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Компанија инфо

Традиционално запослени Србијагаса заједно у жељи за срећну и успешну Нову годину! Продужено важење Колективног уговора за ЈП „Србијагас“ до 2021.

Крајем јануара у Новом Саду одржаа седница НО

2017. ЈЕ ЗА НАС БИЛА ДОБРА И УСПЕШНА, А 
ЦИЉ ЈЕ ЈОШ БОЉА 2018!

ИСПУЊЕН ЦИЉ СИНДИКАТА – ЗАДРЖАНА 
ПОСТОЈЕЋА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

НАДЗОРНИ ОДБОР  УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О 
ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА

Као и свих ранијих година, и овога 
пута смо заједно, на једном месту, 
у свим пословним целинама, 
примерено времену и околностима 
у којим радимо, запослени, 
синдикат и пословодство,  сумирали 
годину за нама и исцртали контуре 
Нове 2018! Свим нашим колегама, 
у име пословодства, новогодишњу 
поруку је упутила заменица 
генералног директора Блаженка 
Мандић, која је запосленима 
Србијагаса пожелела најпре добро 
здравље, а онда и сву срећу и успех 
на приватном и пословном плану.

- Наше предузеће је ове године 
пословало веома успешно, што је 
резултат свих нас заједно и зато 
ову прилику користим да захвалим 
свима вама који сте, свако у свом 
домену, дали максималан допринос 
да се овако добри резултати 
остваре. Пред нама је наставак 
реорганизације предузећа, у складу 
са важећим законима и у договору 
са нашим оснивачем, Владом 
Републике Србије, као и са свим 
међународним институцијама које 
су укључене у овај процес.  Наш 
циљ је да и убудуће будемо успешна 
компанија која професионално 
и одговорно извршава своје 
основне делатности, транспорт, 
дистрибуцију, складиштење и 
трговину природним гасом, и тако 
омогућава сигурно снабдевање 
тржишта тим енергентом. Са 
жељом да будемо још бољи, свима 

желим срећну и успешну 2018. 
годину, истакла је у свом обраћању 
запосленима заменица генералног 
директора.

Осврт на прошлу и поглед 
у Нову годину и у говору 
председника нашег синдиката,  
Вељка Милошевића! Он је свим 
запосленима и пословодству 
пожелео све најбоље у години пред 
нама и подсетио на све оно што је 
урађено у 2017.

- Ми наш задатак који имамо 
испуњавамо редовно, гаса има 
довољно, испоручујемо га уредно 
свима онима који троше наш 
енергент, тако да за нас и наше 
потрошаче, да тако кажем, нема 
зиме! Наравно, за наше резултате 
важно је да се тај испоручени 
гас и редовно плаћа, али може се 
рећи да смо и ту,  у 2017. години,  
направили значајне помаке. Надамо 

се да ће у наредној години бити 
још боље! Јединствена синдикална 
организација ЈП „Србијагас“ за 
више послодаваца покренула је пре 
месец дана процедуру за продужење 
важења Колективног уговора у 
наредне три године и ми очекујемо 
да ће овај, за нас најважнији 
документ у којем су садржана 
сва наша права и обавезе, ускоро 
добити сагласност свих надлежних 
министарстава и Владе Републике 
Србије. Захтев синдиката је да 
буду задржана сва постојећа права 
која смо дефинисали важећим 
Колективним уговором донетим 
2015. године. Захваљујем, још 
једном, свим колегама, члановима 
синдиката и пословодству, што у 
знаку добрих резултата и великих 
пословних амбиција, заједно 
испраћамо стару и дочекујемо Нову 
годину, рекао је председник ЈСО 
Вељко Милошевић.             В.А.

Запослени Србијагаса имају 
Колективни уговор чији је рок 
важења продужен за још три 
године – до 2021. године! Наиме, 
Влада Републике Србије на 
седници одржаној 11. јануара 
дала је сагласност на Споразум 
о продужењу рока важења 
Колективног уговора за ЈП 
„Србијагас“ на још три године, како 
су се раније споразумели социјални 
партнери: представници Владе РС, 
послодавац и синдикат. Споразум 
су одмах затим, у име Владе, 
послодавца и синдиката потписали 
министар рударства и енергетике 
Александар Антић, генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић и председник Јединствене 
синдикалне организације ЈП 
„Србијагас“ Вељко Милошевић.

Иначе, Колективни уговор за Јавно 
предузеће „Србијагас“, Нови Сад 
закључен је 3. фебруара 2015. године. 
На седници Одбора Јединствене 
синдикалне организације крајем 
прошле године закључено је 
да је досадашњи Колективни 
уговор успоставио међусобни 
однос сарадње и усклађивања 
заједничких потреба и интереса, 
реалних услова и да те односе, 
уређене важећим Колективним 
уговором, не треба мењати. Стога 
је постављени циљ синдиката - да 
у новом Колективном уговору 
задржи постојећа права запослених, 
и остварен.

Након потписивања Споразума о 
продужењу важења Колективног 
уговора, председник ЈСО ЈП 
„Србијагас“ Вељко Милошевић за 

наш билтен је изјавио:

- Због Закона о привременом 
умањењу зарада у јавном 
сектору, који је још на снази и 
немогућности да преговарамо о 
неким евентуалним повећањима, 
успех је сачувати стечена права у 
времену када радник глобално све 
више постаје продуктивна роба у 
циљу стварања профита и увећања 
капитала власника, а на уштрб 
трошка радне снаге. То је светски 
тренд од којег ни ми нисмо изузети. 
Подсетио бих овом приликом 
да наш колективни уговор има 
одредбу да се, када се поменути 
Закон стави ван снаге, аутоматски 
повећају зараде запослених за 
десет одсто, казао је за Гас прес 
председник нашег синдиката.

В.А.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“ одржао је 31. јануара 
седницу у Новом Саду. Седници 
којој је председавао проф. др 
Муамер Реџовић, председник 
Надзорног одбора, присуствовали 

су сви чланови НО,  као и заменица 

генералног директора Србијагаса 

Блаженка Мандић и чланови 

пословодства. 

У складу са законским одредбама, 

обавезама и задатим роковима који 
се постављају, усвојени су извештаји 
и документа значајни за пословање 
компаније у наредном периоду.

Надзорни одбор усвојио је том 
приликом Извештај Централне 
пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и 
обавеза ЈП „Србијагас“, Нови Сад 
са стањем на дан 31.12.2017. године, 
a усвојен је и сет докумената из 
домена рада интерног ревизора, 
између осталог трогодишњи 
Стратешки план интерне ревизије 
предузећа до 2020. године и План 
интерне ревизије за 2018. годину.

(www.srbijagas.com)

Блаженка Мандић Вељко Милошевић

Седница Надзорног одбора у просторијама Србијагаса у Мастер центру у Новом Саду
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Министар рударства и енергетике 
Србије Александар Антић, током 
посете Електромрежи Србије, 
рекао је да очекује да се наредних 
месеци донесе одлука о томе да 
се капацитет складишта гаса у 
Банатском Двору повећа. У плану 
је, како је навео, повећање са 

садашњих 450 милиона кубних 
метара, на 750 милиона. 

- Србија води одговорну енергетску 
политику и не сме себи да дозволи 
да јој  се догоде непредвиђене 
околности и због тога ради на 
неколико пројеката о чему се 
разговарало и у Москви, а од 

капиталног интереса је да повећа 
капацитет складишта гаса, казао је 
Антић. Он је додао да се нада да ће 
се наредних месеци донети одлука 
о „инвестицији у проширење 
складишта гаса јер постоји потпуна 
сагласност са Гаспромом“.  

 Антић је рекао да је у Москви било 
речи о томе да се вишкови гаса из 

Турског тока преузму у Бугарској 
и преко Србије транспортују у 
Аустрију и Мађарску. 

- Србија мора да искористи 
ту могућност, ако се сложе све 
коцкице, да постане транзитна 
земља за гас, истакао је министар 
и упозорио да то ипак зависи од 
међународног тржишта. Он је, 

такође, рекао да су Србијагас и 
Гаспром у Москви потписали Анекс 
уговора којим је испорука гаса 
Србији продужена за три године.

Претходни споразум са Гаспромом 
је одређивао да се све количине 
гаса које се увезу из Русије морају 
трошити у Србији. 

(Аг.)

Гостујући у Дневнику Радио 
телевизије Србије, министар 
рударства и енергетике Александар 
Антић изјавио је да грађани не 
треба да стрепе, јер је енергетска 
ситуација потпуно стабилна и свих 
енергената има довољно. При том 
је истакао важност анекса уговора 
о већој испоруци гаса, који је 
потписан у Москви. 

- Сви наши системи су спремни, 
снабдевање гасом је потпуно 
уредно, имамо Банатски Двор 
као резерву. Производња угља 
је максимална, на депонијама 
имамо довољно угља у резерви, 
топлане располажу неопходним 
количинама енергената, оне су и 
сада у режиму 24-часовног рада 
а тако ће бити све док временске 
прилике то захтевају, рекао је 
Антић. 

Говорећи о потписаним анексима 
у Москви, министар је истакао 
да је услед повећаног привредног 
раста Србија трошила веће 
количине гаса, у 2017. години ће 
то бити готово 22 одсто више 
на крају годину, као и да је то 
наметнуло потребу да се са руским 
партнерима разговара о додатним 
количинама. 

- Ми смо у присуству председника 
Вучића и председника Путина 
потписали и Анекс међудржавног 
споразума и Анекс комерцијалног 
уговора који омогућава три ствари 

које су кључне - под један додатне 
количине гаса, ми сада имамо на 
располагању 33 одсто више гаса 
него што је било по постојећем 
уговору, имамо додатне тачке 
испоруке при чему је кључна тачка 
испоруке на српско-мађарској 
граници што је добро за нашу 
енергетску безбедност и за неке 
сценарије везане за поремећаје 
транзита гаса и коначно имамо 
тај елемент који нам омогућава 
да Србија може и да продаје 
додатне количине гаса, односно да 
„Србијагас“ може на тржишту и 
других држава да пласира одређене 
количине гаса, објаснио је Антић. 

Када је реч о пројекту гасовода 
који нашу земљу треба да повеже 
са Бугарском, Антић каже да је 
Влада направила озбиљан прогрес 
када је тај пројекат у питању, пре 

свега са становишта финализације 
договора око финансирања и са 
становишта пројектовања и свих 
осталих елемената који су нужни да 
би се тај пројекат реализовао. 

- Пуно тога планирамо са циљем 
да Србија, када је гас у питању, као 
најосетљивији енрегент, постане 
енергетски у потпуности безбедна 
земља. Ми то објективно у већој 
мери јесмо и сада, додао је Антић. 
Нагласио је да је неопходна 
бржа гасификација Србије, јер 
ниједан велики инвеститор који 
планира неку озбиљну и масовну 
производњу не може да уђе у 
договор са нашом државом ако 
нема обезбеђену комплетну 
инфраструктуру на тим локацијама 
када су у питању снабдевање 
струјом и гасом. 

(Аг.)
Министар Антић о проширењу ПСГ Банатски Двор

Министар Антић гостујући на РТС изјавио

ОДЛУКА О ИНВЕСТИЦИЈИ 
НАРЕДНИХ МЕСЕЦИ

СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ ЈЕ ПОТПУНО 
УРЕДНО

Компанија инфо

Институције инфо

Крајем децембра у Београду одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 
КОМПАНИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У Београду је у петак, 22.12.2017. године одржана 
седница Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Србијагас“, којој је председавао председник Надзорног 
одбора проф. др Муамер Реџовић. Седници су поред 
чланова НО, присуствовали заменица генералног 
директора Блаженка Мандић и чланови пословодства.

Надзорни одбор је том приликом усвојио Предлог 
Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2018. годину. 

Предлог Програма пословања рађен је по 
методологији и смерницама Владе Републике Србије 
и надлежних министарстава, а у организацији која је 
усаглашена са Владом Републике Србије и надлежним 
министарствима.

Капацитети којима ће ЈП „Србијагас“ радити у набавци 
и продаји природног гаса од својих добављача за 
своје купце, у 2018. години обезбедиће сигурност и 
стопроцентно снабдевање.

Предлог Програма пословања за 2018. годину је реалан 
и третира се као развојни, јер ће бити спроведене 
инвестиционе активности на неколико пројеката, 
које ће гарантовати и омогућити редовно и сигурно 
снабдевање свих потрошача природног гаса.

У 2018. години планиран је успешан рад компаније и 
са становишта оствареног пословног добитка и нето 
добити, који ће бити на нивоу 2017. године.

(www.srbijagas.com)

Муамер Реџовић и Блаженка Мандић на седници НО Децембарска седница Надзорног одбора

У разговору са новинарима, министар Антић Додатне количине гаса из Русије, Александар Антић
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Генерални директор Јавног предузећа „Србијагас“ 
Душан Бајатовић боравио је од 26. до 28. децембра 
у посети кинеској компанији „Powerchina“, чије је 
седиште у Пекингу. Ова посета уприличена је у оквиру 
реализације Споразума о привредно-техничкој сарадњи 
између Владе Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине и интензивирања сарадње две земље 
у области енергетике. Претходно је, крајем октобра 
прошле године, потписан Меморандум о разумевању 
између ЈП „Србијагас“ и компаније „Power Construction 
Corporation of China“ о изградњи гасовода, складишних 
објеката и гасних електрана у Републици Србији.  

Директор Србијагаса приликом посете овој, 
иначе реномираној међународној компанији са 
богатим и успешним искуством у пројектовању, 

консултовању и пројектном финансирању у електро 
и инфраструктурном сектору широм света, обишао 
је гасну електрану у граду Тјенцину капацитета 900 
MW, где је у току изградња друге фазе овог важног 
енергетског објекта. Он се у седишту „Powerchina“ 
у Пекингу, састао са Xiong Lixin, извршним 
потпредседником кинеске компаније и председником 
„Powerchina Eurasia“.

- На састанку су договорени даљи конкретни кораци 
у сарадњи између наших компанија на основу 
потписаног меморандума. Договорено је да ће се у 
првим месецима 2018. године започети разговори 
на техничком нивоу у вези са изградњом гасовода 
од Главног разводног чворишта (ГРЧ) Мокрин до 
Подземног складишта гаса (ПСГ) Банатски Двор и од 

ПСГ Банатски Двор до Београда и нових складишних 
објеката. Такође, разговори су вођени и о томе да се 
даље у току године активно сарађује на изради студије 
изводљивости за гасне електране у Београду, Новом 
Саду и Нишу, ради даље сарадње на реализацији и овог 
пројекта, речено је тим поводом.

Две компаније чврсто су решене да продубе своју 
пословну сарадњу и тако дају подстрек јачању 

међусобних привредних односа Србије и Кине, а 
имајући у виду званичну политику наше земље да што 
више сарађује са овом државом, као и успостављање 
свеобухватног стратешког  партнерства две земље. 
Директору Србијагаса домаћини су овом приликом 
приредили изузетно пријатан дочек и указали велико 
поштовање за нашу компанију, са којом заиста желе да 
сарађују.      М.Пријић; В.Арсић

Сарадња

Директор Србијагаса у посети кинеској компанији „Powerchina“

РАЗГОВОРИ О САРАДЊИ НА ИЗГРАДЊИ 
НОВИХ ГАСОВОДА И СКЛАДИШТА ГАСА У 
СРБИЈИ

ПОДСЕЋАМО: КИНЕСКИ ПРИВРЕДНИЦИ ПОСЕТИЛИ СРБИЈАГАС 
У ЈУЛУ 2013. ГОДИНЕ

Сарадњу са кинеским привредницима бележимо и у ранијим годинама. Наиме, 
у јулу 2013. године генерални директор  Србијагаса Душан Бајатовић примио је 
делегацију Кинеско-европске асоцијације за техничку и економску сарадњу, коју 
је предводио потпредседник и генерални секретар Ву Хаију.У разговору су тада 
посебно  апострофирани развојни и инфраструктурни пројекти у којима учествује 
Србијагас, а између осталих и план изградње гасних централа у највећим 
градовима Србије. 

Са састанка је пренето да су кинески капитал и нове технологије којима 
располаже најмногољуднија земља на свету,  интересантни за Србију и да се 
о томе разговарало и на међудржавном нивоу. Великог простора за сарадњу 

има и у гасном сектору у којем је ЈП „Србијагас“ водећа државна компанија са неколико пројеката који су од стратешког значаја за 
Републику Србију. Две стране су се тада сложиле да би улагање у фабрике из области хемијске индустрије и производње минералних 
ђубрива, која су у власништву Србијагаса, било од обостраног интереса, саопштено је након састанка одржаног пре четири и по 
године.                                     (Архива Гп)

Домаћини указали част и добродошлицу госту Душан Бајатовић у друштву са представницима кинеске компаније „Powerchina“

У диспечерском центру гасне централе Савремена технологија управљања у кинеској компанији

Обилазак радова на другој фази изградње... ...гасне централе у Тјенцину... ...и портрет са домаћинима

Погон гасне централе у Кини, угао 1... ...угао 2... ...и угао 3

Разговори у просторијама Србијагаса, лето 2013.
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Преузето из других медија

Генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић у интервјуу 
који је пред Нову годину објавио 
дневни лист „Вечерње новости“ 
изјавио је да Србија јача своје гасне 
капацитете, као и да се сада убрзано 
ради на интерконекцији од Ниша, 
преко Димитровграда, до границе 

са Бугарском. Како је објавио тај 
лист, „после позива председника 
Русије Владимира Путина Србији у 
пројекат „Турски ток“, пред нашом 
земљом је задатак да изгради и ојача 
своју мрежу. 

- Важно је да се сада све ради по 
европским правилима. Појавили 
су се купци, који захтевају све веће 
количине гаса, а наш транспортни 
систем је прилично скроман. У 
том гасном тепиху велика је рупа у 
југоисточној Европи. Нама је сада 
задатак да изградимо своју мрежу и 
да је ојачамо, посебно када захтеви 
купаца буду обавезујући, рекао је 
Душан Бајатовић. 

Он, такође, истиче да Србија шири 
свој транспортни систем, али је 
потребно и да Бугарска обезбеди 
своју инфраструктуру. 

- Јачањем наших гасних капацитета 
ми можемо да се повежемо и 
узимамо гас из Азербејџана, 
„Јужног коридора“, „Турског тока“... 
То су све комерцијални уговори, 
на основу којих ми можемо 
да добијемо кредит од банке и 
ширимо своју мрежу, казао је 

директор Србијагаса за „Новости“ 
и додао да се сада убрзано ради на 
интерконекцији са Бугарском. 

- Гарант Европе за тај посао је 40 
милиона евра. Већ смо ушли у 
послове експропријације. Онда 
мора да се гради гасовод он Ниша 
до Велике Плане, а касније и Велика 
Плана - Батајница. У плану је и 
интерконекција са Румунијом, где 
имамо само осам километара. То 
је још један правац снабдевања од 
произвођача, јер Румуни имају свој 
гас. У Војводини је мрежа прилично 
добра. Имамо и везу са Мађарском. 
Имамо шансу да постанемо 
енергетско чвориште, јер ћемо 
имати више праваца снабдевања, 
веће потребе купаца, а то значи 
бољу позицију у преговорима око 
цене. Планирамо и интерконекцију 
према Хрватској и Републици 
Српској, рекао је Бајатовић. 

Према његовим речима, врло 
смо близу договора да предузећа 
из хемијског комплекса од 
руског „Гаспрома“ добију гас по 
специјалној цени. Каже да ће за 
потребе „Азотаре“ и МСК, гас 
бити третиран као сировина, а не 
као енергент, док ће јефтинији 
гас овим фирмама омогућити да 
преживе док не стигну стратешки 
партнери и да се не изгуби ниједно 
радно место, што је директна 
последица посете председника 
Србије Александра Вучића Русији, 

напоменуо је генерални директор националне гасне 
компаније. 

У разговору са уредништвом и новинарима „Новости“, 
Бајатовић је нагласио да је изузетно важно што се 
међудржавним споразумима између Москве и Београда 
руска страна обавезала да ће испоручити довољне 
количине гаса нашој земљи. 

- На основу тог уговора највећи произвођач гарантује 
да ће испоручити потребне количине гаса. Србија је 
енергетски сигурна. Између „Србијагаса“ и „Гаспрома“‘ 
није обична комерцијална сарадња, то је стратешко 
партнерство. Сада ћемо моћи и да продајемо руски 
гас.  Досадашњи уговор је прецизирао набавку 1,5 

милијарди кубних метара годишње, сад смо подигли на 
две милијарде, рекао је Бајатовић.

Одговарајући на питање новинара зашто Србија не 
купује гас од других произвођача, директор је казао 
да „Гаспром“ никада није рекао да не купујемо гас од 
других, већ да је „Гаспром“ најповољнији. 

- Цене по којима набављамо су у класи региона. Немамо 
ми привилегију, када је цена у питању, али имамо 
слободу да узимамо кад желимо и колико желимо, а 
да при томе не плаћамо пенале, без додатних услова 
и трошкова. Никад нам Руси нису наплатили ниједан 
пенал зато што набавке нису ишле по договору, рекао 
је на крају разговора за „Новости“ директор Србијагаса 
Душан Бајатовић. 

Маријана Спасенов, Вечерње новости

Интервју генералног директора Србијагаса „Вечерњим новостима“

СРБИЈА ЈЕ ЕНЕРГЕТСКИ СИГУРНА!

ДУГ СРБИЈАГАСА НА НУЛИ

Душан Бајатовић у интервјуу за 
„Новости“ наводи и то да је дуг 
за гас према Русији, како каже, 
износио између 10 и 400 милиона 
долара. - Сада је на нули. Укупни 
дуг Србијагаса ће догодине пасти 
на око сто милиона евра. У једном 
моменту био је 1,7 милијарди евра, 
а дуговали су нам 2,4 милијарде 
евра, истакао је он.

У ДВОРУ И ДО МИЛИЈАРДУ 
КУБИКА

- У плану је ширење капацитета 
„Банатског Двора“. Када почињу 
радови?
- Подземно складиште гаса 
„Банатски Двор“ је пуно, технички 
спремно да дочека и највећу 
хладноћу. Са овим количинама 
били бисмо мирни 90 дана. У 
марту ће бити донета одлука о 
проширењу са садашњих 450 
милиона кубних метара гаса на 
не мање од 750 милиона кубика. 
Највероватније ће бити милијарда. 
Имаћемо могућност да купујемо 
гас кад је најјефтинији, а тарифе 
су нам најниже у региону. Ако 
изградимо све што планирамо, 
биће нам потребно још једно 
складиште, а то је „Српски Итебеј“, 
с капацитетом од око милијарду 
кубика.

ОД ГУБИТАША ДО ДОБИТИ

- Србијагас је важио за губиташа, каква је сада ситуација?
- Више пута смо били тема у Скупштини, због гаранција 
за задужења за текућу ликвидност, јер се преко гаса 
водила социјална политика. Од 2012. године, од доласка 
СНС и СПС на чело Србије, Србијагас није узео ниједан 
кредит за текућу ликвидност. Сав новац који смо добијали 
био је искључиво за пројекте. Тако смо већ 2014. имали 
пословну добит од 2,4 милијарде динара, 2015. је била 
13,7 милијарди, а 2016. чак 16,8 милијарди.

ИМАМО УДЕО У 22 КОМПАНИЈЕ

- У колико фирми Србијагас има власнички удео?
- У 22 компаније, у којима ради 14.000 радника. 
Већина тих фирми је у „Унапред припремљеном плану 
реорганизације“, стечају, банкроту..,  али за њих је 
Србијагас мост преко кога могу да реше проблеме. Раније 
смо зими искључивали гас индустрији, а од 2008, од када 
руководи актуелни менаџмент, то се није десило. Увек смо 
имали довољне количине гаса и испоручивали и онима 
који су плаћали и онима који нису.

Градићемо „Српски ток”, Душан Бајатовић

У редакцији са руководством и новинарима Новости, директор Србијагаса
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ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА ДНЕВНО ДО САДА 
БИЛО ПОТРЕБНО НАЈВИШЕ ЧЕТИРИ 
МИЛИОНА КУБНИХ МЕТАРА ГАСА

Топла зима, гаса довољно, систем спреман и за хладан талас

Весна Арсић

Уобичајено-неуобичајен зимски 
рапорт! Уобичајен, јер сваке 
године у ово време наше колеге из 
Оператора транспортног система 
питамо како систем функционише 
у ударним месецима грејне сезоне, 
децембру и јануару. А неуобичајен, 
јер су овај децембар и јануар, 
гледајући просечне температуре 
ваздуха, заиста несвакидашњи! 
Поређења ради, време на Божић 
2017. и овог Божића се толико 
разликовало као да је реч о два 
годишња доба. За разлику од 
прошлогодишњих -9,5о, овог 7. 
јануара забележено је рекордних 
18,3о! Иако је било необично топло 
у ова два зимска месеца, наше 
колеге у „Транспорту“ радили су и 
дежурали даноноћно, као и увек, а 
до крајњих потрошача су стизале 
оне количине природног гаса које 
су им биле неопходне.

- Систем је добро функционисао 
у претходном периоду. Ово је до 
сада, заиста, једна од најблажих 
зима уопште, а свакако блажа 
од претходних. Ако погледате 
дијаграм температура ваздуха, 

видећете да је у 
периоду од 22. 
децембра до 21. 
јануара најнижа 
температура 
измерена 15. 
јануара и била 
је негде око 0о. 
Температуре 
изнад 10о 
измерене су у 
15 од 30 дана, 
што је реткост 
у ово доба 
године. Средња 
температура 
у том 
периоду била је +6,2о, за разлику 
од прошлогодишње средње 
температуре од -0,1о. Ако гледамо 
само Нови Сад на овом дијаграму 
температура, онда се може видети 
да су у овом периоду, који смо 
извукли специјално за Гас прес, 
само два јутра била у благом 
минусу, дакле 30. децембра и 16. 
јануара. Највеће количине гаса које 
су у том периоду транспортоване 
кроз наш гасоводни систем 
забележене су 14. јануара.  Tог, 
иначе најхладнијег дана у овом 

периоду, гасоводним системом 
Србијагаса транспортовано је 
укупно 13,9 милиона кубних 
метара природног гаса. Из 
складишта у Банатском Двору 
тада је испоручена максимална 
количина до сада ове зиме, и то 4 
милиона кубних метара. С друге 
стране, најмању количину гаса 
од 8,4 милиона кубика нашим 
системом транспортовали смо 
6. јануара. Рецимо овде и то да 
је најхладнијег дана прошле 
године, кроз систем Србијагаса 
транспортовано рекордних 17,3 

милиона кубика гаса, 
каже у овом кратком 
зимском рапорту 
за сезону 2017/18 
директор Сектора – 
руководилац Оператора 
система Бојан 
Каћански. 

Диспечерски центри у 
Новом Саду и Београду 
раде и ових зимских 
дана 24 сата. Наше 
колеге у овом делу 
компаније воде рачуна 
о функционисању 
гасоводног система 
Србијагаса, као и о 
билансирању система, 
квалитету и свим 

параметрима који се прате. Иако је било топло, 
кажу, у систем је морало да уђе довољно гаса, како 
би и привреда, и топлане и дистрибутери, али и 
домаћинства, били уредно снабдевени нашим 
енергентом. И наравно, спремни су да брзо и 
адекватно реагују и ако се временски услови нагло 
промене.

- То је наш посао и ми све то пратимо. Временска 
прогноза је јако важна, тако да у случају захлађења, 
ми смо ту да у директном контакту са снабдевачима, 
пре свега колегама из Службе енергетике Сектора 

трговине гасом, 
одржимо сигурност и 
стабилност система. 
Прошле године у 
истом овом периоду 
о којем смо причали, 
најхладније је било 
12. јануара када је 
измерена температура 
од -11,3о, и све је 
тада функционисало 
беспрекорно. Тако 
да са сигурношћу 
можемо рећи да је наш 
транспортни систем 
потпуно спреман за 
хладни талас, казао је на 
крају разговора за наш 
билтен Бојан Каћански.

Спремно дочекујемо хладан талас, Бојан Каћански

Диспечерски центар Србијагаса смештен је на врху зграде ПЦ НИС-Гаспромњефт

Даноноћни рад оператора система, Ђорђе Вуковић

Температура ваздуха у Новом Саду и Хоргошу од 1-17. јануара
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ЗАДОВОЉАН ИДЕМ У ПЕНЗИЈУ, ИЗА 
МЕНЕ СУ КИЛОМЕТРИ НОВИХ И 
ОЧИШЋЕНИХ ГАСОВОДА

СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ ТРАЖЕ 
КОМПЛЕТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Портрет

Гасификација

Јасмина Ђорђевић

Данас први пут разговарам са 
Зораном Мијатовићем, управником 
Радне јединице „Одржавање 
гасовода“ Београд, а да повод није 
нека интервенција на гасоводу, 
изградња нове мерне линије и 
слично, већ његов скорашњи 
одлазак у пензију. Радни век је 
започео пре 39 година, од чега 36 
година у гасној индустрији. Године 
1983. је почео да ради у „Бутангасу“, 
из кога је касније настао ОУР 
„Енергогас“, па „НИС-Енергогас“, 
све до стварања садашње 
компаније – ЈП „Србијагас“. Његови 
почеци су у Служби машинског 
надзора, на изградњи гасовода 
„YU 916“ (реч је о данашњем 
магистралном гасоводу), као и 
на изградњи градских мрежа и 
делова разводног и магистралног 
гасовода. Завршетком изградње 
магистралног и главних 
гасовода, с лакоћом је могао да 
почне да ради на одржавању 
новоизграђених објеката јер их је 
добро познавао вршећи надзор 
над њима у претходним годинама. 
Тако почиње његов рад у Радној 
јединици „Одржавања гасовода“, 
од пословође, преко руководиоца 
радне јединице, до управника. 

• На питање, шта би, најпре, укратко 
о свом радном веку могао да каже, 
помало је сетан, али пре свега 
задовољан! Да ли смо у праву када 
то кажемо?

- Сваки пут има свој почетак и 
крај. Мој рад у овом предузећу 
је почео пре 36 година. Тај пут 
не мерим само годинама, већ и 
сваким изграђеним и очишћеним 
километром гасовода, што га чини 
још дужим, напорнијим, али и 
лепшим. Било је успона и падова, 
али сам успешно завршио све оно 

што сам започео. Рад на одржавању 
гасоводних објеката је комплексан 
и нимало лак посао. Подразумева 
пожртвованост свих људи у циљу 
функционалности гасоводног 
система. Свака наша интервенција 
на гасоводној мрежи није трајала 
дуже од 24 часа без обзира на 
временске услове и тежину 
интервенције. Увек смо у служби 
потрошача, увек смо обезбеђивали 
безбедно функционисање 
гасоводног система. Прешло се 
пуно километара. Стално смо 
зависили од аутомобила и њихове 
исправности. Реч је о теренима „на 
један дан“, у једном комплексом 
процесу  који се једноставно зове 
„одржавање гасовода“. 

• Очито је да је потребна добра 
организованост да би се све 
урадило добро и на време?

- Ми смо малобројна екипа, али 
смо се увек допуњавали. Свако од 
запослених је стручно и одговорно 
обављао свој део посла. Морам 
да истакнем вишегодишњу 
успешну сарадњу са мојим првим 
сарадником, Зораном Гемаљевићем, 

пословођом у нашем сектору. Он 
и ја смо се допуњавали. Између 
нас није било ниједног инжењера, 
ни техничара, а служба је радила. 
Успевали смо да се изборимо 
са свим редовним, хитним и 
ванредним интервенцијама. 
Прилагођавали смо се тренутку и 
ситуацији, да буде све у складу са 
техничким решењима која смо опет, 
ми давали. Увек смо уз редован 
и интервентан рад стизали да 
урадимо неку мерно-регулациону 
станицу, неки нови прикључак...

• Шта бисте издвојили као најдражи 
тренутак у каријери?

- Изазов су нам биле интервенције 
у случају неких компликованих 
радних  задатака, на тешким 
локацијама и лошим условима, 
као што су ноћ, хладноћа, слаба 
видљивост, рад у дубоком блату. 
Када се квалитетно уради посао 
у оваквим, али и у редовним 
условима, то нас је увек радовало, а 
таквих је тренутака било доста.

• Да ли постоји жал због нечега што 
нисте остварили, а желели сте?

- Жеља ми је била да се подмлади 
екипа „Одржавања“. Остала је 
неостварена, јер то нисмо били 
у могућности, због забране 
запошљавања у јавном сектору 
последњих година, а која је и 
даље актуелна, тако да данас у 
нашем сектору старосна граница 
запослених прелази 50 година. 
Ми смо 90-их година имали 23 
извршиоца у Служби машинског 
одржавања, а данас 11 запослених 
ради на овим пословима. Исто 
тако некада је 15-20 људи радило у 
Служби електро одржавања, а данас 
свега 6-7 радника. Заиста би било 
добро да је више младих људи који 
би имали од кога да науче овај наш 
посао.

• Првог фебруара одлазите у 
пензију. То ће променити много тога 

у Вашем животу. 
Јесте ли себи 
поставили неке 
нове изазове?

- Ово је за мене, 
ако тако могу да 
кажем, крај једног 
невероватног 
путовања, у 
којем сам провео 
највећи део свог 
живота. Али је 
истовремено и 
почетак новог, 
у којем ћу моћи 
да се на миру одморим и посветим 
свему ономе што волим, а за 
шта до сада нисам имао довољно 
времена. Ту првенствено мислим на 
моју породицу, на бригу о старим 
члановима моје породице. И да 
путујем. То сам остао дужан мојој 

супрузи. И себи. 

Мени, на крају, остаје да му 
пожелим добро здравље како би 
могао да оствари планирано. И 
да му се захвалим за успешну 
вишегодишњу сарадњу, као и за овај 
разговор!

Почетком јануара усвојена је Одлука 
о гасификацији индустријске зоне 
Беле Цркве! Наиме, на 9. редовној 
седници Скупштине Општине, 
одборници су великом већином 
гласова усвојили допуну програма 
гасификације насеља општине 
Бела Црква. О важности усвајања 
ове одлуке  говорио је председник 
општине Дарко Богосављевић и 
обавестио одборнике да ће врло 
брзо  почети радови на другој фази 
индустријске зоне које финансира 
Управа за капитална улагања АП 
Војводине . 

- Данас је усвојена одлука на основу 
које ће бити потписан анекс уговора 
са Србијагасом који ће финансирати 
радове са 108,9 хиљада евра. Локална 
самоуправа неће имати никаквих 

издатака. Радови 
се односе само 
на крак до 
индустријске 
зоне и довођење 
гаса од Тилве, 
казао је Дарко 
Богосављевић, 
председник 
општине Бела 
Црква. 

Председник СО Марјан Алексић 
такође је истакао значај довођења 
гаса у индустријску зону Беле 
Цркве.

 - Стигло је писмо од инвеститора 
из Италије који је већ купио 
парцелу у индустријској зони. У 
писму се наводе објашњења за то 

што још увек нису отпочели са 
радовима, па верујемо да ће радови 
на изградњи фабрике убрзо почети. 
Инвеститори очекују да омогућимо 
да што пре стигне гас и да се и други 
сегменти у комуналном опремању 
заврше, истакао је Марјан Алексић.

(www.juznibanat.rs)

Зоран Мијатовић, управник Радне јединице „Одржавање гасовода“ Београд

Гас стиже и у индустријску зону Беле Цркве

Зоран Мијатовић у разговору са нашом новинарком Јасмином Ђорђевић

На једном од бројних терена, колега Мијатовић

Са седнице СО Бела Црква
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Из презентованих табела и 
дијаграма,  ако се изузме ставка 
„остало“, у жижи интересовања  
средстава масовних комуникација 
током читаве 2017. године били су 
„Пословање наше компаније“ и 
„Гасоводи“. Информација која је, 
можда, изазвала  највећу пажњу и 
која је значајно одјекнула у читавој  
јавности, стигла је средином 
децембра из Москве. Дакле на 
списку онога што је потписано у 
Кремљу, а у присуству председника 
Русије и Србије, јесте и уговор о 
већој испоруци гаса за нашу земљу. 
Ресорни министри  потписали 
су Протокол о измени споразума 
између Владе Србије и Владе 
Русије из 2012. године, док су Анекс 
уговора о испоруци природног 
гаса из Русије у Србију потписали 
генерални директор Србијагаса  
Душан Бајатовић и први човек 
Гаспрома Алексеј Милер. Ово је, 

уједно, била највише објављивана 
вест у свим медијима током 
прошле године, а у којој је било и 
име наше компаније. А када је реч 
о већ споменутој теми „Гасоводи“, 
потребно је рећи да је јавност била 
заинтересована за информације о 
Турском току и интерконекцијама 

наше земље са Бугарском и 
Румунијом, тако да су и оне имале 
значајну заступљеност. Занимљиво 
је, додајмо,  да су све те 1.344 
објаве о гасоводима, што износи 
тачно 15 процената од укупне 
прошлогодишње заступљености 
нашег предузећа у медијима,  са 
неутралним тоналитетом, дакле без 
негативних написа о овој теми, што 
нам је итекако важно. 

Како већ споменусмо,  током 
читаве године која је иза нас, нашу 
компанију медији су највише  
спомињали у контексту њеног 
пословања. Од укупно 8.884 
објављене информације у готово 
свим жанровима новинарског 
изражавања и у свим врстама 
средстава масовног општења, тачно 
2.268 објава односило се на то како 
смо радили у протеклој години. 
Интересантан податак је тај да је,  уз 

највећи број вредносно неутралних 
рубрика,  у електронским медијима 
било 10 позитивних објава, а у 
штампаним  - 18. Карактеристичне 
информације, афирмативног 
карактера,  које је у јавност изнео 
директор Бајатовић, јесу оне из 
јануара, марта и децембра месеца, 

када је говорио о оствареној добити, 
али и о дуговањима.  

О цени „плавог енергента“  у 
медијима се „говорило“ 364 пута, 
што је 4 процента од укупног 
броја објава. Добра вест за 
потрошаче је да промене цене 
прошле године није било, што је 

на неки начин допринело и 
позитивним написима о нама. 
Афирмативној медијској слици  
на почетку прошле године 
допринео је и наступ нашег 
директора, који је гостујући 
у Јутарњем програму РТВ 
Пинк говорио о пословању  
компаније, што је пренето у 
14 објава. Он је том приликом 
навео да је претпрошлу, дакле 
2016. годину, Србијагас завршио 
са плусом од три милијарде 
динара и са пословном добити 
од 13,7 милијарди. Такође је 
тада рекао да очекује да ће ове 
године пословна добит бити око 
16 милијарди динара, а укупна 
добит око две милијарде. Додао је да је пре две године промењена 

политичка воља и да гас данас 
сви морају да плате, наводећи да 
су поједине топлане, које су биле 
највећи дужници, измириле своја 
дуговања.

О преосталим ставкама – „Зависна 
предузећа“, „Реструктурирање 
Србијагаса“,  „Подземно 
складиште гаса Банатски Двор“ 
и „Гасификација“, као што се из 
приложеног да видети,  мање се 
говорило на електронским и писало 
у штампаним медијима, уз два 
изузетка. Први је вест о преузимању 
предузећа „Тоза Марковић“ из 
Кикинде у фебруару месецу. Та вест 
појавила се у 26 објава. Није без 
значајног одјека у јавности прошла 
ни информација из јуна месеца о 
проширењу складишта у Банатском 
Двору, а евидентирали смо 16 
афирмативних објава. Потписан је 

тада Меморандум о разумевању о 
проширењу подземног складишта, 
чиме би  капацитет тог нашег 
важног гасоводног објекта могао да 
буде повећан са 450 на 750 милиона 
кубних метара. 

На крају,  пар речи о друштвеној 
одговорности. Национална гасна 
компанија  је у октобру била  
донатор ултразвучног апарата 
Дому здравља „Нови Сад“, поводом 
јубилеја – 50 година постојања 
ове здравствене установе, што је 
објављено у свим новосадским 
медијима.  У знак захвалности, 
наша компанија добила је 
повељу захвалности и нашла се 
у друштву заслужних установа и 
предузећа која су показала висок 
степен хуманости и друштвене 
одговорности! 

Припремили: К. Аћимовић 
              В. Уторник

Прес угао

Заступљеност наше компаније у медијима током прошле године

ПОСЛОВАЊЕ СРБИЈАГАСА И ГАСОВОДИ 
У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА ЈАВНОСТИ

МИРИЈЕВО

Пажњу медија у марту месецу 
изазвало је оштећење гасовода у 
насељу Миријево у Београду,  тако 
да је забележено 56 објава на ову 
тему. Наиме,  несавесни приватни 
инвеститор је почео припремне 
радове за градњу објекта – 
ископавање земље, услед чега је 
у улици Матице Српске  дошло  до 
поткопавања гасовода који је остао 
да виси у ваздуху, а у једном делу 
је гасовод, који је у власништву 
Србијагаса,  мимо свих прописа, 
од стране инвеститора убетониран 
у потпорни зид. Објављено је 
саопштење наше компаније да 
за ове радове није постојала 
издата грађевинска дозвола нити 
документација за обављање 
припремних активности.

ПОЈЕДИНАЧНО

Што се појединачних медија, који 
прате рад компаније Србијагас, 
тиче – ништа ново у односу на 
претходне године. Ако погледате 
табеле које смо припремили 
сазнаћете која нас средства 
масовних комуникација највише 
и најчешће прате, а исто је било 
и у ранијим периодима, када 
смо радили овакве анализе. 
Интересантно је, рецимо само то, 
да је највише позитивних објава, 
међу електронским медијима 
имала ТВ N1 и РТВ Пинк, у 
штампаним – Блиц и Дневник, 
а да је, истовремено, и највише 
негативних текстова било управо 
у дневним новинама Блиц, као и у 
листу Данас.
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Акције

Свет гаса

НАЈБОЉА ДИНАМИКА РАСТА  
ПРОИЗВОДЊЕ У ИСТОРИЈИ

ПОСТАВЉЕНО ВИШЕ ОД 760 КИЛОМЕТАРА НА 
МОРСКОЈ ДЕОНИЦИ

ОДЗИВ ДАВАЛАЦА КРВИ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ

Руска компанија „Гаспром“ је током 
2017. године повећала укупну 
производњу гаса за 12,4 процента 
-  до 471 милијарду кубних метара 
гаса, изјавио је председник те 
компаније Алексеј Милер, а преносе 
агенције. Како је саопштено, реч 
је о најбољој до сада динамици 

раста производње у историји 
компаније.

- У апсолутним показатељима, 
укупна производња повећана 
је за 51,9 милијарди кубних 
метара гаса, прецизирао је 
Милер.                    (Аг.)

Руски енергетски гигант Гаспром 
добио је дозволу од турских 
власти за изградњу другог крака 

морске деонице гасовода Турски 
ток, саопштено је из те компаније. 
Председник управе Гаспрома 

Алексеј Милер рекао је да 
су на овај начин добијене 
све неопходне дозволе 
Владе Турске за морску 
деоницу гасовода Турски 
ток.

- Сада ће оба крака 
гасовода бити пуштена у 
експлоатацију у прецизном 
року до краја 2019. године, 
навео је Милер. Он је 

истакао да се, у складу са планом, 
пројекат реализује истовремено на 
три деонице - на обалама Русије 
и Турске, као и у Црном мору, 
преноси Спутњик.

- На морској деоници је постављено 
више од 760 километара збирно 
за оба крака. Изградња деонице 
обалског чвора у Русији је при 
крају, а у Турској је почела изградња 
платформе пријемног терминала, 
изјавио је Милер.

(Аг.)

Акције добровољног давања крви 
у нашој компанији  успешно 
се организују дуги низ година! 
На почетку сваке године са 
представницима Завода за 
трансфузију крви у Београду  
уговорају се термини. Како 
сазнајемо од Миладије - Цице 
Драгићевић из Актива давалаца у 
Београду, прва овогодишња акција 
већ је организована 17. јануара, а 

наредне  ће бити уприличене 16. 
маја и 19. септембра.

- Наш актив је почео сарадњу са 
Институтом за трансфузију крви 
пре нешто више од 10 година и 
та сарадња траје до данас. Акције 
добровољног давања крви се 
организују три пута годишње, тако 
што екипе из Института долазе 
код нас и тиме је нашим колегама 
једноставније да дају крв, каже 

Миладија Драгићевић. 

С обзиром на то да свест о давању 
крви на нашим просторима није 
на завидном нивоу, одзив колега је 
више него добар, што је мишљење 
и из Института. Број давалаца у 
просеку износи између 20 и 25, 
а дешавало се да их буде и 40. 
Продукт те добре сарадње јесте да, 
захваљујући нашим даваоцима, 
имамо могућност обезбеђивања 

крви у хитним ситуацијама за 
наше запослене и чланове њихових 
породица.  

- Под слоганима „Дајте крв – 
продужите живот“ и „Улепшајте 
дан себи и другима“, годинама 
анимирамо наше запослене, 
одржавајући одличну комуникацију 
са Институтом. Дешавало се да 
у истом моменту имамо више 
случајева да је због неодложних 
операција хитно потребна крв 
и увек су нам излазили у сусрет. 
Никад нас нису изневерили, 
поручује наша колегиница Цица 
Драгићевић. Она у кратком 
разговору за Гас прес додаје 
и истиче и то да је овога пута 

забележен одличан одзив наших 
колегиница, које иначе равноправно 
са колегама учествују у свим 
акцијама,  као и чињеницу да у 
свакој акцији има оних који први 
пут дају крв, што ову породицу 
хуманих људи стално проширује и 
увећава. 

Иначе у тој првој овогодишњој 
акцији крв је дало 13-торо 
запослених, од чега и четири 
колегинице, док је  један давалац 
том приликом први пут исказао 
своју хуманост. То  је нешто мањи 
број од очекиваног, али је акција, 
ипак, била успешна, пошто је сезона 
грипа и прехлада, тако да многи 
због тога нису били у могућности 

да дају крв.

Мањи одзив давалаца био је 
и у четвртој акцији радника 
новосадског дела наше компаније  у 
2017-ој години, која је  организована 
у четвртак 21. децембра у Заводу 
за трансфузију крви у Новом Саду. 
Укупно је у акцији учествовало 30-
торо наших колегиница и колега.  

- Разлози за мањи одзив чланова 
нашег Актива јесу болести, 
прехладе, као и годишњи одмори. 
Но, и поред тога, можемо да 
будемо задовољни спремношћу 
наших запослених да буду хумани, 
као и учињеним током читаве 
2017. године. Ето, имамо и десет 
нових чланова, који су лане први 
пут били доборовољни даваоци 
крви. Очекујем да се овакав тренд 
настави и зато апелујем на све 
раднике нашег предузећа, који су 
у могућности, да се у што већем 
броју одазивају на наше позиве 
током 2018. године. Наредна акција 
биће организована око 20. марта, 
истиче за наш лист председник 
новосадског Актива доборовољних 
давалаца крви ЈП „Србијагас“ 
Момчило Гаговић.   

Ј. Ђорђевић; В.Уторник

Све већа производња гаса у Гаспрому

Добијена дозвола за изградњу другог крака Турског тока

Запослени Србијагаса крајем прошле и почетком ове године поново били хумани

Шеф Гаспрома Алексеј Милер

Наши београдски даваоци за пример

Полагање цеви „Турског тока”
IN MEMORIAM
У Новом Саду преминуо Јово Убипарип  
ОСТАВИО ЈЕ СНАЖАН ЛИЧНИ ПЕЧАТ НЕ САМО У ПРАВНОЈ ФУНКЦИЈИ, 
НЕГО У СВИМ ДЕЛОВИМА НАШЕ КОМПАНИЈЕ

После дуже и тешке болести, у 68-ој години живота преминуо је Јово Убипарип, пензионер ЈП 
„Србијагас“ и дугогодишњи извршни директор за правне, кадровске и опште послове наше 
компаније. Рођен  је  26. фебруара 1950. године у Доњој Пецки код Мркоњић Града, Република 
Српска, БиХ. Завршио је Правни факултет у Новом Саду 1976. године. У „Србијагас“, односно у 
предузеће које је његов правни претходник - „НИС-ГАС“, дошао је у октобру 1996. године на место 
помоћника директора Дирекције за правне, опште и кадровске послове. До 2008. године био је 
помоћник извршног директора за правне, кадровске и опште послове, а од тада па до фебруара 
2015. и на челу ове извршне функције. У пензију је отишао 26. фебруара 2015. године са места 
саветника генералног директора за правне послове.

Човек којег су красиле изузетне људске особине, огромног стручног знања примењеног у пракси, предан и посвећен свом 
послу, увек коректан према колегама, пун разумевања, стрпљења  и  пријатељског односа са свима, оставио је неизбрисив 
траг за собом. Волео је спорт и био активан, пре свега, у управи свог ФК „Пролетер“, али и у другим спортовима. Био је и 
друштвенополитички активан.

Јово Убипарип сахрањен је 29. јануара на Ченејском гробљу у Новом Саду, у присуству бројних пријатеља, колега, 
сарадника, родбине и својих најближих - супруге, сина и ћерке, као и четворо унучади.
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Спортски интервју

Владимир Уторник

- Једног давног јуна, још давније 
године 1989, чекајући сведочанство 
у једном ходнику који води ка 
зборници у ОШ „Коста Трифковић“, 
ту на Роткварији, у Новом Саду, 
посматрао сам једну бронзану 
скулптуру. Била је на издвојеном 
месту. У стакленој витрини. И, 
за разлику од неких лимених 
пехара са разних турнира, којима 
су се многе генерације радовале 
у разним спортовима, ова је била 
посебна, на посебном месту, имала 
је неку чудну снагу и енергију 
метала. Мени, клинцу, од 14 година, 
била је и недостижна и далека… 
Неких, па скоро 30 година касније, 
иста таква скулптура, данас ми 
је уручена.  Спартакова награда! 
Цитираћу мог омиљеног песника 
са Салајке Ђолета, познатијег 
по презимену Балашевић: „Тако 
и треба сањати. У ограниченим 
количинама. Снови су фрка жива. 
Што их више имаш, више ти их 
остане неостварених“. Један мој сан 

данас је свакако остварен. Хвала 
Спортском савезу Војводине на 
овом признању, Рукометном савезу 
Војводине који ме је предложио и 
свим оним људима са којима сам 
сарађивао у рукомету у протеклих 
10 година, свакако су и они део ове 
награде. Хвала рукомету као спорту 
што сам кроз њега научио много 
тога, освојио многе титуле и стекао 
многа пријатељства...

Овако је, на додели најпрестижније 
покрајинске  награде  у области 
спорта  - „Јован Микић Спартак“, 
крајем прошле године, говорио 
један од лауреата - Милан Ђукић, 
председник Рукометног клуба 
„Војводина“ . Извршни директор за 
правне кадровске и опште послове 
у нашој компанији  ово признање 
добио је као спортски радник који 
је више од десет година на челу 
спортског колектива који је у том 
периоду освојио пет пута узастопно 
титулу шампиона државе, два пута 
Куп Србије и по три пута Свесрпски 
куп и Суперкуп наше земље.  

Повод за интервју са Миланом 
Ђукићем управо је био тај што 
се Спартакова награда нашла у 
његовим рукама.  

 Овакве награде су 
обавеза 

• За почетак,  
нешто о самој 
Спартаковој 
награди.  Шта 
она значи за вас? 
Колико су награде, 
уопште, подстрек 
за даљи рад? Да ли 
награде, посебно 
овакве, каква 
је Спартакова, 
обавезују?

- Спартакова 
награда у својој 
50 година 
дугој историји 

представља највише спортско 
признање у АП Војводини, које 
појединцу или клубу може бити 
додељено само једном. Када 
у монографији погледате ко 
је све у  протеклом периоду у 
војвођанском спорту био добитник 
овог признања, не можете а да не 
будете и поносни, али и да се не 
запитате-припадам ли ја овом 
кругу спортских величина. Како 
год, свакоме ко се икада бавио 
спортом циљ су морале бити неке 
титуле, неке награде, нека одличја 
или признања.  Признајем, један мој 
спортски сан се остварио и то сам и 
апострофирао у поздравном говору 
након уручења награде. Овакве 
награде су увек велика обавеза да и 
себи и другима и даље потврђујемо 
да су у праву били и они који су 
предложили и они који су награду 
доделили.

• Шта очекујете од Рукометног 
клуба Војводина у будућности, 
пошто је тај клуб достигао висок 
реноме и сада, да тако кажемо, нема 
назад? 

- Спорт је као дубока река и то 
бујична река. Када у то уђете онда 

нема узводно, нема назад, сваки 
нови дан, нови месец, нова сезона, 
нова година, је нова борба да се 
одржите на врху, да пливате, да 
будете међу најбољима. При том 
знате да и конкуренти желе да 
се и они попну на тај врх. Стара 
пословица каже да са врха брда 
свака, али свака, стаза води низбрдо. 
Пет година се успешно боримо да 
не кренемо том стазом, боримо се 
и ове године, појачали смо тим у 
полусезони и ишчекујемо „play-off“ 
за шампиона државе са амбицијом 
да освојимо титулу. Наглашавам ту 
реч „освајање“, никако одбрана, јер 
различите су то филозофије и хоћу 
да размишљамо да нешто освајамо, 
а не да бранимо!

Висок ниво организације Спортског 
клуба 

• Пошто, иако смо у Гас пресу 
пратили активности Спортског 
клуба наше компаније, доста дуго 
нисмо са Вама, као председником, 
разговарали о активностима те 
организације, искористићемо ову 
прилику и за ту тему. Зато молба за 
кратак осврт на учињено у прошлој 
години? 

- Претходне године смо прославили 
15 година Спортског клуба ЈП 
„Србијагас“. Достигли смо један 
озбиљан ниво функционисања у 
организацији клуба. У спорту сам 
прилично дуго и тврдим да начин 

на који је наш клуб рекреативаца 
организован, многи професионални 
клубови у високим ранговима 
немају такву организацију. То, 
заправо,  подразумева да више људи 
ради свој посао. Сваког капитена 
неке екипе да питате да ли му се 
управа клуба меша у рекреацију 
или одабир екипе за такмичење 
добићете исти одговор. Подела 
улога и задатака, права и обавеза 
које ми имамо, је један озбиљан 
ниво организације. Систем увек 
доноси успех, па успеси клуба нису 
изостали у протеклих 15 година. 
Али, највећи успех нашег клуба 
јесте што се сваки трећи запослени 
бави спортом, користи рекреацију, 
узима учешће у такмичењима...  
Тиме директно утичемо на 
превенцију од  обољења, али се 
бавимо и социјалном цртом у 
смислу  дружења и међусобног  
упознавања запослених преко 
спорта. Један добар „ХР“ стручњак 
би на спортском терену могао да 
препозна многе особине запослених 
које у канцеларији тешко могу да се 
препознају. 

• Какав је план и програм рада 
Спортског клуба у 2018-ој години?

- Наш план рада је збир планова 
рада сваког спорта понаособ. 
Пре свега рекреација се и у овој 
години мора одвијати у складу са 
уговорима. Затим, одржаћемо, као и 
увек, оба меморијална турнира  - у 
фудбалу и рукомету, а очекујемо 
да се кошаркашка и стонотениска 
екипа такмиче у лигама у којима се 
надмећу дуги низ година. Желимо 
да фудбалери на међународном  
„гас старт“ турниру забележе што 
је могуће бољи резултат.  Крајем 
године ћемо се, можда, окупити и на 
дводневном спортском такмичењу 
поводом дана Србијагаса. 

• Колико се наших радника активно 
бави рекреацијом и колико 
Спортски клуб тренутно има 
чланова? 

- Пословодство наше компаније  
посебну пажњу посвећује 
активном бављењу  спортом кроз 
оргнизовани вид рекреације у 

Спортском клубу. Сваки трећи 
запослени или 320 наших радника, 
су чланови клуба и баве се спортом. 
То је респектабилна бројка. Оно 
што забрињава  јесте то што има 
све мање младих. То јест, све више 
је младих који се не баве ни једним 
спортом.  Спорт постаје „Sony 
play station“, фудбал се игра на 
конзолама и смарт телефонима. 
Родитељи више не кажњавају децу 
што су превише на улици или 
игралишту, него што су превише 
пред монитором. Све је мање 
новозапослених који су се икад 
бавили неким спортом. Зато је наш 
Спортски клуб право место где 
треба да почну да се баве спортом. 
Или, ако је неко био спортиста, да 
настави с том активношћу.

ОСТВАРИО МИ СЕ ЈЕДАН СПОРТСКИ САН

Милан Ђукић, председник РК „Војводина“ и извршни директор за правне кадровске и опште 
послове ЈП „Србијагас“-добитник Спартакове награде

НОВОГОДИШЊА ПОРУКА

- Јавно предузеће „Србијагас“ 
данас је озбиљна и респектабилна 
компанија, која зна свој правац 
и смер куда жели да иде и шта су 
јој циљеви. И ова 2018. година, 
али и наредне године, биће 
године великих изазова, великих 
могућности, великих пројеката 
и то је шанса за све запослене 
који желе да се докажу да то и 
учине.  У том смислу свима желим 
добро здравље, срећу, породично 
благостање и напредак на личном 
и пословном плану, поручио је 
Милан Ђукић свим запосленима 
Србијагаса у Новој години.

Говор после доделе признања, Милан Ђукић

За успомену, са Николом Салатићем, директором одбојкаша Војводине

Са „Спартаком” поред Спартака

Статуа и повеља
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Наше треће доба

ЛОСОС У ПРШУТИ С ЛУКОМ
Шест шницли лососа од по 130g са одстрањеном кожом умотати тако да добијете медаљон. Ивице 
сваког медаљона обмотајте шнитом пршуте па их увежите канапом. Ољуштите 7 ситних главица 
црвеног лука па пропржите на мало путера са пар листова жалфије.Залијте вермутом, појачајте ватру 

и динстајте 3-4 минута. Додајте со и бибер, склоните с ватре, уклоните жалфију 
па изблендирајте да добијете сос. Растопите путер у дубљем тефлонском тигању, убаците 
медаљоне и пржите их на јакој ватри по минут и по са обе стране. Посолите и побиберите. 
Склоните с ватре, извадите медаљоне и држите их на топлом. У истом тигању неколико минута 
динстајте  ољуштених 5 ченова белог лука са 100ml воде док не омекшају. Оцедите воду из 
тигања, а у њега додајте сос од лука и загрејте га с белим луком који минут. Распоредите сос у 
тањире, одозго додајте медаљоне и послужите.
                 (Припремила: Б. Радуловић)
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Необавезно време 

БАЛКАНЕ, БАЛКАНЕ

У неким документима стоји, мада одмах истичем приличну 
сумњу у веродостојност тих списа, да је реч Балкан турска 
сложеница састављена од „бал“ што значи мед и „кан“ што се 
преводи као „крв“. Оно што јест – јест, турска је то реч, али 
кажем, делује да је на тај начин склeпано значење прилично 
непоуздано. Успут, морам да додам, да ми је тада био јасан 
наслов филма у покушају да бивша жена Бреда Пита буде 
режисер. 

Балкан на турском  значи „венац шумовитих планина”  и то 
је, највероватније, тачно порекло имена. Постоји, додуше 
и трећа хипотеза  да је име настало од персијског корена  
„балк“ што значи „мочвара”  а, уз додатак турског суфикса 
„ан“,  добија се „мочварна шума”. 

Дешава се то, вероватно чешће него што мислимо, да је 
некоме нешто  скроз на западу, док је другима то исто нешто 
буквално на крајњем истоку. Систем Балканских планина 
пружа се од Црног мора до Вршке чуке у  дужини од око 
550 километара и део овог венца представља природну 
границу између Србије и Бугарске. Само мањи, западни део, 
балканског система налази се у нашој земљи и то на њеном 
крајњем истоку. Е, то ми зовемо Старом планином.  

Раскошна је лепота Старе планине, она осваја током читаве 
године.  Представља идеално место за љубитеље природе, 
који имају жељу да открију небројена природна богатства, 
јер карактеристичан је биљни и животињски свет. Осим 
тога,  има ту и сликовитих села, која су погодна за етно-
туризам, има античког и средњовековног наслеђа, као и 
занимљивог фолклора.  На стазама „Коњарник” и „Сунчана 
долина”  могу да уживају искусни скијаши и љубитељи 
екстремних спортова, као и они који чине прве кораке на  
снегу. Стара планина представља изазов и за  бициклисте, 
а редовно се, лети, одржавају такмичења параглајдера. Има 

и ловаца и риболоваца, пошто подручје обилује многим 
врстама дивљачи и птица, а планински потоци богати су  
рибом. Познаваоци и сакупљачи лековитог биља могу  да се 
сусретну и са биљкама чије је једино станиште ова планина. 
Део Старе планине, који се протеже кроз Србију,  припада 
општинама Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград. 
Њена највиша тачка је Миџор са висином од 2.169 метара, 
што је и највиши планински врх онога што зовемо ужа 
Србија.  

Кад смо већ код врхова,  легенда вели да овде једна баба 
ономад није хтела Турцима да да харача, односно сакрила 
га је. Онда су је, да би признала,  на Тресибаби тресли, у 
Мучибаби мучили, а на Бабином зубу сломили зуб...

Не могу, на крају, да одолим а да не цитирам оног који је 
самог себе назвао Џони, иако се није, као неки који пошто 
пото хоће да побегну од Балкана, одрекао тог, понекад 
„погубног“, балканског утицаја.

В.У.

Непролазно
Једног дана нема ме да никада не дођем 
Пријатеље које знам не познајем кад прођем 
Као да ме никада на свијету није било 
Као да ме њезино тијело није хтило 
Балкане балкане балкане мој 
Буди ми силан и добро ми стој

БРАНИМИР ШТУЛИЋ (1953): „БАЛКАН“

Једном успостављена традиција 
тешко се мења.  Пензионери 
Србијагаса су  редовно 
новогодишње дружење 
организовали, по старом добром 
обичају, у клубу „Соња“, код 
Кабеловог игралишта, надомак 
новосадског Штранда. 

- Оно што смо планирали, то смо и 
урадили током 2017. године, тако да 
не видим разлог да у Новој години 
буде другачије. Врло брзо ћемо 
имати састанак  Извршног одбора 
и редовну седницу Скупштине 
нашег удружења, а потом следе 
обавезе око осигурања наших 
чланова и организације дружења 
поводом 8. марта и „Ракијаде“. 
На пролеће, наравно, планирамо 
да организујемо излете за наше 
чланове. Подсећам да је 2018-
та изборна година у Удружењу, 
а Скуштину поводом тога 
реализоваћемо у мају месецу. 
Желим, пре свега, свима добро 
здравље, јер је, нама пензионерима 
оно најпрече, а желим и да нам се 
придруже нови чланови, који су 
завршили свој радни век у нашем 
бившем предузећу, поручио је 
председник УПР ЈП „Србијагас“  
Бошко Тодоровић. 

Он ни овог пута није пропустио 
да истакне велику подршку наше 
компаније,  наше Јединствене 
синдикалне организације и 

наших новина у њиховом раду, 
па је, сходно томе, и поздравио 
представнике нашег предузећа, 
који су присуствовали дружењу. 
Поздравио је Бошко Тодоровић и 
друге госте -  председника Савеза 
пензионера Војводине Милана 
Ненадића, председника Удружења 
новосадских пензионера Мирка 
Ковачевића, председнике и 
представнике других клубова.  

Узгред буди речено,  кад смо већ 
споменули клубове, новогодишња 
дружења  организована су у 
Кикинди, Зрењанину, Суботици, 
Панчеву, Чачку и Београду, па кад 
се све сабере испада да је више 
од 200 чланова било укључено у 

новогодишње 
прославе... 

У другом делу 
вечери уприличене 
26. децембра, 
после закуске, 
организован је 
и забавни део, а 
улогу домаћина 
преузела је Ана 
Старчевић, 
председница 
новосадског 
клуба, који је, ако 
тако може да се 

каже, био „технички“ организатор 
дружења.   

Прво су се некадашњи радници 
Србијагаса надметали у квизу – 
два тима била су формирана од 
домаћина (Новосађана) и гостију 
(Кикинђана и Зрењанинаца).  
Представници обеју екипа  
показали су изврсно знање, а 
ни после „разигравања“ , то 
јест додатног сета питања, није 
било победника. Напослетку 
су, онда, домаћини одлучили да 
великодушно и џентлменски 
препусте победу гостима. Друга 
игра била је плес, а у конкуренцији 
шест парова победили су Марија 
Ђуричић и Душко Анзирков, 
а интересантно је да је госпођа 
Марија била најбоља и прошле 
године, када јој је партнер био Реља 
Ђипанов. Морамо да признамо да 
плесачима задатак уопште није био 
лак, јер су морали да отплешу на 
једну спору, бржу и брзу музичку 
нумеру. У трећој и последњој игри 
– „врућа столица“  - победила је 
пензионерка Јока Воћкић...  

Тако је уз игру, забаву, музику 
и разговор некадашњих колега 
протекао још један новогодишњи 
сусрет пензионера Србијагаса.  

В.Уторник

Пензионери Србијагаса организовали редовно дружење уочи Нове године

ВЕСЕЛО И ЗАБАВНО – КАО И УВЕК

Поздравни говор и новогодишња честитка Бошка Тодоровића

Некадашњи руководиоци Слободан Радуловић и Никола Векић
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