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ПРИ КРАЈУ СУ РАДОВИ НА 
ПОДБУШИВАЊУ ДУНАВА И ПОЛАГАЊУ 
ПОДВОДНЕ ДЕОНИЦЕ НОВОГ ГАСОВОДА 
ВИСОКОГ ПРИТИСКА ОД ГРЧ ФУТОГ ДО 
ГМРС БЕОЧИН!

ПРЕД КРАЈ ОКТОБРА ПОЧЕЛЕ ПОПИСНЕ 
АКТИВНОСТИ, У КОЈЕ СУ ОВЕ ГОДИНЕ 
УКЉУЧЕНЕ 43 ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ, 
ОДНОСНО БЛИЗУ 200 НАШИХ КОЛЕГА!

ДИРЕКТОР БАЈАТОВИЋ И 
ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ ЗРЕЊАНИНА, 
КРАЉЕВА И КРАГУЈЕВЦА ПОТПИСАЛИ 
УГОВОРЕ О САРАДЊИ ЧИЈИ ЦИЉ ЈЕ 
ДАЉА ГАСИФИКАЦИЈА ОВИХ ГРАДОВА И 
ЊИХОВИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА!

НОВЕМБАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НОВЕ ПОСЛОВНЕ 
ЗГРАДЕ ЈП „СРБИЈАГАС” НА БУЛЕВАРУ 
ОСЛОБОЂЕЊА У НОВОМ САДУ У ПУНОМ 
ЈЕКУ! ОВИХ ДАНА НА ЗГРАДУ ПОСТАВЉЕН 
ЛОГО СА НАЗИВОМ НАШЕ КОМПАНИЈЕ!
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Нови пројекти

У Новом Саду промовисан „SCADA“ систем

УПРАВЉАЊЕ ГАСНИМ ТРАНСПОРТНИМ 
СИСТЕМОМ У СРБИЈИ ПО НАЈНОВИЈИМ 
СТАНДАРДИМА

Весна Арсић

Нове технологије у функцији 
сигурног снабдевања 
гасом! Наиме, у Новом 
Саду је у понедељак, 25. 
новембра промовисан пројекат 
успостављања „SCADA“ система 
даљинског надзора и управљања 
гасним транспортним системима, 
који су Јавно предузеће 
„Србијагас“ и компанија „Siemens 
Serbia“, реализовали захваљујући 
грант кредиту Европске уније 
од 1,7 милиона евра, а све уз 
подршку Министарства рударства 
и енергетике и Министарства 
финансија у Влади Републике 
Србије.

О значају и суштини „SCADA“ система, бројним 
представницима медија, који су дошли на ову 
презентацију, говорили су генерални директор ЈП 
„Србијагас“ Душан Бајатовић, амбасадор и шеф 
делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици и 
директор компаније „Siemens Serbia“ Удо Ајхлингер.

Директор Србијагаса Душан Бајатовић захвалио је 
Европској комисији што је одобрила бесповратна 
средства за савремени софтвер „SCADA“ система 
који ће омогућити непрекидно праћење свих битних 
података на гасоводном систему, као што су квалитет 
гаса, потрошња, метеоролошки подаци, али и 
евентуални проблеми и кварови на систему. Он је 
овом приликом истакао да је Србијагас започео процес 
раздвајања делатности и да је од 1. октобра почело 

да функционише предузеће „Транспортгас Србија“, те 
да нема никакве дилеме да ће цео овај процес бити 
реализован у складу са обавезама које је национална 
гасна компанија преузела у договору са Европском 
комисијом и Енергетском заједницом. 

- Из Србијагаса биће издвојена и делатност 
дистрибуције, будући да је 2015. године формирано и 
предузеће „Дистрибуцијагас Србија“. Сматрамо да у 
Србији треба да постоје четири дистрибутивне зоне, 
које ће покривати све потребе потрошача. Након 
дистрибуције, биће издвојен и трговац гасом. Србија 
ће у будућности имати четири правца снабдевања 
гасом. Следеће године почеће да се реализује 
интерконекција Ниш-Димитровград-Софија, за шта 
су већ обезбеђена средства из европских фондова 
у висини од 48 милиона евра, и за шта је добијена 

грађевинска дозвола, тако да се очекује да 
идуће године буду расписани тендери за 
почетак градње овог правца снабдевања који 
ће Србију, преко Бугарске, спојити са ЛНГ 
терминалом у грчкој луци Алексадропулос. 
Када је реч о интерконектору од бугарске до 
мађарске границе, као наставак Турског тока, 
до краја године биће завршен линијски део 
гасовода, будући да је већ заварено 370 од 
укупно 402 километра, колико је дугачак овај 
гасовод кроз нашу земљу. Следеће године 
биће изграђене компресорске станице. Трећи 
правац, односно интерконекција је повезивање 
са суседном Румунијом, што уз већ постојећи 
Хоргош и могућност снабдевања гасом из 
аустријског гасног чворишта Баумгартена, 
ствара услове за отварање тржишта гаса 

у Србији, и то од 1. октобра 2020. године, а све у 
складу са европским правилима и нормама. Поред 
већ поменутих интерконекција, у плану је и изградња 
гасовода Београд-Бањалука, чиме се отвара  
могућност снабдевања не само Републике Српске, 
већ и целе територије Босне и Херцеговине, казао је 
Бајатовић.

Амбасадор Фабрици истакао је да је већ поменутом 
донацијом потврђена одлична сарадња ЕУ са 
Србијагасом, али и да ће успостављање „SCADA“ 
система омогућити Србијагасу и новоформираном 
предузећу „Транспортгас Србија“ да ефикасно 
спроведу отварање гасног тржишта, као и да ће све 
то имати позитивне ефекте на сигурност снабдевања 
гасом у Србији. Притом, овим пројектом је, како је 
навео, обезбеђена најновија технологија за даљински 
надзор над транспортним гасоводним системом, на 
коју Србија може да буде поносна. 

Сем Фабрици је овом приликом честитао Србијагасу на 
резултатима пословања и финансијској консолидацији, 
као и на првом кораку који је направљен у процесу 
трансформације компаније и раздвајања делатности.

- Наредни план је да се до 1. октобра заврши 
целокупно раздвајање по енергетским делатностима, 
што је веома важно због стварања предуслова 
за отварање преговарачких поглавља у области 

енергетике. Србија заиста има добре предуслове да 
постане регионално чвориште у енергетском систему 
и транспортном сектору овог дела Европе, истакао је 
Фабрици.

Директор Сименса у Србији Удо Ајхлингер рекао је 
новинарима да је имплементација „SCADA“ система за 
његову компанију био веома захтеван пројекат и да 
су испоштовани сви важећи највиши стандарди у овој 
области.

- Ово је важан корак на путу за Србију, која овим, 
заправо, имплементира европске стандарде када 
је реч о регулацији тржишта и управо захваљујући 
овом новом систему даљинског надзора и управљања 
транспортним гасним системом поставља темеље за 
то, казао је директор Сименса.

Представници Сименса презентовали су техничке 
детаље „SCADA“ система и притом истакли да су у 
Новом Саду, у оквиру овог пројекта и његове основне 
платформе, потпуно опремљена и завршена два 
диспечерска центра на две локације, у Србијагасу 
и Транспортгасу, тако да у случају евентуалних 
проблема и застоја у раду, сваки тај центар може да 
преузме улогу оног другог. Реч је о потпуно отвореном 
систему, који треба да интегрише око 159 хиљада 
различитих тачака у овај систем телеметрије.

РАСТЕ ПОТРОШЊА ГАСА
Директор Србијагаса Душан 
Бајатовић, у изјави коју је дао након 
презентације „SCADA“ система рекао 
је новинарима да се потрошња гаса у 
Србији повећава и да ће она ове године 
достићи 2,6 милијарди кубних метара 
гаса, што је равно потрошњи из ранијих  
„златних година“ када су и индустрија 
и домаћинства заједно трошили ту 
количину гаса, а да би до 2027. године 
потражња за плавим енергентом у 
нашој земљи требало да достигне и 
више од 4,4 милијарде кубика. Гаспром 
ће обезбедити сигурно снабдевање 
гасом Србије, рекао је директор 
одговарајући на питања новинара.

Презентација новог система даљинског надзора и управљања у згради НИС-а у Новом Саду

Менаџмент Србијагаса на презентацији „SCADA“ система
Директор Бајатовић, изјава за медије

Сем Фабрици, Душан Бајатовић и Удо Ајхлингер... ... обраћање новинарима и представницима Србијагаса и Сименса
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Компанија инфо

Потписани уговори о завршетку гасификације Краљева, Крагујевца и Зрењанина

СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА И СТАБИЛНЕ ЦЕНЕ 
ГАСА И НА ПОЧЕТКУ 2020.

У просторијама ЈП „Србијагас“ 
у Новом Саду, у уторак, 12. 
новембра, потписани  су уговори 
о пословно-техничкој сарадњи на 
гасификацији насељених места, 
као и изградњи гасоводне мреже у 
индустријским зонама у градовима 
Краљеву, Зрењанину и Крагујевцу. 
Уговоре су потписали генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић и градоначелници 
Краљева и Зрењанина Предраг 
Терзић и Чедомир Јањић, као и 
представник извођача радова који 
ће завршити гасовод до фабрике 
„Фиат аутомобили“ у Крагујевцу, 
Андреја Ђулић, финансијски 
директор предузећа „Millenium 
team“. 

Инвеститори траже гас у 
индустријским зонама

Према речима генералног 
директора ЈП „Србијагас“, 
потписани документи 
представљају основу за завршетак 
гасификације у овим градовима, 
која ће омогућити да сви садашњи 
и будући инвеститори у њиховим 
индустријским зонама, али и 
домаћинства у свим насељеним 
местима на њиховом подручју, 
имају на располагању квалитетан 
енергент великих економских и 
еколошких предности. 

- Желим да 
честитам 
градоначелнику 
Краљева, јер ми 
овим заправо 
решавамо 
све захтеве 
инвеститора у 
индустријској зони, 
али и комплетну 
гасификацију 
града, као и 
снабдевање 
гасом нових 

станова који се граде за војску. 
Када је реч о Зрењанину, овим 
уговором решавамо све међусобне 
финансијске обавезе и отварамо 
нову етапу у нашој сарадњи, 
будући да ћемо свим фабрикама 
које већ раде, али и онима 
које су најавиле свој  долазак, 
обезбедити да могу одмах да се 
прикључе на гасоводну мрежу. У 
Крагујевцу, практично, завршавамо 
инвестицију коју је Град раније 
започео, а у вези са снабдевањем 
гасом „Фиата“. И сва насељена 
места у том граду, која до сада 
нису била гасификована, добиће 
могућност да се греју на гас, рекао 
је директор поздрављајући госте, 
представнике ова три града. Он 
је напоменуо да је нешто слично, 
попут ових потписаних уговора, 
већ урађено и са Сремском 
Митровицом, где ће гас, такође, 
стићи до сваког домаћинства, али 
и да се тиме, уз наставак радова 
на гасификацији општине Ириг, 
заправо 100-постотно завршава 
гасификација Војводине.

Све се чини за сигурност и 
стабилност снабдевања

Све су ово, каже Бајатовић, добре 
вести за потрошаче у целој нашој 
земљи, додајући да је добро 
за све нас и то што се приводи 

крају изградња магистралног 
гасовода од бугарске до мађарске 
границе, што су почели радови 
на проширењу складишта у 
Банатском Двору и што ће се 
градити још једно складиште 
у Итебеју, затим што ће идуће 
године Србија, поред већ поменуте, 
започети и нове интерконекције, 
пре свега изградњу гасовода 
Ниш-Димитровград-Софија, затим 
припрему документације и планова 
за гасовод Београд-Бањалука и 
реализацију интерконекције према 
Румунији, али и ширење гасоводне 
мреже у земљи према Ваљеву, 
Лесковцу, Врању, Гаџином Хану..

Директор Србијагаса истакао је 
овом приликом и да је Србијагас 
предузео све мере у вези са 
сигурним снабдевањем гасом, чак 
и у случају да дође до проблема са 
испоруком гаса преко територије 
Украјине.

- Србијагас је, у сарадњи са Владом 
Републике Србије, предузео све 
мере на обезбеђењу додатних 
количина гаса, пре свега из правца 
Баумгартена, тако да ће Подземно 
складиште гаса у Банатском 
Двору до краја ове године, 
уместо са 450 милиона кубика, 
бити напуњено са додатних 
100 милиона тј. са укупно 550 
милиона кубика, што је додатна 
сигурност за наше потрошаче. То 
значи да снабдевање гасом неће 
бити угрожено, без обзира на 
потенцијалне проблеме. Уједно, 
можемо да кажемо и то да ће цена 
гаса, а имајући у виду цену нафте 
на светском тржишту и валутне 
ризике, такође, бити стабилна 
и неће се мењати у овој грејној 
сезони, најавио је генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић.

(www.srbijagas.com)

Почео попис имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ за 2019. годину

ОВЕ ГОДИНЕ ПОПИСНЕ АКТИВНОСТИ 
ПОЧЕЛЕ НЕШТО РАНИЈЕ

Попис имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ за 2019. 
годину званично је почео првим састанком 
руководилаца пописа, Централне пописне комисије и 
председника свих пописних комисија, који је одржан 
у среду, 30. октобра у Новом Саду, у просторијама 
предузећа на Путу Шајкашког одреда бр. 3.  

- И то је једина значајна промена у односу на пописе 
претходних година – тих две недеље ранијег уласка у 
посао. Разлог је једноставан – након анализе пописних 
активности претходних година утврђено је да је 
поједним пописним комисијама потребно дати више 
времена и за припрему а и за сам попис, рекла нам 
је за овај новембарски Гас прес, Зора Коларски, 
руководилац пописа. 

Како смо чули, руководиоци пописа и Централна 
пописна комисија су у истом саставу, а код 
појединачних пописних комисија, дошло је до 
неколико промена што је уобичајено пред сваки 
почетак пописа.

- У попису имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ 
за 2019. годину учествују 43 комисије, а 
председницима појединачних пописних комисија 
достављена је сва потребна документација и 
уручен је нопходан канцеларијски материјал. 
Дакле, око 200 наших колега учествује у 
овом  великом и сложеном послу, чији је циљ 
сагледавање стварног стања имовине и обавеза 
предузећа, додаје наша саговорница.

Поред ње, и у овогодишњем попису су 
колегинице Наташа Секулић Видак, 

председник Централне пописне 
комисије, Маја Модић Крстић и 
Споменка Лазић као помоћници 
руководиоца пописа, као и 
Светлана Вучић, Татјана Весовић, 
Марија Лабус и Лидија Кевић, 
које су чланице ЦПК.

- Рок за доставу планова рада 
пописних комисија био је 12. 
новембар, пописне листе су 
подељене 18. новембра и попис за 
сада тече својим током. Комисије су 
у обавези да извештаје о извршеном 
попису доставе Централној 
пописној комисији до 20. јануара 
2020. године. Збирни извештај 
о извршеном попису имовине и 
обавеза ЈП „Србијагас“ разматра и 
усваја Надзорни одбор предузећа, а 

крајњи рок за достављање тог извештаја је 24. јануар 
идуће године. Надзорни одбор требало би да Одлуку 
о усвајању истог донесе најкасније до 30. јануара 
2020, рекла је за Гас прес Наташа Секулић Видак, 
председник ЦПК.

У наредном периоду, а у складу са Планом рада ЦПК, 
ићи ће се у редован обилазак комисија, а евентуални 
проблеми ће се решавати на лицу места.  Наравно, 
као и претходних година, руководиоци пописа и 
чланови ЦПК стоје свакодневно на располагању свим 
појединачним пописним комисијама, поручују наше 
колеге које су у попису већ дужи низ година.

В.А.

Важан део је и попис цеви и опреме Србијагаса

Једна од пописних комисија, архива Гп

Директор Бајатовић и градоначелници Терзић и Јањић
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Ускоро ће бити готова нова деоница гасовода од Футога до Беочина

ПРЕЛАЗ ПРЕКО ДУНАВА УРАЂЕН МЕТОДОМ 
КОСО УСМЕРЕНОГ БУШЕЊА („HDD“)

Пред крај новембра посетили 
смо градилиште крај Дунава на 
беочинској страни, где се тих дана 
увелико радило на подбушивању 
реке и постављању подводне 
деонице новог транспортног 
гасовода који полази од Главног 
разводног чворишта у Футогу (ГРЧ 
Футог) и иде до Главне мерно-
регулационе станице у Беочину 
(ГМРС „Беочин“). Саговорник 
Гас преса за ову причу био је 
дипломирани инжењер рударства 
Стефан Николајевски, иначе 
руководилац пројекта у предузећу 
које је носилац овог важног посла 
за ЈП „Србијагас“ - „КМ МОНТ“ из 
Врбаса.  

- Деоница гасовода високог 
притиска од Футога до Беочина 

дуга је 9.915 метара, а испод 
Дунава се постављају цеви у 
укупној дужини од 1.250 метара. 
Подбушивање реке се ради „HDD“ 
методом, односно „косо усмереним 
бушењем“. Читав посао започели 
смо крајем октобра, када је насут 
приступни пут и плато за машине. 
Затим је стигла опрема. Готово 
недељу дана је требало да се 
монтира ова нова машина, а негде 
половином месеца почело је и 
подбушивање. Очекује се да на 
другу страну Дунава, у Футогу, цев 
изађе за 10-ак дана. Људи овде 
раде 24 часа, дакле без прекида, 
јер не сме да се стане док год река 
не буде потпуно „савладана“. Иде 
нам доста добро, задовољни смо, 
време нас је до сад послужило и 

очекујемо да 
ће тако бити 
и до краја 
овог великог 
посла, рекао 
нам је Стефан 
Николајевски. 

Будући да је 
за цео овај 
пројекат 
изабрана група 
понуђача, 
извођача 
радова, 
поред „КМ 

МОНТ“-а као носиоца посла, ту су и 
белоруски „Белтрубопроводстрој“ 
који ради полагање цеви испод 
корита реке, али и други који 
су задужени свако за свој део 
грађевинских и машинских радова, 
као и за изградњу станица и 
отпремно пријемних чистачких 
места. Конкретно на подбушивању 
Дунава ради екипа од 30-так 
људи, а сигурно још толико њих 
је на другим пунктовима где се 
ради заваривање цеви, припрема 
ровова за постављање гасовода, 
приступних путева, полагање 
каблова, катодна заштита и друго. 

Гасовод се, дакле, полаже испод 
корита реке на неких 38 метара 

испод површине просечног нивоа 
Дунава, односно 20 метара испод 
дна реке. Ова траса, каже нам наш 
саговорник Стефан Николајевски, 
изабрана је управо због тога што 
је имала најбољи и тако рећи 
најлакше савладив састав тла, 
будући да је овде доминантан 
глинени слој земље.

- Јесте, овде је, као што видите, 
глина, тако да сви остали слојеви 
нису били добри за постављање 
гасовода. Зато смо се одлучили 

за ову трасу и овај део Дунава. 
Урадили смо најпре пилот 
бушотину, а потом кренули и у 
проширивање канала бушотине. 
Технологија је таква да се он 
постепено проширује, најпре је 
пречник био Ø 400, затим Ø600 и на 
крају Ø800. Онда ћемо закачити ову 
производну цев гасовода која је од 
12 инча односно 323,9mm, тако да 
је наш план да до 28. новембра цев 
изађе на футошку страну. Тамо је 
већ припремљена колона од 1.250 

метара цеви, заварена,  испитана 
и спремна за увлачење. Када се 
заврши подводна деоница, остаје 
да се споји са објектима у Беочину, 
који је свега 1,5 километар удаљен 
од Дунава, и у Футогу до којег има 
нешто мање од 7 километара. И 
овај део посла на изградњи тог, 
копненог, дела гасовода такође је 
при крају, каже нам у овом кратком 
извештају са терена, представник 
„КМ МОНТ“-а.

Весна Арсић

ГАСОВОД ФУТОГ-
БЕОЧИН ЗАМЕНИЋЕ 
ДОСАДАШЊИ 
ГАСОВОД КРОЗ 
ПЕТРОВАРАДИН
Нови гасовод између Футога 
и Беочина заправо је гасна 
обилазница око Новог Сада. 
Његов задатак је да замени 
садашњи магистрални гасовод 
који иде кроз Петроварадин, 
преко Жежељевог моста, а који 
ће убудуће са 50 бити смањен 
на 16 бара, а све то имајући 
у виду законске прописе и 
безбедносне разлоге, да око 
гасовода високог притиска, 
по 30 метара са једне и са 
друге стране, не сме да буде 
стамбених објеката. Читав овај 
пројекат ради се у складу са 
Закључком Владе Републике 
Србије, у којем се налаже да се 
гасоводу МГ-02 смањи ранг са 
транспортног на дистрибутивни 
и да се, као дистрибутивни, 
задржи на постојећој траси 
уз мање реконструкције. Са 
садашњег МГ-02 гасом се 
снабдевају Петроварадин, 
Сремска Каменица, Сремски 
Карловци и насеља општине 
Беочин, као и Фабрика цемента.

Стефан Николајевски у разговору за Гас прес

Градилиште у близини Беочинске фабрике цемента „Кокпит“ из ког се управља полагањем цеви... ...и одлагањем бушећег материјала

Савремена опрема...

Приликом подбушивања... ...поштују се сви важећи стандарди

... белоруског подизвођача
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Имајући у виду вишеструки значај 
преузимања ДП „Нови Сад Гас“ 
од стране наше компаније, Јавног 
предузећа „Србијагас“, у овом броју 
Гас преса преносимо интервју који 
је нови директор тог предузећа, 
иначе извршни директор за 
правне, кадровске и опште послове 
ЈП „Србијагас“ Милан Ђукић, 
дао новосадском дневном листу 
„Дневник“.

• Какво сте стање затекли у 
фирми, шта је приоритет у 
раду, колико се дугује другим 
повериоцима?

- Преузимајући управљање ДП 
„Нови Сад Гас“, били смо свесни да 
ситуација није ружичаста, јер да 
је тако не би дугови били велики, 
рачун у блокади, а готово сви 
процеси у предузећу заустављени. 
И поред свега тога, пре свега у 
интересу заштите сопственог 
потраживања, тим људи из ЈП 
„Србијагас“ преузео је управљање 
овим предузећем. Једна од обавеза 
коју је на себе преузео „Србијагас“, 
као највећи поверилац, 
преузимајући управљање, била је 
да се рачун што пре одблокира 
и да се пређе на пословање у 
законским  оквирима. Деблокадом 
рачуна ти услови су се стекли. 

Захвалан сам свима онима, пре 
свега великим повериоцима и 
Србијагасу као највећем повериоцу, 
који су повукли блокаду верујући 
у будућност пословања „Нови Сад 
Гас“-а. Захвалан сам и онима који 
су били упорни да одмах наплате 
своја потраживања, због чега је 
рачун био у блокади додатних 
14-15 дана, верујем да су нам 
послали поруку и свој став о томе 
како виде будућност онога чији су 
добављач у претходном периоду 
били. У сваком случају, тим људи 
који сада руководи пословањем 
„Нови Сад Гас“-а, као приоритет 
у раду у наредном периоду 
поставља да пословање предузећа 
прилагоди правилима које диктира 
пре свега Закон о енергетици, али 
и други законски прописи који би 
требало да се односе на пословање 
“друштвеног предузећа” у врло 
чудним околностима, када тај 
облик својине, као такав,  не 
познаје више Устав и закон.

• Како се пословало док је 
рачун био у блокади?

- ДП „Нови Сад Гас“  је у 
непрекидној блокади било 624 
дана, а у последње три године 
798 дана. То условљава озбиљне 
поремећаје у пословању. У 
нормалним околностима овако дуга 
блокада рачуна изазива неминовно 
поремећај система пословања. 
Међутим, сведоци смо да је „Нови 
Сад Гас“ радио и пословао готово 
без проблема у периоду блокаде. 
Моја намера није да се бавим нити 
овим начинима нити методама 
којим је предузеће пословало, 
плаћало добављаче и инвестиције, 
исплаћивало зараде у периоду 
блокаде... Мој посао је да од 18. 
октобра ДП „Нови Сад Гас“ послује 
у законским оквирима. А сва 
питања која се данас постављају 
о начину пословања преудзећа 
у тако дугом периоду блокаде, 
највећи поверилац ЈП „Србијагас“ је 
постављао свих 624 дана. Мислим 

да сам јасан да, у погледу тога, 
свако треба да ради свој посао. 

• Да ли ће се наставити 
пословање као друштвено или 
као јавно предузеће и од чега 
то зависи?

- ДП „Нови Сад Гас“ ће, верујем, 
још неко време морати да настави 
пословање као „друштвено 
предузеће“ у, признајем, сложеним 
околностима у којима друштвена 
својина више не постоји као облик 
својине ни у уставу ни у закону. 
Зато ћемо рад и пословање 
прилагодити као да је у питању 
јавно предузеће. У који облик 
својине ће бити трансформисано 
предузеће, питање је, пре свега, 
за Владу Републике Србије и 
надлежна министарства. Мислим 
да је ово питање, нарочито, 
важно повериоцима и држави. 
Кориснике услуга, потрошаче 
гаса, ово свакако не занима. Њих 
занима сигурно и континуирано 
снабдевање гасом. 

• Да ли је обезбеђено редовно 
снабдевање гасом свих 
корисника, колико је њих 
укупно и у којим општинама?

- Уговорене количине гаса које 
је ЈП „Србијагас“ обезбедило од 
стране „Гаспрома“ из правца 
Русије, гарантују сигурност 
снабдевања Републике Србије. 
Са наше стране,  уговорене и 
требоване количине гаса које је 
„Нови Сад Гас“ уговорио са ЈП 
„Србијагас“,  гарантују сигурно 
снабдевање Града Новог Сада, 
али и других 5 општина, где је 
„Нови Сад Гас“ дистрибутер, 
а то су још и Беочин, Сремски 
Карловци, Бачки Петровац, Бачка 
Паланка и Мали Иђош. Купце гаса 
подсећам да је њихова обавеза да 
потрошене количине гаса плаћају у 
законском року, чиме ће допринети 
сигурности снабдевања о којој 
говоримо.

• Међу највеће проблеме 
са којима се ДП „Нови Сад“ 
гас сусреће, убројали сте и 
издвојили питање прикључака 
- да ли то значи да има пуно 
нелегалних прикључака, 
како то утиче на безбедност 
система, шта ћете предузети? 
Има ли пуно потенцијалних 
корисника који дуго чекају на 
прикључење?

- Грађани су потпуно у праву 
и разумем став да промене у 
управљању будуће потрошаче не 
треба да занимају. У том смислу 
свим екипама, по реонима које 
дуже, издат је налог да се сваки 
дан, укључујући и радну суботу, 
интензивно баве прикључцима 
за физичка лица, зграде, правна 
лица, по редоследу приспећа 

захтева и комплетирања 
документације. Са друге стране, 
заинтересоване за потрошњу гаса 
молим да разумеју да правила за 
изградњу прикључака и услове, 
не опредељује пословодство 
„Нови Сад Гас“-а, већ Закон о 
енергетици, који је изузетно 
јасан по питању прикључака на 
енергетски систем. Природни гас је 
по себи опасна материја и верујем 
да сви имамо разумевања да не 
може бити никаквог прескакања 
или изостављања било које радње 
у поступку од подношења захтева 
за прикључење па до потписивања 
уговора о испоруци природног 
гаса и физичком пуштању гаса 
у унутрашњу гасну инсталацију 
купца тј. потрошача гаса.То је један 
ходограм мера и активности, који 
ће ускоро бити на сајту предузећа 
свима јасан и доступан. Изостанак 
било ког корака блокира даљи рад 
на прикључку. То је јасно и око 
тога просто не можемо водити 
разговоре, јер је то законска 
регулатива која важи за све. 
Питање нелегалних прикључака је 
нешто чиме ћемо се континуирано 
бавити. Постоје неуобичајени 
показатељи у пословању, који 
људима из струке и из посла 
трговине природним гасом, 
свакако сигнализирају одређени 
проблем.

• Какви су планови за будућност 
и како ћете се прилагодити 
условима пословања с 
обзиром на то какво је стање у 
предузећу?

- Мислим да је данас, безмало 
месец дана након доласка новог 
руководства у „Нови Сад Гас“, 
будућност предузећа извеснија. 

Дуг који имамо према 
ЈП „Србијагас“ чини нас 
највећим дужником 
према државног гасном 
предузећу. Са друге стране, 
мислим да смо изласком 
из блокаде, избегли 
евентуални стечај, без 
да сада анализирамо све 
аспекте привредноправног 
института стечаја, дакле 
те опције више нема. Али, 
нема ни друштвене својине, 
па ће задатак тима људи 

са Блаженком Мандић на челу 
Управног одбора, Даницом Илић 
на челу финансија, Бранимиром 
Меданом на челу продаје гаса 
и Бранком  Божанићем на 
челу правног сектора, уз помоћ 
стручњака из  „Нови Сад Гас“-а, 
у наредном периоду бити да 
пословање доведемо у оквире 
пословања било ког јавног 
предузећа у Србији и тиме спремно 
дочекамо промену облика својине 
предузећа. Запослени не треба 
да брину. Сва радна места ће 
бити сачувана, али ће обим и опис 
послова свакако бити другачији, 
како се предузеће буде мењало.

• А колико има запослених, 
каква се ту кретања могу 
очекивати?

- Предузеће има 99 запослених 
и солидну квалификациону 
структуру. Можда најбоље 
наслеђе које смо затекли јесу 
заправо стручни људи, пре свега 
у техничком делу предузећа, који 
знају да раде свој посао и који 
имају квалификације и лиценце. 
Нису у плану никаква планска 
отпуштања, али није у плану 
ни пријем нових запослених. 
Можда постоје позиције, које су 
упражњене, али о томе ћемо када 
се предузеће стабилизује.

Добрила Млађеновић

Интервју Милана Ђукића новосадском листу „Дневник“

СРБИЈАГАС ПРЕУЗЕО УПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВАЊЕМ ДП „НОВИ САД ГАС“

• Каква је наплата од 
потрошача?

- ДП „Нови Сад Гас“ има скоро 
60.000 прикључака, што га 
чини другим дистрибутером у 
Србији по броју прикључака. 
Проценат наплате је висок 
и то је гарант да предузеће 
може да санира последице 
лошег пословања у претходном 
периоду. Одлуке органа 
управљања уназад месец 
дана усмерене су на то да смо 
увели „нулту толеранцију“ 
на неплаћање испоручених 
и преузетих количина гаса. 
Нема и неће бити никаквих 
привилегованих физичких лица, 
зграда или правних лица којима 
ће се толерисати кашњење у 
плаћању доспелих обавеза. 
Свако ко не буде у законском 
року измиривао обавезе биће у 
поступку принудне наплате.

• Зашто није радила 
благајна, када ће грађани 
опет моћи да плаћају рачуне 
у простору предузећа и да ли 
та могућност постоји само у 
Новом Саду?  

- Одмах након именовања новог 
руководства, уочили смо да рад 
благајне и ток готовог новца 
није регулисан адекватним 
општим актом и како би 
спречили могуће проблеме, 
прекинули смо рад благајне. 
Неопхона општа акта су донета, 
успостављен је низ процедура 
у вези са током готовог новца 
и благајна је од 18. новембра 
почела да ради. Она  ће 
бити на услузи грађанима и 
потрошачима, као и до сада за 
плаћање рачуна без банкарске 
провизије, како је део грађани и 
навикао да плаћа рачун за гас.

Преузето из других медија

Милан Ђукић, директор ДП Нови Сад-Гас

Зграда новосадског дистрибутера
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Фото гас

Новембар кроз објектив

НОВИ УГОВОРИ, НОВА ОПРЕМА, НОВИ 
КИЛОМЕТРИ ГАСОВОДА...

Месец бројних дешавања био је овај новембар 2019. У нашој компанији потписани су уговори са неколико 
градова, који су утемељили пут изградњи нових дистрибутивних гасовода средњег и ниског притиска. У исто 
време започели смо и привели крају изградњу једног новог дела нашег постојећег транспортног гасоводног 
система, деоницу која спаја бачку и сремску страну у близини Новог Сада, тј. гасовод притиска од 50 бара 
између Футога и Беочина.  А управо за транспортни систем завршен је „SCADA“ систем за управљање 
гасоводом, који је промовисан пред бројним представницима медија. О тим и другим дешавањима и у овој 
новембарској  фоторепортажи!

13

...привукла је велики број медија

Б. Мандић, Д. Вучур и Ј. Будимир на промоцији „SCADЕ“Презентација „SCADA“ система...

Директор Србијагаса и потписници уговора... ...одговарали на питања новинара Полагање цеви креће са сремске стране Радови на новој згради ЈП „Србијагас“ у Новом Саду

...појашњавајући све детаље подбушивања ДунаваПредставник КМ Монта даје изјаву за наш билтен...

Цев се у Дунав спушта под углом од 10,7o

У сусрет захтевима инвеститора, уговори о гасификацији Честитке градоначелницима Краљева и Зрењанина
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Едукација Инфо плус

Наставак едукације наших инжењера у организацији DVGW Радови на реконструкцији зграде ЈП „Србијагас“ у Новом Саду

У ФОКУСУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА РЕГУЛАЦИЈУ 
ПРИТИСКА ГАСА И МЕРЕЊЕ ГАСА

ПРЕСЕЉЕЊЕ У МАРТУ

Јасмина Ђорђевић

У једном од прошлих бројева 
нашег билтена већ смо писали 
о едукацији стручњака из 
југоисточне Европе, коју организује 
Немачко стручно научно-
техничко удружење за гас и 
воду - DVGW. Овог пута причамо 
о наставку едукације кроз још 
једну радионицу која је одржана 
у седишту фирме „ERDGAS 
SCHWABEN“ у Аугсбургу, у периоду 
од 11-13.11.2019, а која је, заправо, 
била припрема за полагање 
сертификата које ће се обавити у 
наредном периоду. 

Међу 20 учесника ове радионице, 
као и на претходна два семинара, 
били су представници 11 компанија 
из 4 државе, Србије, Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Словеније, 
а нашу земљу представљало је 
четворо наших колега: Оливера 
Нишавић, Борко Мандић, Звонко 
Телпингер и Александар Ристић.

Према речима Оливере Нишавић, 
садржај едукације су била 
предавања о испитивању готовог 
монтираног постројења на месту 
постављања и стављање у погон, 
практичне вежбе, спровођење 
функционалног испитивања, 

процена и 
документација 
резултата 
испитивања и 
израда потврде о 
пријему. 

- И овај семинар је 
водила, односно 
преводила 
предавања и 
захтевне дискусије, 
представница DVGW 
за југоисточну 
Европу Аида 
Бучо-Смајић. Предавачи су 
били компетентни стручњаци за 
мерно-регулациона постројења. 
Поред искусних предавача, успеху 
семинара су, великим делом, 
допринели и сами полазници, који 
су и овог пута активно учествовали 
у дискусији и практичним вежбама, 
и још једном показали добро 
познавање техничке регулативе. 
Посебна пажња посвећена је 
директној комуникацији полазника 
с предавачима, дискусији и 
међусобној размени искуства. И 
овог пута је наглашена важност 
преношења знања, с обзиром на то 
да ће природни гас и у будућности 
имати значајну улогу за сигурно и 
економично снабдевање, јер, како 
је наглашено и поручено са овог 
скупа-без природног гаса нема ни 
енергетске транзиције, рекла је за 
Гас прес Оливера Нишавић.

Од колеге Звонка Телпингера 
сазнали смо да је сама радионица 
конципирана тако да сада већ 
компетентни стручњаци, после 
положеног испита у Сарајеву, 
како на теоријски начин, тако и 
у практичном смислу, добију што 
бољи увид у тематику која ће бити 
на стручном разговору (усменом 
испиту) у другом кварталу 2020. 
године у седишту DVGW-a у Бону, у 
Немачкој.

- У теоријском делу смо упознати 
са надлежностима компетентних 

стручњака и ауторизованих 
експерата, тј. ко заправо и шта 
сме да ради на постројењима, 
станицама, на гасоводима до 5 
бара, али и на онима од 5 до 16 
бара и преко 16 бара. Предочене 
су све радње и активности 
компетентних стручњака, у смислу 
шта је потребно доставити од 
документације и које радње је 
неопходно урадити пре пуштања 
самог постројења (станице) у 
рад и након тога. Практични део 
радионице је био на готовим 
постројењима (станицама) у кругу 
фирме „ERDGAS SCHWABEN“. 
Посебно искуство било је видети 
„мобилни“ ГМРС улаз 80 бара и 
излаз такође 80 бара. Учесници 
су сами вршили испитивање 
постројења (станице) на 
непропусност, где су циљано 
поједини спојеви били олабављени, 
како би се установило цурење. 
Такође је вршено и функционално 
испитивање појединих делова 
постројења. Све у свему, 
радионица је била корисна база 
за припрему за стручни разговор 
у оквиру сертификовања за 
ауторизоване експерте. Посебно 
ми је драго што је на свим 
досадашњим окупљањима владала 
и више него позитивна атмосфера 
међу учесницима, а циљ је био да 
надоградимо постојеће и стекнемо 
нова знања из области гасне 
технике и регулативе, изјавио је за 
наш билтен Звонко Телпингер.

Лепо време иде на руку и извођачу 
радова на реконструкцији нове 
пословне зграде Јавног предузећа 
„Србијагас“ у Новом Саду, која се 
налази на Булевару ослобођења 
бр. 69. Како смо чули у разговору 
са извршним директором за 
правне, кадровске и опште 
послове Миланом Ђукићем, 
радови напредују у складу са 
динамичким планом, а ако све буде 
у реду, а засад није било никаквих 
проблема, може се очекивати да 
се запослени Србијагаса у ову 
зграду преселе у марту идуће 
године. Тако ће, 15 година након 
оснивања, трајно бити решено 
питање седишта националне гасне 
компаније, а њени запослени ће, 
коначно, имати своју зграду.

- Радовима је претходила 
компликована процедура куповине 
пословног простора од приватних 
власника, банака и државних 
предузећа. Наравно да 80% 
простора није било имовински-

правно решено, тако да смо тек 
закључно са децембром 2018. 
године комплетирали целу 
зграду да буде 100% у својини 
или коришћењу ЈП „Србијагас“. 
Тек тада су се стекли услови да 
уђемо у реконструкцију зграде. 
Овај обиман посао урадиле 
су колеге из Имовинско-
правне службе и желим да их 
похвалим за одлично урађен 
посао који смо сви већ помало 
и ставили у други план, јер нам 
је убрзо иза посла „зграда“, 
стигао још комплекснији посао 
„велики гасовод“, који управо 
ових дана приводимо крају, 
казао нам је Милан Ђукић.

На располагању ЈП „Србијагас“ 
биће приземље и 7 спратова. Први 
је резервисан за сале за састанке 
и мини конференцијске сале. 
Други спрат је за Директоријум, 
а од трећег спрата па нагоре су 
поједине функције. На седмом 
спрату је мини кафе и тераса, на 

којој ће, једино, како се већ сада 
зна, бити дозвољено пушење. 

- Цела зграда ради се у оквирима 
„паметне зграде“, а можда да, 
ипак, сада не откривамо баш 
све, нешто нека остане и за само 
отварање, каже наш саговорник и 
додаје да је менаџмент компаније  
пред извођача радова, који је 
изабран у поступку јавне набавке, 
поставио задатак - савремена и 
функционална пословна зграда. 

- Од почетка имамо увид у план 
реконструкције и ток радова, 
које изводи предузеће „Бобар“ 
Бешка, иза којег су, иначе, хиљаде 
квадрата стамбеног и пословног 
простора изграђених по најновијим 
стандардима, тако да очекујемо да 
ће наша будућа пословна зграда, 
сасвим сигурно, испунити, па и 
надмашити сва очекивања, рекао 
је Ђукић. 

Пред крај новембра на врх зграде 
постављен је логотип са називом 
наше компаније. Један део фасаде 
већ је завршен. Новосађани су, 
свакако, већ уочили да се ова 
зграда реновира, а од скора, 
будући да је лого постављен и са 
бочне стране, могу да виде њена 
главна обележја. О значају ове 
зграде, и из угла запослених и из 
угла менаџемнта, ћемо сигурно 
писати много више идуће године. 

В.А.

ЗГРАДА КОЈА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛА ПРОШЛОСТ НОВОГ САДА
О нашој будућој згради и 
следећи утисци:

- Да будем и помало личан 
у свему овоме. У Нис-Гасу и 
Србијагасу радим 19 година. 
Рођен сам и одрастао у 
Гагариновој улици, која је 
300-400 метара од наше 
будуће зграде. У згради 
НИС-а ми никада нисмо 
били домаћини, нити је 

зграда рађена за потребе гасног дела. Цела зграда у улици Народног 
фронта је грађена за потребе Нафтагаса, тако је и књижена и додатно 
закомпликована имовинско-правна ситуација продајом НИС-а. Сада 
ћемо, коначно, имати своје трајно седиште и прилику да будемо 
домаћини у својој згради. Као дете памтим ту зграду као зграду у којојсу 
биле три-четири велике државне фирме и која је за оно време била 
зграда савременог дизајна. Моја интересовања о згради су ишла толико 
далеко да сам сазнао готово све податке о њој у фази пројектовања 
и градње. Поделићу са вама само једну фотографију с почетка 70-тих 
година, када су се још увек изводили радови на будућем Булевару, а 
ова зграда је тада била већ готова. Свака  грађевина има своју животну 
причу. Са детаљном реконструкцијом овој згради смо удахнули један 
нови живот и трајање, притом не заборављајући њену прошлост, на коју,  
верујем, може да буде поносна, каже на крају разговора Милан Ђукић.

Семинар у Аугсбургу, представници Србијагаса

Наше колеге Мандић и Телпингер

Седиште Србијагаса на Булевару ослобођења
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Вести из Гаспрома

У Санкт Петербургу је у петак, 22. 
новембра одржан радни састанак 
између председника Управног 
одбора Гаспрома Алексеја 
Милера и председника Извршног 
одбора ОМВ-а Рајнера Зелеа.

Највиши представници двеју 
компанија разговарали су о 
актуелним питањима сарадње, 
посебно истичући раст испорука 

гаса за Аустрију, који се наставља 
већ пету годину заредом. Према 
привременим подацима, Гаспром 
је од 1. јануара до 21. новембра 
2019. године у Аустрију испоручио 
12,7 милијарди кубних метара гаса, 
што је за 2,8 одсто више у односу 
на целокупну 2018. годину, што је 
рекордна година у погледу извоза 
Гаспрома у ову европску земљу. 
Пораст у односу на исти период 

претходне године износио је 
33,5%. Посебна пажња посвећена 
је имплементацији пројекта 
„Северни ток 2“. Поред тога, на 
састанку је, такође, разговарано о 
потенцијалној сарадњи у сегменту 
ЛНГ-а, а у оквиру Меморандума 
о разумевању који су две стране 
потписале у јуну 2019. године.

(www.gazprom.ru)

Како је средином новембра саопштила руска 
компанија „Гаспром“, оба крака гасовода „Турски ток“ 
напуњена су гасом. 

- Пуњење гасом тренутно је завршено за оба крака, 
почевши од објекта на копну у близини Анапе, до 
пријемног терминала, који се налази у близини 
Кијикеја на обали Турске, наводи се у саопштењу те 
компаније. Такође се додаје да су руска компресорска 
станица и депонија у Русији спремне за почетак 
експлоатације. Гаспром наводи и да се приводе крају 
радови на пријемном терминалу у Турској.

Председници Русије и Турске, Владимир Путин и 
Реџеп Тајип Ердоган разговарали су телефоном 09. 
новембра о реализацији Турског тока и потврдили 
да ће до краја децембра гасовод почети да ради.
Руски „Гаспром“ саопштио је и то да су завршени 
заваривачки радови на делу гасовода „Северни ток 

2“, ка Немачкој, на руској територији. Како се, такође, 
наводи, спрема се и покретање компресорске станице.

(www.gazprom.ru)

Саопштење које су пренели бројни медији

У Санкт Петербургу разговарали Алексеј Милер и Рајнер Зеле

ОБА КРАКА ТУРСКОГ ТОКА НАПУЊЕНА ГАСОМ

ИЗВОЗ РУСКОГ ГАСА У АУСТРИЈУ НАДМАШИО 
РЕКОРД ИЗ 2018!

Акције

Свечана академија поводом 
прославе годишњице рада 
Центра руског географског 
друштва у Србији одржана је 
средином новембра у Руском 
дому у Београду. Овом свечаном 
догађају, поред бројних званица, 
присуствовали су и амбасадор 
Русије у Београду Александар 
Боцан-Харченко, генерални 
директор ЈП „Србијагас“ Душан 
Бајатовић, који је и председник 
Савета овог центра, као и 
руководилац Центра професор 
доктор Мирољуб Милинчић.

Обраћајући се присутнима, 
руски амбасадор изразио је 
захвалност припадницима Центра 
на делатности, истрајности, 
упорности и постигнутим 
резултатима.

- Веома смо захвални Србији, 
руководству Србије и Србима 

на томе што Руско географско 
друштво, најугледније и највеће 
друштво, које има велику и богату 
историју делатности у Русији, има 
могућност да делује као центар 
овде у Србији, казао је Боцан-
Харченко, додајући да ће Амбасада 
наставити да помаже Центру, као 
што је то и до сада чинила.

- Истина је да такав центар, осим 
у земљама бившег СССР-а, постоји 
само у Србији, а ја се питам да 
ли бисмо могли да га отворимо у 
некој другој земљи, додао је руски 
амбасадор и истакао да су Центру 
у Србији омогућени најбољи могући 
услови за рад.

Присутнима се, затим, обратио 
и председник Савета Центра, 
Душан Бајатовић, који је рекао да 
је добро што смо утемељили Руско 
географско друштво у Србији.

- Увек су припадници тог друштва у 
Русији били елита, а ми треба да се 
потрудимо да следимо тај пример, 
изјавио је Бајатовић и уједно 
подсетио на блискост српског и 
руског народа:

- Данас, када смо суочени са 
прекрајањем историје, пре свега 
оне из Другог светског рата, када 
се опет уједињују фашисти, а 
заборављају се и руске и српске 
жртве, треба да се сетимо да 
су Руси и Срби и православни и 
словенски народ, да смо блиски, 
не само по култури и језику, већ и 
по односу према слободи, навео је 
Бајатовић.

Руководилац Центра 
професор доктор Мирољуб 
Милинчић захвалио је 
овом приликиом свима на 
подршци и пажњи коју 
Центар добија са много 
страна. 

- Рад нашег Центра 
представља само 
један мали сегмент 
вишевековних веза и 
заједничких напора 

наша два народа и две државе да 
очувају и унапреде своје међусобне 
односе и овај свет учине бољим 
местом за живот свих нас. Центар 
је у протеклом времену успео да 
реализује боравак студената из 
Србије на теренским камповима 
и летњим школама широм Руске 
Федерације (острво Гогланд у 
Финском заливу, Јермак и Кизил 
Курагино у Јужном Сибиру, 
Лењинградска и Псковска област, а 
ове године и двонедељни боравак 
на Криму). Такође, и боравак 
студената и других младих људи 
из Руске Федерације у Србији, 
рекао је Милинчић.

Поред тога, Центар је током 
постојања организовао на 
десетине изложби фотографија, 
културних програма и учешћа на 
филмским фестивалима. Био је 
суорганизатор у снимању филма 
о Николају Краснову, а ове године 
и део организације Међународне 
конференције „Бесмртни пук“. 

(www.sputniknews.com)

Директор Бајатовић на прослави Центра руског географског друштва у Србији

БЛИСКОСТ СРПСКОГ И РУСКОГ НАРОДА НА 
МНОГИМ  ПОЉИМА

РГД
Руско географско друштво 
основано је указом руског 
императора Николаја I 1845. 
године. Друштво је током 
протекле 174 године неколико 
пута мењало своје име, али 
је увек имало прворазредни 
национални и међународни 
значај. Током година, 
Друштвом су руководили 
представници царске куће 
Романових, познати путници, 
истраживачи и државни 
службеници. У новембру 2009. 
године за председника Руског 
географског друштва изабран 
је Сергеј Шојгу, а формиран 
је и Савет покровитеља, којим 
председава председник Руске 
Федерације Владимир Путин. 
Руско географско друштво 
придаје велики значај раду свог 
Центра у Србији. Центар Руског 
географског друштва у Србији 
званично је отворен 17. октобра 
2016. године, а ове године је 
прославио трећи рођендан.

Пријемни терминал Турског тока у Турској

Рајнер Зеле и Алексеј Милер Један од ранијих састанака у седишту Гаспрома Руски амбасадор Александар Боцан Харченко

Душан Бајатовић на прослави РГД у Руском дому
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Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2019/20 Светски дан чистог ваздуха

ПРИРОДНИ ГАС И ДАЉЕ ОМОГУЋАВА 
ЈЕФТИНО И КОМФОРНО ГРЕЈАЊЕ!

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
ТРЕБА ДА БУДЕ ЗАЈЕДНИЧКА БРИГА И 
ОДГОВОРНОСТ СВИХ НАС!

За грејање просечно изолованог 
стамбеног простора од 60 m2 
на 20оC у току 16 сати дневно у 
целом стану, 180 дана у грејној 
сезони, потребна је енергија од 
око 9.000 kWh (150 kWh/m2 је 
просечна процењена потрошња 
за грејање у Србији), саопштила је 
на почетку грејне сезоне Агенција 
за енергетику Републике Србије, 
АЕРС. Најниже трошкове енергије 
за грејање, за наведене услове, у 
грејној сезони 2019/2020. (према 
ценама из октобра 2019.) имаће 
домаћинства која се греју на дрво у 
подручјима Србије у којима се оно 
може набавити по нижим ценама 
(на пример 4.650 динара по m3) и 
уколико имају новије пећи чија је 
ефикасност већа, нпр. 65%. У том 
случају им је за набавку горива 
потребно 38,3 хиљаде динара за 
сезону. Значајно веће трошкове, 
око 62 хиљаде динара, имаће 
домаћинства која користе скупље 

огревно дрво (са ценом 6.350 
динара по m3) и имају пећи ниже 
ефикасности.

Према просечној цени природног 
гаса у Србији, за грејање током 
целе зимске сезоне и ове године 
треба издвојити 42 хиљаде динара, 
при чему је додатна предност 
његовог коришћења и комфор који 
пружа. 

Нешто виши су трошкови грејања 
на угаљ (48 до 52 хиљаде динара). 
Грађанима који се греју на пелет 
годишњи трошкови износе 
око 60 хиљада динара, ако се 
сагорева у ефикаснијим пећима 
конструисаним за ово гориво. 

Домаћинства која користе 
термоакумулационе пећи имаће 
трошкове од 48 хиљада динара, 
али само уколико се искључиво 
користи јефтинија ноћна 
електрична енергија. Допуњавање 

пећи коришћењем скупље 
електричне енергије само током 
два сата дневно, увећава трошкове 
за 44%, тако да они износе око 69 
хиљада динара. 

Највеће трошкове енергије за 
грејање имаће домаћинства која 
користе електричну енергију 
директно у грејним телима и 
котловима за етажно грејање, 
пропан бутан гас и лож уље. За 
набавку енергената или енергије, 
која је потребна за грејање 
просечног стана током целе 
сезоне, она морају издвојити 128 
хиљада динара за електричну 
енергију, 127 хиљада динара за 
пропан бутан гас, односно 120 
хиљада динара за лож уље.

У односу на претходну 
годину ниже су 
јединичне цене лож 
уља за 18% и пропан 
бутан гаса за 5%. 
Остале цене нису 
битно промењене.  

АЕРС напомиње 
да наведени 
износи обухватају 
само трошкове 
набавке енергије, 
односно горива, 
а не обухватају 
инвестиционе 
трошкове (нпр. 
набавку пећи и 
уградњу инсталација 
централног 
грејања) и трошкове 
периодичних 
прегледа и 
одржавања.

(www.aers.rs)

Ксенија Аћимовић

Широм света 03. 
новембра обележава 
се Светски дан 
чистог ваздуха. 
Подаци Светске 
здравствене 
организације 
упозоравају да 
је преко 90% 
популације изложено 
загађеном ваздуху. 
Према подацима 

Агенције за заштиту животне средине, проблем са 
квалитетом ваздуха имају скоро све веће урбане 
целине у Србији. Највећи извори загађења ваздуха 
у Србији су саобраћај као мобилни извор загађења, 
стара возила на дизел–гориво, углавном забрањена 
у земљама одакле долазе, лош саобраћајни проток 
у урбаним целинама,  кућна ложишта (мазут, угаљ), 
термоенергетски сектор и индустрија.   

Сада је и више него јасно да је саобраћај, његова 
висока учесталост, аутомобили и возила са 
застарелим моторима, драматично присутан 
загађивач, непријатељ нашег здравља и да је задњи 
час да сви тога постанемо свесни.

Најчешћа обољења проузрокована штетним дејством 
загађења ваздуха су: астма, (хроничан) бронхитис, 
канцерогена обољења дисајних органа и дијабетес. 

Посебно штетно дејство загађење ваздуха има на 
особе осетљивијег здравља, децу, труднице, хроничне 
болеснике.

Светски дан чистог ваздуха је подсетник да је ваздух 
услов живота и својеврсно упозорење на опасност, 
да услед свакодневног прекомерног емитовања 
штетних материја у атмосферу, угрожавамо своје 
животе и опстанак планете Земље. Проблем загађења 
ваздуха је светски, има га Европа и земље у региону.  
Специјализована агенција Светске здравствене 
организације за испитивање рака означила је као 
доказани хумани канцероген издувне гасове дизел 
мотора. А наше Министарство заштите животне 
средине указује да су претходни дани показали 
колико ми сами драматично утичемо на квалитет 
ваздуха. У данима када нема грејања, када нема 
значајног индустријског загађења, али ни ветра ни 
кише да помогну, „ваздух може да се види“. Време 
је да престанемо да убијамо сами себе, порука је у 
саопштењу Министарства поводом Светског дана 
чистог ваздуха. 

Побољшање квалитета ваздуха треба да буде 
заједничка брига и одговорност свих нас. Решења су 
у селективном коришћењу аутомобила, иновативним 
технологијама, замени енергената, улагању у 
постројења за пречишћавање ваздуха, у циркуларној 
економији, у зеленој градњи! Решења су у промени 
лоших пракси! Напустимо старе навике! Садимо 
дрвеће и пошумљавајмо!

АЕРС анализа Еко кутак

ЕКО КАЛЕНДАР
• 3. новембар - Светски дан чистог ваздуха - 
              World Pure Air Day
• 17. новембар - Дан еколошких покрета - 
  The Environmental Movement Day

Ел.ен. - грејна тела и котлови

Потрошња енергије: 9000 kWh у сезони
Релативни односи годишњег трошка енергије за грејање

Пропан бутан

Лож уље

Ел.ен. ТА (допуњавање дању)

Дрво, скупље

Пелет (дрво)

Угаљ - сирови лигнит Колубара

Ел. енергија ТА (пуњење само ноћу) = 100

267

264

251

144

129

126

108

102

100

88

8080

100 200 3000

99

Угаљ Вреоци сушени

Ел.ен. ТА (пуњење само ноћу)

Ел.ен. ТА (пуњење само ноћу)

Природни гас

Дрво, јефтиније
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Почетком октобра, у организацији 
Јединствене синдикалне 
организације ЈП „Србијагас“ за 
више послодаваца и у сарадњи са 
туристичком агенцијом „Путник“, 
запослени Србијагаса, који су се 
пријавили, путовали су на Азурну 
обалу, а њихови утисци са овог 
пута су заиста предивни. Ница, 
Кан, Сен Тропе, Антиб, Монако 
и Монте Карло најважнија су 
места која су обишли и којима су 

прошетали наши путници. 

- Изузетно лепо путовање и 
места која заиста имају шта да 
понуде туристима. Одлучили смо 
се за ову дестинацију јер нам је 
то јединствена прилика да под 
изузетно повољним условима, 
дакле по цени од 230 евра које 
отплаћујемо до маја идуће године, 
видимо овај део Европе чији су 
лепота и шарм по много чему 
јединствени, слажу се у оцени 

наше колеге са којима смо имали 
прилику да разговарамо.

Синдикат Србијагаса наставља 
да организује ова интересантна 
путовања на далеке дестинације, 
а следеће што се већ увелико 
организује јесте Лисабон, за који 
је предвиђено пет дана боравка, 
и то по цени од 339 евра плус 12 
хиљада динара, а све на рате до 
краја 2020. године.                 В.А.

У сарадњи Синдикалне организације „Дистрибуцијагас 
Србија” са „Royal SPA” хотелом из Бање Ковиљаче, за 
запослене у нашој компанији у Београду, организован 
је тродневни излет у Бању Ковиљачу у периоду од 
4-6. октобра ове године. На пут је кренуло 55-оро 
наших колега. У организацији путовања активно је 
учестовала колегиница Миладија Цица Драгићевић.

- Пре доласка у бању обишли смо планину Гучево, где 
се налази Спомен костурница у којој су сахрањени 
посмртни остаци српских и аустроугарских ратника 
изгинулих 1914. године. Наредног дана смо обишли 
манастир Троношу, споменик српске културе из 13-ог 
века, кога су по предању изградила браћа Југовић. 
Затим били смо и у  Етно селу Тршић, родном месту 
Вука Караџића. Посетили смо и Мали Зворник, шетали 

градом и поред реке Дрине. Ништа мање леп 
није био излет до етно села „Сунчана река“. 
Неки су шетали, неки су искористили време  
за садржаје које нуди ово прелепо место 
(јахање, фудбал, кошарка, тенис, вожња 
квадовима..). Све време колегама је на услузи 
била и богата понуда самог хотела, рекла 
је за Гас прес Цица Драгићевић додајући да 
су овога пута многе наше колеге са собом 
повеле децу, јер концепција оваквих излета 
управо  јесте опуштање и дружење уз 
најближе и пријатеље, а за свакога, сигурно, 
има понешто.                                Ј. Ђорђевић

Наташа Лончар

Многи „HR“ менаџери препознају 
рођендане запослених у фирми 
као прилику за неку врсту „team 
buildinga“ и зближавања тима, тако 
да многе компаније у свету имају 
неку врсту политике прославе 
рођендана, као знак бриге и пажње 
према запосленима. Заправо, 
у већини предузећа, колеге 
обележавају своје рођендане са 
колегама, што је и разумљиво, 
с обзиром на то да су то људи с 
којима проводимо највећи део 
дана и са којима нам је стало да 
поделимо и тај „посебан“ дан у 
години за сваког од нас. 

Како код нас не постоје неке 
одређене смернице типа „како 
прославити рођендан на послу“, 
све је врло индивидуално, тако да 
су, неретко, у истој канцеларији и 
они који обележавају свој рођендан 
и они који би најрадије да се ни 
не зна да им је „диван дан”. Обе 
опције су, наравно, у највећем 
могућем реду. Сви смо различити и 

за овакве ствари исправан је само 
лични избор и афинитет, јер то је 
ипак наш рођендан. Неко ужива 
у пажњи и дружењу са колегама, 
а други посао доживљавају 
искључиво и само као посао.  

Како год, у питању је специфична 
ситуација, јер на послу смо да 
радимо, а не да се забављамо, и 
неће сви послодавци благонаклоно 
гледати на масовно окупљање око 
ића и пића, колико год оно трајало. 
Зато и јесте прво и основно 
проверити каква су неписана 
правила предузећа по том питању, 
и на који начин се то ради, ако се, 
уопште, ради. У сваком случају, 
боље је да постоји неки шаблон 
обележевања рођендана, него да 
свако ради како зна, уме, може, 
хоће...

Ако се претпостави да сте већ 
довољно дуго у неком предузећу, 
сасвим сигурно ћете знати каква је 
корпоративна традиција по питању 
обележавања рођендана, па ћете 
се лако уклопити. Ипак није лоше 

водити рачуна о неким стварима, 
пре свега како би атмосфера 
била пријатна и опуштена, а 
и како не бисте реметили сам 
процес рада. Због тога је најбоље 
одабрати или неки термин паузе за 
доручак/ручак, или после радног 
времена, уколико ћете колеге 
частити у неком локалу. Што се 
самог послужења тиче, код нас 
је уобичајена нека „залогајчић“ 
варијанта. Пића се, подразумева 
се, ограничавају на безалкохолна, 
осим ако не прослављате мимо 
радног времена и канцеларије. 
Оваква неформална дружења 
знају доста да опусте атмосферу 
и позитивно утичу како на односе 
унутар фирме, тако и на сам 
процес рада. Наравно, ви сте и 
ту домаћин, као и на приватној 
забави, и морате водити рачуна 
и о томе да сви буду послужени, 
али и да разговор тече како треба. 
У фирмама у којима се не гледа 
благонаклоно на оваква окупљања, 
запослени понекад практикују да 
колегама оставе неку посластицу 
на столу, посебно ако су већ 
добили честитку и поклон. 

За оне који нису за обележавање 
рођендана с људима са којима 
раде, порука да ако вам колеге 
ипак честитају рођендан, увек 
можете с пар духовтитих досетки 
захвалити и наставити да радите, 
мада свакако нисмо дужни никоме 
да објашњавамо личне изборе овог 
типа. Исто се односи и на друге 
врсте личних прослава, слава, 
годишњица, рођења детета и сл. 
Што би рекли, нек је на весеље, а 
остало се лако договоримо ☺. 
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„HR“ теме Синдикат

„Диван дан“ на послу У октобру смо путовали на Азурну обалу...

...и у Бању Ковиљачу

СВАКА ПРОСЛАВА ИМА ЗА 
ЦИЉ И ЗБЛИЖАВАЊЕ ТИМА, 
А САМИМ ТИМ И БОЉЕ 
РЕЗУЛТАТЕ

МОНДЕНСКА ЛЕТОВАЛИШТА, ГРАДОВИ 
ВЕЛИКЕ ОРИГИНАЛНОСТИ И ШАРМА

КРАЉЕВСКА БАЊА, НЕОДОЉИВ ИЗАЗОВ ЗА 
СВЕ ВРСТЕ ТУРИЗМА

Колеге из Београда породично на излету у Бањи Ковиљачи
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Наше треће доба

Владимир Уторник

Предсeдник Удружења пензионисаних радника ЈП 
„Србијагас“ Бошко Тодоровић је, између осталог, 
обавестио чланове Извршног одбора да су државни 
органи усвојили предлог да се пензије убудуће 
обрачунавају по „швајцарској формули” односно 
усклађују са растом цена и зарада, 50% у односу на 
инфлацију и 50% у односу на раст зарада. 

На седници управљачког одбора наших бивших 
радника усвојен је записник са претходне седнице, 
поднете су информације о остваривању програма 
рада и финансијског плана Удружења, разматрани 
су елементи за утврђивање Програма рада и 
финансијског плана за наредну, 2020. годину, 
договарало се о организовању новогодишњих 
дружења по клубовима у Београду, Панчеву, 
Зрењанину, Кикинди и Новом Саду, да би на крају 
био предложен и кандидат за избор председника 
Надзорног одбора удружења.  

Углавном, констатовано је да су сви чланови 
удружења УПР ЈП „Србијагас“, свако у свом домену, 
активни, а и даље се у најпозитивнијем смислу 
испоставља да поступак осигурања свих чланова код 

ДДОР-а има заиста позитивне резултате, 
тако да ће и у наредној години тај уговор 
бити продужен. Од осталих активности 
„одрађене“ су оне уобичајене  - организовано 
је обележавање и дружење поводом 8. 
марта Међународног празника жена и 
„Ракијада“, а организована су и три излета 
(Београд, Крагујевац и Кикинда). Излети су 
били атрактивни и занимљиви, тако да се 
чланови нису покајали што су се отиснули на 
пут. Напротив, понели су сјајне и позитивне 
утиске, али су успут и научили нешто ново из 
историје и културе ових наших градова. 

- Што се финансијског плана тиче, и даље 
смо штедљиви, тако да нам је остало 
довољно новаца да до краја године 

реализујемо све планиране програме. Резултати су, 
речју, добри и позитивни. Овде морам да поновим 
захвалност нашој фирми-Србијагасу и синдикалној 
организацији- ЈСО, на ванредном разумевању за наше 
потребе и активности. Та сарадња је без премца и, без 
лажне скромности, могу да кажем да имамо, ако не 
најбољи, а оно међу најбољим статусима што се тиче 
односа бившег предузећа према својим пензионерима. 
То је прави пример одличне праксе. У том смислу 
у наредним данима начинићемо план и програм за 
следећу годину и Србијагасу ћемо упутити молбу за 
донацију у 2020. години, рекао је Бошко Тодоровић. 

На крају, договорено је да се и ове године, као 
и претходних, пред крај децембра у свим горе  
поменутим клубовима организује новогодишње 
дружење уз одређену партиципацију. За сада знамо 
да ће „пензионерска“ Нова година бити организована 
23. у Новом Саду, а у Београду 25. децембра.           

Иначе, четврта по реду седница Извршног одбора 
Удружења пензионисаних радника ЈП „Србијагас“, 
одржана је у уторак, 19. новембра у Клубу „Соња“ код  
„Кабеловог“ игралишта крај Штранда.

Четврта седница ИО УПР ЈП „Србијагас“

САРАДЊА СА МАТИЧНОМ ФИРМОМ 
ПРАВИ ПРИМЕР ИЗУЗЕТНЕ ПРАКСЕ

НИКОЛА ВЕКИЋ ПРЕДСЕДНИК НО
На састанку ИО УПР ЈП „Србијагас“ договорено 
је да за новог председника Надзорног одбора 
буде изабран Никола Векић, који је и раније 
обављао ту функцију, а у једном периоду био је и 
потпредседник Удружења. Тај предлог би требало 
да буде верификован на седници Скупштине 
Удружења, највероватније у фебруару наредне 
године.
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период новембар 2019.

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

Извори цена:
природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”
природни гас - ДП „НОВИ САД-ГАС”
пропан бутан у боци 10kg - „Петрол”, Нови Сад
електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”
угаљ - Стовариште угља „Искра-Пан”, Нови Сад
пелет буков - „Крајина Дрво НС”, Ветерник
Цене су без ПДВ-а узете за период новембар 2019.год.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Групни портрет после седнице ИО УПР ЈП „Србијагас“

Бошко Тодоровић, обраћање члановима ИО



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

ЕНЕРГИЈА КОЈА НАС СПАЈА


