЉА ПОСЛОВАЊА У КОНСОЛИДОВАНИМ 
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА

У понедељак, 21. јуна ове године, у Пословном 
центру ЈП „СРБИЈАГАС“ у Новом Саду одржана 
је седница Надзорног одбора националне гасне 
компаније. Председавао је проф. др Муамер 
Реџовић, председник 
НО, присутни су 
били представници 
пословодства, на челу са 
заменицом генералног 
директора Блаженком 
Мандић, а у њеном раду 
је учествовао и помоћник 
министра рударства 
и енергетике Раша 
Којчић. 

Чланови Надзорног 
одбора усвојили 
су најпре Извештај 
независног ревизора 
о обављеној ревизији 
редовних годишњих 
финансијских извештаја ЈП „СРБИЈАГАС“ за период 
01.01-31.12.2020. године. Независни ревизор дао 
је позитивно мишљење на Финансијске извештаје 
Србијагаса, уз оцену да они, по свим материјално 
значајним питањима, истинито и објективно приказују 
финансијску позицију предузећа, као и резултате 
пословања, промене на капиталу и токове готовине на 
дан 31.12.2020. године,  у складу са рачуноводственим 
прописима Републике Србије.  Чланови Надзорног 
одбора усвојили су и Извештаје независног ревизора 
о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП 
„СРБИЈАГАС“ по делатностима за исти период. 

Надзорни одбор потом је усвојио Финансијске 
извештаје и Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“ за 
прошлу годину, након извршене ревизије независног 
ревизора, а усвојени су и Финансијски извештаји 
ЈП „СРБИЈАГАС“ по делатностима за период јануар-
децембар 2020. године.

Надзорни одбор Србијагаса усвојио је и Консолидоване 
финансијске извештаје компаније за поменути 
период, као и Консолидовани извештај о пословању 

за 2020. С тим у вези, истакнут је позитиван тренд 
кретања већине показатеља пословања, првенствено 
у виду пословне добити, али и повећања укупне 
имовине, побољшања структуре капитала, кроз вишу 

текућу и укупну 
нераспоређену 
добит и снижење 
дугорочних 
обавеза и обавеза 
из пословања. 
Консолидовани 
извештај о 
пословању, 
израђен на основу 
Консолидованих 
финансијских 
извештаја, како је 
речено,  приказује 
анализу пословања, 
реализоване 
активности, 

најзначајније пословне промене и остварене пословне 
резултате матичног и зависних предузећа, као и 
ефекте консолидације. На консолидоване показатеље 
пословања у 2020. години у највећој мери су утицали 
резултати пословања ЈП „СРБИЈАГАС“.  

Консолидовани нето резултат је позитиван и знатно 
виши у односу на претходну годину, имајући у виду да 
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су поред матичног правног лица, а у оквиру зависних 
предузећа, „Транспортгас Србија доо“, „Специјална 
лука Панчево“, као и „Гас Бечеј“, остварили позитиван 
финансијски резултат. Посматрано по сегментима 

пословања, највећи допринос, кроз приходе од 
продаје, свакако дају сегмент гаса и метанола и 
сирћетне киселине. 

Имајући у виду постојећу пандемију у 2020. години, 
сви делови економске целине предузимали су 
потребне активности и мере, како у циљу наставка 
сигурног снабдевања тржишта и реализације 
планираног промета роба и услуга, уз актуелне 
набавне и продајне цене, инвестиционих активности, 
нарочито оних од стратешке важности и оптималног 
рада у датим условима, тако и у погледу ефикасности 
наплате потраживања, измирења обавеза и 
одржавања ликвидности предузећа.

ЈП „СРБИЈАГАС“, као матично правно лице, има 
значајан утицај на пословање привредних друштава 
која су део консолидације, нарочито код зависних 
предузећа. Представници Србијагаса у органима 
управљања предузимају активности у интересу 
и матичног и зависних лица у циљу унапређења 
пословања свих учесника консолидације, а тиме и 

економске целине, што се одражава и на резултате 
привредне активности на нивоу Републике Србије, као 
и на различите макроекономске показатеље.

Све досадашње и будуће активности које предузеће 
„СРБИЈАГАС“ и Надзорни одбор државне гасне 
компаније предузимају, у циљу разрешења одређених 
питања и доношења одлука у циљу унапређења 
пословања зависних предузећа, како је истакнуто, 
одвијају се уз сагласност и континуирану сарадњу са 
оснивачем, Владом Републике Србије и надлежним 
министарствима.

    (www.srbijagas.com)



Почетком јуна у Скупштини Србије усвојени су закони 
о давању гаранција за будуће гасоводе који ће 
побољшати услове за инвеститоре и олакшати живот 
грађанима. Држава Србија, усвајањем ових закона, 
дала је гаранције за три дугорочна кредита у укупном 
износу до 169 милиона евра, које ће ЈП „СРБИЈАГАС“ 
искористити за гасификацију три округа и изградњу 
три разводна гасовода, наводи се у законима 
објављеним у „Службеном гласнику“. 

Државне гаранције дате су за уговоре о два кредита 
ОТП банке Србије и један Банке Интеза АД Београд, 

чији корисник ће бити ЈП „СРБИЈАГАС“, и тако се 
обавезала да ће она исплаћивати кредите у случају 
да ово јавно предузеће то не учини. Кредит ради 
гасификације Колубарског округа и изградње 
разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница је на 
динарски износ у вредности не већој од 75 милиона 
евра. Уговор са Банком Интеза закључен је 10. маја, а 
камата је тромесечни ЕУРИБОР плус каматна маржа 
која износи 1,85 процената на годишњем нивоу.

Уговор о кредиту са ОТП банком Србија у износу до 
66 милиона евра „СРБИЈАГАС“ је потписао 11. маја, а 
тај износ биће искоришћен за гасификације Борског 
и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода 
Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово. Камата 
је тромесечни ЕУРИБОР плус каматна маржа од 1,78 
процената годишње.

Државна гаранција дата је ОТП банци Србија и за 
измирење обавеза ЈП „СРБИЈАГАС“ по основу уговора 
о дугорочном кредиту за изградњу разводног 
гасовода Лесковац – Врање, чија је вредност до 28 
милиона евра. Уговор је сачињен 11. маја а камата 
је тромесечни ЕУРИБОР плус каматна маржа 1,78 
процената годишње.     
               (www.tanjug.rs)
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У Скупштини Србије усвојени закони о давању гаранција за нове гасоводе

ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ БОРСКОГ, ЗАЈЕЧАРСКОГ, 
КОЛУБАРСКОГ, ПЧИЊСКОГ И ЈАБЛАНИЧКОГ 
ОКРУГА – 169 МИЛИОНА ЕВРА



Путем саопштења 
са састанка 
Алексеја Милера 
и Ивице Дачића, 
руска компанија 
„Гаспром“ јавност 
је обавестила да 
су две стране 
разговарале 
о питањима 
сарадње у гасном 

сектору. Српска страна је високо оценила рад нове 
трасе за испоруку руског гаса. Забележен је пораст 
обима гаса који је Србија купила од Гаспрома у 
2021. години. У првих пет месеци он 
се повећао за 125,9% у поређењу са 
истим периодом 2020. године. Такође 
се разговарало о сарадњи у области 
подземног складиштења гаса и 
поузданом раду  ПСГ „Банатски Двор“ 
уз помоћ којег је Србија самоуверено 
прошла сезону јесен-зима 2020/2021. 
године. На састанку је напоменуто 
да Гаспром ове године планира да у 
Панчеву заврши изградњу прве гасне 
електране у Србији, стоји у саопштењу. 

У напомени овог обраћања јавности 
се још каже да је од 1. јануара 2021. 
године „Гаспром“ почео да испоручује 
гас у Србију, а такође и у Босну и 
Херцеговину,  новом трасом. Гас 
се из Русије транспортује морским 
гасоводом „Турски ток“ и даље кроз 
Турску. Затим преко националног 

система за транспорт гаса Бугарске улази у Србију. 
Овде се гас дистрибуира и испоручује потрошачима у 
Србији и Босни и Херцеговини. Испоруке овом 
трасом постале су могуће захваљујући компанијама 
„Булгартрансгас“ ЕАД на територији Бугарске и 
„Гастранс доо“ на територији Србије. ЈП „Србијагас“ је 
главни партнер „Гаспрома“ у Србији. 

Гаспром у овом саопштењу, такође, напомиње да је 
Међународни економски форум у Санкт Петербургу 
– 2021. одржан у конгресном и изложбеном центру 
„Експофорум“ и то под називом „Поново заједно. 
Економија нове стварности“.    
          (www.gazprom.ru)  
   Са руског превела: М. Пријић

У Санкт Петербургу о сарадњи Србије и Гаспрома

ОБЕЗБЕЂЕНЕ СИГУРНЕ ИСПОРУКЕ РУСКОГ ГАСА 
ЗА НАШУ ЗЕМЉУ

На маргинама 
санктпетербуршког 
економског форума, који 
је ове године одржан од 
2. до 5. јуна, уприличен 
је радни састанак 
председника Извршног 
одбора компаније 
„Гаспром“ Алексеја 
Милера са председником 
Народне Скупштине 

Републике Србије Ивицом Дачићем, а тема разговора 
била је енергетска сарадња и реализација стратешки 
важних пројеката. 

Том приликом речено је да је изградња гасовода од 

бугарске до мађарске 
границе кроз нашу земљу, 
завршена у складу са 
планом реализације и 
да се пуштање у рад и 
комерцијална употреба 
очекују на јесен.

На састанку је оцењено да 
је сарадња са Гаспромом 
у области обезбеђења 
сигурности испоруке 
природног гаса из Русије у Србију, веома успешна и с 
тим у вези, обострано је изражена спремност за њен 
даљи наставак.       
        (Аг.)
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ОД ОКТОБРА РУСКИ ГАС ЋЕ У МАЂАРСКУ 
СТИЗАТИ ИЗ СРБИЈЕ

Мађарска је потписала 15-годишњи 
гасни споразум с Гаспромом, с тим 
што ће од октобра ове године руски 
гас уместо кроз Украјину стизати 
преко Србије. Мађарски министар 
спољних послова Петер Сијарто 
је у Санкт Петербургу, у оквиру 
Међународног економског форума, 
потписао овај споразум, који ће 
ступити на снагу чим постојећи 

уговор истекне у септембру.

-Од сада имамо на располагању нову руту за куповину гаса. Мађарска 
неће бити без природног гаса, поручио је Сијарто, додајући да ће 
конектор на граници између Србије и те земље бити у функцији до 
октобра.        
         (www.tanjug.rs)

Саопштење Гаспрома

У 2021. ИСПОРУКЕ РУСКОГ ГАСА СРБИЈИ ВИШЕ 
НЕГО УДВОСТРУЧЕНЕ



Генерални директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан 
Бајатовић у разговору са новинарима агенције 
ТАНЈУГ, изјавио је да прекид испорука гаса кроз 
„Турски ток“, због планираног ремонта од 22. до 29. 
јуна, неће угрозити снабдевање Републике Србије. 

-Стављено је у приправност складиште у Банатском 
Двору, са кога ће моћи да се покрије планирана 
потрошња у том периоду. Најављени прекид 
испорука кроз цеви Турског тока у Црном мору, 
заправо, је планирани ремонт, о којем су обавештени 
сви транспортери на рути „Турског“, а у нашем 
случају „Балканског тока“, казао је он.

Директор Бајатовић је појаснио да се не ради ни о 
каквом ванредном догађају и да постоје планиране 
залихе гаса у подземном складишту гаса у Банатском 
Двору, које су у власништву или Србијагаса или 
Гаспромекспорта, зависно од тога ко ће бити 
испоручилац.

-Банатски Двор је већ стављен у приправност. Он ће 
бити тачка испоруке, а ми са тим количинама можемо 
да покријемо планирану дневну потрошњу у Србији 
у овом периоду. Увек се прави нека врста резервне 
варијанте, у случају да дође до неког квара или 
слично. Ми у најкраћем могућем року, или Србијагас 
или Гаспромекспорт, можемо да организујемо 
интервентни увоз гаса. И то у веома кратком 

времену, које се мери сатима. Ако, не дај Боже, буде 
требало, изјавио је директор Србијагаса.

ТАНЈУГ преноси и то да је Бајатовић казао да је 
садашњи прекид због 
ремонта редовна ствар.

-А с обзиром на то да нема 
поремећаја у снабдевању, 
нисмо обавештавали 
јавност. До сада је, 
иначе, кроз „Балкански 
ток“ прошло око 1,2 
милијарде кубних метара 
гаса за потребе српског 
тржишта. Види се да 
поседовање складишта, 
али и више транспортних 
рута, омогућавају и бољу 
флексибилност и већу 
енергетску безбедност, 
закључио је Душан 
Бајатовић.   
           (www.tanjug.rs)
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Директор Србијагаса у интервјуу за агенцију ТАНЈУГ

ПЛАНИРАНИ РЕМОНТ „ТУРСКОГ“ ОДНОСНО 
„БАЛКАНСКОГ ТОКА“ НЕЋЕ УГРОЗИТИ 
ИСПОРУКЕ ГАСА СРБИЈИ

Компанија „Турски ток“ саопштила је, између 
осталог, да ће радове на редовном одржавању 
подморског цевовода од Русије до Турске, 
изводити предузеће „Јужни ток Транспорт Б.В.“, 
оператер подморског система цевовода, пренела 
је турска државна новинска агенција Анадолија.



У специјалном интервјуу за агенцију ТАНЈУГ, директор 
Србијагаса Душан Бајатовић говорио је и о ширењу 
гасоводне мреже у регионима у којима до сада није 
било могућности за коришћење гаса.

-Почео је рад на четири веома озбиљна пројекта 
изградње гасовода. Влада Републике Србије недавно 
је дала гаранције за кредитно задужење Србијагаса у 
укупном износу од 169 милиона евра за гасификацију. 
Циљ изградње гасовода Београд-Ваљево-Лозница је 
да се растерети правац према Републици Српској и 
БХ Федерацији, као и да се цео тај крај, укључујући и 
део Мачве, боље снабдева гасом. Остали смо ту без 
транспортних капацитета, а има и неколико значајних 

фабрика према том правцу, које би требало ускоро да 
почну да се граде и захтев је, наравно, да имају гас 
на располагању. На другом важном правцу изградње 
гасовода од Параћина су Бор и Зајечар, а гасовод 
стиже и до Прахова. Највећа су очекивања за нови 
индустријско-технолошки парк у Прахову, јер су то 
инвестиције које се мере стотинама милиона евра. А, 
важно је снабдевати и Бор и Зајечар и Књажевац и све 
остале градове на тој рути. Трећи магистрални правац 
је од Лесковца до Врања, он обухвата и Владичин Хан. 
Фабрику „АПТИВ“ смо већ прикључили и биће две 
нове велике фабрике у Врању. Подразумева се да је 
гас намењен и општој потрошњи, али гасификацију 
прате инвестиције. Четврти правац је од Златибора 
до Прибоја, а затим Бистрице и Пријепоља до Сјенице, 
појаснио је директор Србијагаса додајући и то да 
остаје још једна важна гасификација, у Пироту, пре 
свега оријентисана на потребу да се обезбеди гас за 
нову фабрику Мишлена.

-Ми ћемо додатно разматрати гасификацију градова 
на тој рути. О томе се тренутно разговара у Влади 
Србије. Пошто морамо да водимо рачуна о свим 
финансијским аспектима, рекао је он.

У вези са овом темом, Бајатовић је новинарима 
ТАНЈУГ-а најавио да ће до краја ове године бити 
завршен гасовод Александровац-Тутин, који обухвата 
и Нови Пазар и да ће до краја 2022. и град Београд 
бити у потпуности гасификован.     
                                            (www.tanjug.rs)
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Директор Бајатовић за ТАНЈУГ о актуелним инвестиционим пројектима

ГРАДИЋЕ СЕ ГАСОВОДИ ШИРОМ СРБИЈЕ

На питање новинара ТАНЈУГ-а, како тече акција 
довођења гаса до заинтересованих домаћинстава 
под промотивним условима, генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић је рекао да се за гасне 
прикључке под овим условима до сада пријавило 
30.000 домаћинстава и да је до сада урађено 
неколико хиљада прикључака за гас грађанима који 
су прихватили понуђену цену од 780 евра у динарској 
противвредности, са отплатом на три године, односно 
36 рата, без камате.

-То се мало одужило, мало нам спорије иде, јер 
смо ангажовани на много ствари. Али, током лета 
ћемо убрзати изградњу прикључака за грађане. 
Интересовање је велико. Тренутно имамо 25.000 
спремних гасних сетова, а интересовање је, као 
што смо рекли, до сада прешло 30.000. Одзив је 
неочекивано велики и брз, а службе Србијагаса се 
прилагођавају овим захтевима на терену, јер се 
прикључци раде по целинама. Молим за разумевање 
да ми све ово још мало устројимо. Остајемо при тим 

условима прикључења, донете су све корпоративне 
одлуке, држава је то, такође, омогућила изменама 
уредби и не видим разлог да се не настави убрзана 
гасификација, рекао је директор Србијагаса  Душан 
Бајатовић за агенцију ТАНЈУГ.  
 
               (www.tanjug.rs)

Велико интересовање за гасне прикључке

ДО САДА 30.000 ПРИЈАВЉЕНИХ 
ДОМАЋИНСТАВА



Већ у прошлом броју наших интерних новина објавили 
смо да вирус осетно јењава и да је епидемиолошка 
ситуација у ЈП „Србијагас“ све боља. Овога пута, 
коначно, 15 месеци након што је пријављен први 
случај оболелог од вируса Ковид-19 у Србији, у 
Кризном штабу Србијагаса, рекли су нам да у 
последњих десетак дана јуна немамо ниједан 
случај заражавања корона вирусом, а да је од 
почетка епидемије до сада излечено укупно 176-
оро наших колега. Дакле, тренутно ни болесних ни 

оних у изолацији, због контакта са 
оболелима, немамо! 

Ипак, опрез је и даље неопходан. 
Зато, препорука да се води рачуна 
о хигијени руку, о маскама у 
затвореном и поштовању епидемиолошких мера које 
прописује републички  Кризни штаб, а пре свега о 
вакцинацији.        
         В.А.
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После 15 месеци откако је почела пандемија корона вируса – најбоље вести

ТРЕНУТНО НИЈЕДАН ЗАПОСЛЕНИ У 
СРБИЈАГАСУ НИЈЕ ЗАРАЖЕН КОВИДОМ-19

Владимир Уторник

Традиција добровољног давалаштва крви постоји 
у нашем предузећу и пре него што је дошло до 
реструктурирања, када је ЈП „СРБИЈАГАС“ издвојен 
из НИС-а и постао засебна фирма. Многи  запослени 
су, још док су радили у организационом делу званом 
НИС-Гас, организовано одлазили у новосадски Завод 
за трансфузију крви да дају драгоцену течност. И по 
формирању Србијагаса та успостављена традиција је 
настављена и унапређена, као што постоји још једна 
традиција која се из године у годину не мења. Готово 
деценију и по уназад није прошла готово ни једна 
година, а да заједница није препознала тај вид наше  
друштвене одговорности, било на нивоу колектива 
или појединачно. У више наврата Србијагасу је од 
Црвеног крста Србије и Црвеног крста Новог Сада 
припала плакета као признање за уочљиву хуманост 
и рад на омасовљавању добровољног давалаштва 
крви. Осим тога, често је и нашим колегама одавано 
признање за њихову несебичност и спремност да 
другима помогну у невољи. 

Овога пута, поводом Светског дана добровољних 
давалаца крви, признање је добио наш колега Никола 
Калинић, електроничар у Радној јединици „ЛГТ - 
Мерење и регулација“, који је ове године стигао до 
значајног јубилеја – 50 пута је до сада у свом животу 
био добровољни давалац. 

-Први пут сам дао крв пре нешто више од 20 година, 
када сам био на одслужењу војног рока. Када сам 
се, по изласку из војске, запослио у НИС-Гас-у сазнао 
сам да постоји Актив који се организовано бави 
одласком у Завод за трансфузију крви, тако да сам 
наставио редовно, четири пута годишње, да дајем 
крв. Занимљиво је и да је мој отац Јован такође био 
добровољни давалац, тако да смо у једном периоду 
заједно одлазили у новосадски Завод. Имамо и доказ 
за то - заједничку фотографију са једне акције.  
Иначе, и Јован је, док није отишао у пензију, више од 
50 пута био добровољни давалац. Нема ту још пуно 
тога да се дода - једноставно ако могу да помогнем 
и ако ће та моја помоћ некоме спасити живот - зашто 

У јуну обележен Светски дан добровољних давалаца крви

НАШ КОЛЕГА НИКОЛА КАЛИНИЋ ДОБИО 
ПРИЗНАЊЕ ЗА 50 ПУТА ДАТУ КРВ

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ У ПУНОМ ЈЕКУ
У складу са обавештењем које су сви запослени добили од Службе за безбедност и здравље на раду, и у току 
јуна су настављени лекарски прегледи за запослене у ЈП „Србијагас“.  Све тече по плану, како смо чули од наших 
колега у надлежној служби, а запослени су веома задовољни што на овај начин, без дугог чекања, могу да обаве 
основне и опште прегледе свог здравља и на тај начин, превентивним деловањем, предупреде неку евентуално 
лошију здравствену слику. Зато још једном подсећање и позив онима који то још нису урадили, да се одазову, 
пријаве и резервишу свој термин за лекарски преглед код колега који су за то надлежни у појединим радним 
јединицама.
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да то не учиним 
на овај начин. И, 
наравно, док сам 
здрав, редовно ћу 
одлазити да дајем 
крв, посебно имајући 
у виду да је Актив 
нашег предузећа 
изврсно организован 
и масован, тако 
да и као колектив 
имамо значај на 
том хуманитарном 
плану. Посебан 
допринос у 
организацији имао 
је, до одласка у 
пензију, Милан 
Лакић, а сада то 

са успехом ради Момчило Гаговић, обојица као 
председници актива, рекао нам је Никола. 

Иначе, свечани пријем у организацији Црвеног крста 
Новог Сада, на којој је наш колега добио признање, 
одржан је 14. јуна у Великој сали Дома војске Србије 
у Новом Саду. Добитницима су се обратили помоћник 
градоначелника Новог Сада Александар Петровић, 
председник ЦК Новог Сада пуковник др Братољуб 
Бркљача и в. д. директора Завода за трансфузију 
крви Војводине прим. др Невенка Бујандрић. 
Истакнуто је да су добровољни даваоци свакодневни 

хероји, који обезбеђују потребе за крвљу у свим 
условима, бринући о другима као о себи. Ми овоме 
додајемо да наш херој Никола Калинић, с обзиром на 
године, има и шансу да удвостручи свој досадашњи 
јубилеј.

И НАРАВНО, ФУДБАЛ
О нашем јубиларцу, 
добровољном даваоцу 
Николи Калинићу, у 
разговору сазнајемо 
још понешто што 
нам је привукло 
пажњу. Наиме, током 
каснијег детињства 
и ране младости он 
је играо штопера у 
ФК „Победа“, члану 
Суботичке лиге. На том 
месту одбрамбеног 
играча прошао је 
од пионирске до 
сениорске селекције 
клуба. Никола 
Калинић био је и редован члан одбојкашке 
екипе ЈП „СРБИЈАГАС“, па и на оним чувеним 
Спортским играма 2011. године, када смо били 
укупни победници у такмичењу нафтних и гасних 
компанија Југоисточне Европе.

АКЦИЈА
Друга овогодишња акција 
добровољних давалаца крви 
у Новом Саду одржана је у 
четвртак 24. јуна, а апелу 
Актива одазвало се 36-оро 
запослених, од тога четири 
даме. Тако је „СРБИЈАГАС“ 
дао свој пуни допринос 
овој значајној хуманитарној 
активности у месецу у којем 
се обележава Светски дан 
добровољних давалаца 
крви. Следећа акција 
биће организована крајем 
септембра.



Последњег дана маја, само дан након што су осми 
пут узастопно, а девети пут укупно гледано, освојили 
титулу првака Србије, нашу компанију посетили су 
чланови екипе и стручног штаба Рукометног клуба 
„Војводина“. У разговору са генералним директором 
ЈП „СРБИЈАГАС“ Душаном Бајатовићем, било је речи 
о изузетно доброј сарадњи са нашим предузећем, 
која је, сигурно, у великој мери допринела овако 
добрим резултатима које годинама за редом постижу 
рукометаши новосадске „Војводине“. Директор 
Србијагаса, као и свих претходних година у оваквим 
приликама, честитао је спортистима и њиховом 
стручном штабу и управи на успеху и обећао 
да ће „СРБИЈАГАС“ и надаље, у оквирима својих 
могућности, настојати да помогне и подржи овај 
успешан спортски клуб.

-Данас сам имао част да у седишту ЈП „СРБИЈАГАС“ 
угостим шампионе Србије у рукомету, РК „Војводина“ 
Нови Сад. Велика част, али и велика очекивања 
од овог клуба у европским такмичењима у сезони 
2021/22! Честитам им титулу и срећно и убудуће, 
поручио је рукометашима директор Бајатовић и 
уједно додао:

-Честитке РК „Војводина“ на 9-ој титули шампиона 
Србије. Веома је битно да улажемо у спорт, јер је 
спорт најбоља промоција града, Покрајине и наше 
Србије, казао је он.

Рукометаши су истог дана, заједно са управом клуба, 
посетили и градоначелника Новог Сада Милоша 
Вучевића. 
- Хвала вам што чувате традицију и што посећујете 
Градску кућу у овако свечаним и лепим тренуцима за 
све нас. Толико пута бити узастопно шампион говори 
да РК „Војводина“ има један снажан менаџмент, 
који је поставио систем који доноси резултате и 
то не само на сениорском плану, већ и код млађих 
категорија и на томе вам посебно честитам, истакао 
је градоначелник.

Захваљујући на честиткама, председник РК 
„Војводина“ Милан Ђукић рекао је да мора 
да нагласи да су успеси клуба некако почели 
баш у време када је свој први мандат започео и 
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић. 

-Убрзо је решено питање коришћења дворане РК 
„Војводина“, тако да смо са СПЕНС-а прешли у свој 
нови рукометни дом, у СЦ „Слана бара“. То је стожер 
наших резултата. Ја се надам да нећемо прекинути 
ову традицију годишњег окупљања и да ћемо се 
видети већ следеће године са десетом титулом и 
првом звездицом на грбу Војводине и Града Новог 
Сада, који поносно носимо, рекао је Милан Ђукић.  
       
                    В.А.

Рукометаши „Војводине“, по девети пут шампиони Србије, у посети ЈП „СРБИЈАГАС“

ЧЕСТИТКЕ ДИРЕКТОРА, УЛАГАЊЕ У СПОРТ ЈЕ 
НАЈБОЉА ПРОМОЦИЈА СРБИЈЕ!
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С попуштањем епидемиолошких мера, као 
контраст у позитивном смислу те речи, почела су и 
путовања у организацији ЈСО за више послодаваца 
ЈП „СРБИЈАГАС“. Мало је рећи да су путовања била 
атрактивна. Истог дана, 
17. јуна, две групе наших 
колегиница и колега 
отпутовале су на две 
различите дестинације.  

Прва група од 29-оро 
запослених је током 
шест дана боравила 
у Санкт Петербургу и 
Москви. Немогуће је 
у неколико реченица 
описати град какав је 
некадашња престоница 
царске Русије. О значају 
и „величини“ тога града, 
који је изграђен по налогу Петра Великог, довољно 
говори податак да се у Санкт Петербургу налази 
највише грађевина које су под заштитом УНЕСКО-а. 
Отуда се тај град с правом зове град-музеј, а 
запослени из наше компаније су имали прилику да 
посете незаобилазни „Ермитаж“, бивше царско село 
„Пушкин“, као и село „Петерхоф“, где се налази 
царска резиденција коју зову „Руски Версај“. 

Осим панорамског разгледања данашњег главног 
града Русије, група „Србијагасових“ туриста обишла 

је (опет) 
незаобилазни 
Кремљ, Сергејев 
посад (један од 
најстаријих и 
највећих руских 
манастира), 
као и панораму 
Бородинске 
битке. 
Занимљиво је 
било и то да 
је путовање 

од Санкт Петербурга до Москве било организовано 
возом, који достиже брзину и до 250 километара на 
час.  

-Мало је рећи да сам очарана овим путовањем. 
Утисци су фантастични и незаборавни, а томе је 
допринела и изврсна 
организација, 
пошто нисмо имали 
никаквих проблема 
ни током путовања, 
а ни током боравка 
у два прелепа 
и највећа руска 
града, рекла нам је 
колегиница Ивана 
Басара, запослена 
у Сектору за 
руковођење ризиком 
купаца.  

У другој групи, 
која је четири дана боравила у Истанбулу, било је 
19-оро наших колегиница и колега. Иако у турском 
мегаполису има обиље „ствари“ које се могу видети, 
и даље су најпосећеније Аја Софија, Плава џамија, 
Сулејманија, Топкапи палата (двор турских султана), 
али и Капали чаршија (јединствен трговачки центар 
и град у граду). Осим тога наши запослени имали 
су и прилику да крстаре Босфором и да посете 
Васељенску патријаршију у једином граду на свету 
који се простире на два континента. 

-Изузетни су утисци са овог путовања, иако су на 
снази прилично строге противепидемиолошке мере. 
То је и разумљиво, с обзиром на то да у Истанбулу 
има више од 15 милиона житеља. Ношење маски је, 
рецимо, било обавезно и на отвореном, а на снази 
је био и „полицијски час“ за локално становништво 
од девет сати увече. Но, то није важило за туристе, 
којима кретање 
није било 
ограничено, 
чули смо од 
Зорице Радоман 
из Сектора 
за набавку, 
складиштење 
и управљање 
залихама.  

И, овде, међутим, није крај путовањима. Синдикат 
Србијагаса је за крај октобра нашим запосленима 
омогућио да отпутују и у Мадрид, на пет дана. 
Заинтересовани већ могу да се пријаве, а начин 
плаћања је као и до сада – путем административне 
забране на десет месечних рата. 
        В. Уторник

Наши запослени преко синдикалне организације Србијагаса путовали у Русију и Турску

ТРИ МЕГАПОЛИСА – САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 
МОСКВА, ИСТАНБУЛ
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Коначно су се стекли услови да и наши пензионери 
полако почну да се враћају својим редовним 
активностима. На основу још раније донете одлуке 
Извршног одбора УПР ЈП „СРБИЈАГАС“, у среду, 7. јула 
биће организован излет у Суботицу. 

-То је, у ствари, наградни излет за учеснике наше 
традиционалне манифестације „Ракијада“. Путовање 
је требало да буде организовано још прошле године, 
али због добро познатих епидемиолошких разлога, 

нисмо то могли да учинимо. Најзад, сада смо 
добили одобрење и коначно смо се са нашим 
домаћинима договорили да их посетимо, 
а очекујем да ће око 45 наших чланова 
учествовати на овом излету, каже председник 
пензионера Србијагаса Бошко Тодоровић.   

Биће то и нека врста стручног путовања, 
с обзиром на то да је договорена посета 
предузећу „ДЕС Суботица“, значајаном 
произвођачу казана за прављење 
дестилисаних алкохолних воћних пића, као и 
додатне опреме. Пензионери који годинама 
уназад доносе своје производе и такмиче се 
на „Ракијади“, имаће прилику да се упознају 
са процесом производње казана и осталих 
предмета неопходних за „печење“ алкохолних 
пића од воћа. Занимљиво је и то да „ДЕС 

Суботица“ ове године обележава шест деценија 
постојања и рада, па ће им наши пензионери 
честитати овај јубилеј.  

-После тога кратко ћемо посетити и суботичку 
Синагогу, која, од како је реновирана, како смо чули, 
импозантно изгледа, закључио је Бошко Тодоровић.    
       
       В.У.

И пензионери Србијагаса ће најзад мало и путовати

ИЗЛЕТ У СУБОТИЦУ ЗА УЧЕСНИКЕ РАКИЈАДЕ
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Драго нам је увек 
када присуствујемо и 
пренесемо вам догађаје 
попут овог, који смо 
оком нашег објектива, 
забележили ових 
топлих јунских дана 
у згради на Булевару 
ослобођења 69. У 
заслужену пензију, 
после пуних 43 године 
стажа, отишао је колега 
Никола Милорадић, 
који је читав свој 
радни век провео у 
Кафе кухињи, најпре 
у згради НИС-а, где 
је до прошле године 
било и седиште наше 
компаније, а потом у 
згради на Булевару ослобођења бр. 5, па у Максима 
Горског 24, где су биле смештене поједине службе 
ЈП „СРБИЈАГАС“, да би пред крај свог радног стажа 
радио и у новој згради нашег предузећа. Колеге које 
су дошле да га испрате и пожеле да што дуже ужива 

у пензионерским данима и да га здравље много боље 
служи, захвалиле су му на професионалној и људској 
срдачности и оптимизму, ведрини и осмеху који је 
увек имао за свакога.       
             В.А.

Забележили смо и ово...

ИСПРАТИЛИ СМО У ПЕНЗИЈУ НАШЕГ НИКОЛУ



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 - “Кнез Петрол”, Сремски Карловци
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 јун 2021.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период јун 2021.


