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САДРЖАЈ

У ЗВОРНИКУ ОДРЖАНА СЕДНИЦА 
ЕНЕРГЕТСКОГ КОМИТЕТА СРБИЈЕ 
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА КОЈОЈ 
ЈЕ БИЛО РЕЧИ О ДЕФИНИСАЊУ 
ОДНОСА ИЗМЕЂУ СРБИЈАГАСА И 
ГАСПРОМЕТА ПАЛЕ

ЈУЛ/АВГУСТ У СЛИКАМА

У ЗРЕЊАНИНСКОМ 
„ОДРЖАВАЊУ” У АВГУСТУ 
БИЛЕ АКТУЕЛНЕ ПРИПРЕМЕ И 
ПОЧЕТАК РАДОВА У ЗВОРНИКУ, 
А БЕОГРАДСКО „ОДРЖАВАЊЕ” 
ВЕЛИКИ ПОСАО УРАДИЛО У 
КРАГУЈЕВЦУ

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС” 
НА ЈУЛСКОЈ СЕДНИЦИ У БЕОГРАДУ 
УСВОЈИО КОНСОЛИДОВАНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 
2017. НАКОН ИЗВРШЕНЕ РЕВИЗИЈЕ 
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СИНДИКАТ СРБИЈАГАСА ПОЧИЊЕ 
НОВУ АКЦИЈУ ПРЕВЕНТИВНИХ 
ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ! ОВОГА 
ПУТА НА РЕДУ СУ УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ АРТЕРИЈА ВРАТА И 
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ
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Компанија инфоСтратешко партнерство

У Санкт Петербургу разговарали председник Гаспрома и амбасадор Србије у РФ Надзорни одбор ЈП „СРБИЈАГАС“ јулску седницу одржао у Београду

МИЛЕР И ТЕРЗИЋ ИСТАКЛИ СИГУРНОСТ 
ИСПОРУКА РУСКОГ ГАСА У СРБИЈУ

УСВОЈЕНИ КОНСОЛИДОВАНИ 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. НАКОН 
РЕВИЗИЈЕ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Средином јула у Санкт Петербургу је одржан радни 
састанак председника Управног одбора ПАО „Гаспром“ 
Алексеја Милера и изванредног и опуномоћеног 
амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији 
Славенка Терзића. Стране су размотриле питања 
билатералне сарадње. Посебно се говорило о извозу 
руског гаса у Србију. Истакнута је сигурност испорука 
и раст потражње за гасом у Републици Србији. Према 
прелиминарним подацима од 1. јануара до 12. јула 
2018. године обим извоза гаса у Србију је износио 1,2 
милијарде m3, што је за 5,3% више од истог показатеља 
за 2017. годину.

Алексеј Милер је обавестио Славенка Терзића о току 
изградње гасовода „Турски ток“. Тренутно је на два 
крака положено више од 1.230 km цеви, што износи 
66% од укупне дужине морске деонице гасовода. На 
састанку се такође говорило о спровођењу активности 
српске стране на развоју националног система за 
транспорт гаса.

У саопштењу Гаспрома са овог састанка се још наводи 
да су, поред наведених, на састанку поменути и 
пројекти које „Гаспром“ реализује у Србији.

(www.gazprom.ru)

У пословној згради Србијагаса у 
Београду, у уторак, 24. јула, одржана 
је седница Надзорног одбора Јавног 
предузећа „СРБИЈАГАС“, којој 
је председавао проф. др Муамер 
Реџовић, председник НО. Седници 
су, поред чланова Надзорног одбора, 
присуствовали генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић и 

чланови пословодства компаније.

На седници су, у оквиру једногласно 
усвојеног и раније утврђеног 
дневног реда, усвојене одлуке и 
извештаји значајни за пословање 
компаније. 

Чланови Надзорног одбора, у 
складу са законским роковима, 
усвојили су, између осталог,  

Извештај независног ревизора о 
извршеној ревизији консолидованих 
финансијских извештаја предузећа 
за период 01.01-31.12.2017. године, 
као и Консолидоване финансијске 
извештаје ЈП „Србијагас“ за 
поменути период након извршене 
ревизије независног ревизора.

(www.srbijagas.com)

ЈП „СРБИЈАГАС” ПАРТНЕР ГАСПРОМА

Главни партнер „Гаспрома“ у Србији је ЈП „Србијагас“, које се бави транспортом, складиштењем и 
дистрибуцијом гаса на територији Републике. 2017. године „Гаспром“ је испоручио у Србију 2,1 милијарду 
m3 гаса што је за 21,2% више него у 2016. години (1,75 милијарди m3). 19. децембра 2017. године је 
потписан Анекс дугорочног уговора између ООО „Гаспром експорт“ и АД „Југоросгас“ о испоруци руског 
гаса у Србију. У складу са тим документом годишње уговорне количине почев од 2018. године су повећане 
са 1,5 милијарди m3 на 2 милијарде m3. 3. јуна 2017. године „Гаспром експорт“ и „Србијагас“ потписали 
су Меморандум о разумевању за проширење ПСГ „Банатски Двор“ („Гаспром“ — 51%, „Србијагас“ — 
49%). „Турски ток“ је пројекат гасовода из Русије у Турску преко Црног мора и даље до границе Турске 
са суседним земљама. 30. априла 2018. године је завршено полагање морске деонице првог крака 
гасовода. Тренутно се наставља полагање морске деонице другог крака гасовода. Пројекат изградње 
термоелектране у Србији (Панчево) се реализује у складу са Споразумом између Групе „Гаспром 
енергохолдинг“ и Групе „Гаспром њефт“ у циљу повећања сигурности обезбеђења електричне и топлотне 
енергије за рафинерију у Панчеву, а такође за омогућавање продаје електричне енергије на унутрашњем 
тржишту Србије и енергетским берзама других европских земаља. Максимални капацитет енергетског 
блока на пару и гас термоелектране   износиће 200 MW.     (www.gazprom.ru) 
            

Алексеј Милер са сарадницима

Амбасадор Србије Славенко Терзић у разговору са делегацијом Гаспрома

Председник Надзорног одбора, генерални директор и заменица генералног директора на седници у Београду

Актуелне теме на летњој седници Известиоци појаснили поднете извештаје Надзорном одбору
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Актуелне теме

Србија и Република Српска унапређују енергетску сарадњуГостовање генералног директора Душана Бајатовића на „Happy TV“

УСКОРО ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ИЗМЕЂУ 
СРБИЈАГАСА И ГАСПРОМЕТА

ЈОШ УВЕК ИМА СОЦИЈАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ У 
ПОСЛОВАЊУ СРБИЈАГАСА

Директор Србијагаса Душан 
Бајатовић на састанку у Зворнику, 
где је 22. августа одржана седница 
Енергетског комитета Србије и 
Републике Српске! Министар 
рударства и енергетике Србије 
Александар Антић изјавио је 
након те седнице, да је договорена 
заједничка градња две нове 
хидроелектране на Дрини  „Фоча“ 
и  „Паунци“. Он је, такође, том 
приликом  рекао да су у претходном 
периоду дефинисани кључни 
правци одређених пројеката који су 
интересантни за Републику Српску 
и Србију. У изјави за новинаре 
након овог састанка, министар 
Антић је казао да је у разговору 
било речи и о сарадњи у области 
гасне привреде, решавању питања у 

односима Србијагаса и Гаспромета 
Пале, који имају заједничку 
имовину и да је потребно да се на 
нивоу две владе усагласе њихови 
односи. Антић се нада да ће то бити 
завршено до почетка нове грејне 
сезоне. 

 И министар индустрије, енергетике 
и рударства Републике Српске 
Петар Ђокић  нагласио је да је друго 
питање о којем је разговарано на 
Мешовитом енергетском комитету 
било дефинисање уређења односа 
имеђу предузећа „Гаспромет“ Пале 
и Србијагаса. Он сматра да је то 
питање које је већ дуже време 
присутно и да смо сада на самом 
крају решавања тог питања. Он 
је изразио очекивања да ће након 
процене вредности капитала 

уследити врло брзо потписивање 
уговора којим ће бити уређени 
односи између ова два предузећа, 
чиме ће бити решено ово отворено 
питање.

Министар енергетике Србије 
подсетио је да је Мешовити 
енергетски комитет Србије и Српске 
формиран као форма сарадње у 
области енергетике са идејом да се 
унапреди енергетска сарадња, да се 
заједнички ради на приоритетима 
енергетске безбедности и 
сигурности снабдевања кључним 
енергентима, али са идејом да се 
јачају односи и развијају заједнички 
пројекти у интересу Србије и 
Републике Српске.

(Аг.)

У последње три године, од када је Влада Републике 
Србије искључила високо учешће социјалних трошкова, 
Јавно предузеће „Србијагас“ послује са великом добити 
и озбиљно реалним профитом. У исто време Србијагас 
је подигао и степен наплате на 92%, што је у односу на 
ранији податак од 50 па и мање процената, када се гас 
уопште није плаћао у Србији, заиста добар показатељ. 
Ово је, средином јула, приликом гостовања у Јутарњем 
програму телевизије са националном покривреношћу, 
„Happy TV“, изјавио генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић.

Он је, ипак, нагласио да још увек има социјалне 
компоненте у пословању националне гасне компаније, 
али да је она битно смањена. Такође, директор је казао 
и то да већ три године, иако на то имамо право по 
важећој методологији и математици, није подигнута 
цена гаса, што значи да смо, како је напоменуо, 
изгубили 30 милиона долара. 

- Требало би да се подигне цена гаса, али не разматрамо 
то. Међутим, ако буде наставила да расте цена нафте, 
мораће да дође до подизања цене, рекао је он. У вези са 
ценом гаса у Србији, директор је овом приликом рекао 
да уколико се погледају европске анализе и статистике, 
може се видети да, после Румуније, која је сама себи 
довољна јер производи 100% гаса за своје потребе, 
управо Србија има најјефтинији гас за малу и средњу 
привреду и за домаћинства. 

Када је реч о ХИП Азотари Панчево, Душан Бајатовић 
је у Јутарњем програму „Happy“ телевизије, рекао да 
је за 10 година потрошено 450 милиона евра за рад 
ове фабрике и да је, због њене високе задужености, 
процењено да је најбоље да она иде у стечај, да радници 
добију социјални програм и да се покуша наћи 
стратешки партнер.

- У Азотари мора да се уђе у инвестиције. Најбоље је 
да паре дођу од онога коме је то „кор бизнис“, основна 
делатност, јер такав када купи Азотару или је неки 
велики трговац који жели део капитала да усмери у 

производњу да би имао бољи статус на нашем тржишту 
или неки странац коме је то „кор“ делатност. Водиће 
се рачуна, јер је то стратешки интерес Републике 
Србије, као и радника, да Азотара у крајњој линији 
добије стратешког партнера домаћег или страног или 
миксованог са државним капиталом, који ће наставити 
производњу под условом да инвестира довољно новца, 
а то је у првој фази 50 до 70 милиона евра, појаснио је 
Бајатовић.

На питање водитеља Јутарњег програма о пројектима 
у којима ће Србијагас учествовати, директор је навео 
неколико њих, пре свега интерконекцију са Бугарском, 
могућност наставка Турског тока, а разматра се, како је 
рекао, и интерконекција са Румунијом. 

- У разматрању је и врло брзо ће бити донета одлука 
о проширењу подземног складишта гаса у Банатском 
Двору, разматра се и изградња још два складишта, једно 
овде у близини Панчева, а друго у Српском Итебеју, 
близу Банатског Двора, казао је он. О изворима и 
правцима снабдевања, директор је рекао и следеће:

- Цена нафте мора да пређе цену од 110 долара за 
барел да би америчке технологије транспорта гаса 
могле да буду конкурентне руском гасу на европском 
тржишту, а претпоставља се да се то неће тако лако и 
тако скоро десити. У сваком случају свака тржишна 
утакмица која доводи до повећане количине гаса за 
европско тржиште, утакмицу великих произвођача, то 
значи обарање цене и погодно је за земље као што смо 
ми. А ми само желимо да добијемо што више гасних 
интерконекција, што више праваца снабдевања. У овом 
моменту ја сам потпуно сигуран да Шел гас не може да 
победи поставку цевима руског природног гаса. Иран и 
Катар ће се окренути Азији, дакле ми морамо примарно 
да рачунамо на Русију. Ми имамо одличне стратешке 
односе са Русијом, и оно што је нарочито важно, ми у 
овом моменту не дугујемо ни једног јединог цента за 
испоручени гас. Све дугове смо очистили, истакао је у 
овом разговору генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић.                      В.А.

Радна атмосфера на састанку у Зворнику

Изјава за новинаре министра Антића...

Чланови делегације Републике Србије

...и министра Ђокића
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Весна Арсић

Једна екипа спремала се за терен 
управо у тренутку доласка екипе 
„Гас преса“ у Зрењанин. Била је то 
средина августа, напољу велика 
врућина, али очигледно да то и 
није  неки проблем за наше колеге 
из Радне јединице „Одржавање 
гасовода“, будући да су навикли да 
свој посао раде у свим временским 
условима. О томе шта се, како и 
на који начин ради ових летњих 
дана, у овом важном делу нашег 
предузећа, разговарали смо са 
нашим домаћином у Зрењанину, 
управником „Одржавања гасовода“ 
Слободаном Паскашем.

• Већ од колега које смо срели на 
улазу у круг Ваше радне јединице 
смо чули да је доста њих већ дуже 
време ангажовано на припремама 
за велики посао који предстоји у 
Зворнику?

-  Да, посао у Зворнику заиста је 
заокупио нашу пажњу и ми већ 
неколико месеци планирамо и 

радимо доста тога овде у радионици 
Радне јединице „Одржавање 
гасовода“  у Зрењанину, како бисмо 
што спремнији изашли на терен 
и, наравно, како бисмо сами себи 
олакшали и убрзали рад тамо на 
лицу места. Као што је од раније 
познато, у Зворнику ћемо радити 
озбиљну реконструкцију тамошње 
Пријемно предајне станице, како би 
се уградила савремена ултразвучна 
мерила. Сада се тај посао прилично 
приближио, с обзиром на то да 

у понедељак, 20. 
августа наши људи 
крећу у Зворник, 
где ће остати три 
недеље. Дакле, тамо 
ће спавати и неће 
долазити кући у 
међувремену. То је 
доста напорно и 
изискује посебне 
припреме, јер се 
мора размишљати 
о свему а нарочито 
имајући у виду 
да се све ово, 

ипак, ради у иностранству. Дакле, 
потребно је обезбедити да нам сва 
неопходна опрема, резервни делови 
и неопходно људство буду тамо и 
за све морамо имати неопходну 
документацију за прелазак границе. 
Мислим да су сви папири сада ту 
и да смо спремни да кренемо, каже 
Слободан Паскаш.

• Да ли је на нашем систему овакав 
посао већ рађен?

-  Не, до сада не. Ово је прво 
место на гасоводном систему ЈП 
„Србијагас“ где ће бити уграђена 
нова мерила. Цео овај посао 
покренуле су колеге из „Оператора 
транспортног система“ односно 
Транспорта. Циљ је да се унапреде 
и осавремене наши мерачи да би 
прецизно, добро и квалитетно 
измерили количине испорученог 
гаса. Подсетићу вас да су наши 
суседи и пословни партнери из 
Мађарске већ уградили нову мерну 
опрему на предајној станици 
у Кишкундорожми, а ево и ми 
почињемо са овим сложеним и 
великим послом, који може само 

добро да донесе нашој компанији. 
Дакле, најпре Зворник, а после 
ћемо исто то радити и на свим 
другим значајним тачкама на 
нашем систему, чвориштима у 
Госпођинцима, Батајници, Панчеву..

• Колико људи је ангажовано и да 
ли ће то утицати на друге послове 
које РЈ „Одржавање гасовода“ има 
ових дана, а знамо да је ово део 
године када добијате пуно захтева за 
интервенцијама на нашим али и на 
гасоводним објектима трећих лица?

-  Пуно људи одлази идуће недеље за 
Зворник, безмало половина Службе 
машинског одржавања. Планирано 
је да они до 10. септембра остану 
тамо, дакле све док не заврше све 
што је наш део посла. Ово је заиста 
јако важно, ова пријемно предајна 
станица је, ако тако могу да кажем, 
срце гасоводног система за тај део, 
јер гас туда иде до свих потрошача 
у Босни и Херцеговини. Иако доста 
њих одлази за Зворник, један део 
је увек ту да бисмо покрили све 
захтеве а уједно и били спремни 
за неке евентуално ванредне 
интервенције. Годишњи одмори 
су у току, али увек их пажљиво 
планирамо и трудимо се да се они 
уопште не осете, када је посао у 
питању.

• Набројмо, онда, све те друге 
послове укратко, који су рађени у 
периоду јул-август?

-  Било је ту већих и мањих 

послова, а један од њих свакако је 
завршетак санације и измештања 
магистралног гасовода МГ-01 код 
Банатског Новог Села. Овај посао 
урадили смо по налогу колега из 
Инвестиција и РЈ „Транспорт“ 
Панчево. Измештено је око 150 
метара гасовода. У потпуности је 
завршен и посао на реконструкцији 
МРС Топлана Запад у Новом Саду. 
Оно што је, углавном, обележило 
ове августовске дане то су 
активности на реконструкцијама 
мерних линија. Конкретно, то је 
рађено на ГМРС Српски Итебеј, 
ГМРС Ботош, а тренутно се раде 
ГМРС Бечеј и ГМРС Јарковац. Све 
су то послови које радимо по налогу 
„Мерења и регулације“, односно 
радних јединица „Транспорта“ и 
„Дистрибуције“. Радимо, наравно, 
доста и за „трећа лица“, послове 
као што су „топли прикључци“, 
испитивање унутрашњих гасних 

инсталација, санације цурења 
изолационих прирубница, санације 
перфорација на гасоводима итд. 

• А електричари, знамо да и они 
увек имају препун распоред 
активности!

-  Једнако пуно посла као Служба 
машинског одржавања имају и 
они који раде у Служби електро 
одржавања. И они раде уобичајеним 
темпом и завршавају све у 
предвиђеном року, од радова на 
уземљењу и катодној заштити свега 
онога што смо раније урадили на 
ГРЧ Панчево (реконструкција), до 
свих других активности из њиховог 
делокруга рада, попут  годишњих 
прегледа и обиласка станица 
катодне заштите, мерења уземљења 
и расподеле заштитног потенцијала 
дуж трасе и других послова. Лето и 
годишњи одмори ни овде не смеју 
да ремете наш рад, каже на крају 
разговора Слободан Паскаш.

Инфо радови

У Зрењанину лето радно

ЗАВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ЗВОРНИК, 
А У МЕЂУВРЕМЕНУ АКТУЕЛНЕ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МЕРНИХ ЛИНИЈА

Интервју за Гас прес, Слободан Паскаш

Опрема и делови за ППС Зворник
Са колегама у радионици, Слободан Паскаш, Душан Мазалица, Стојан Малуцков и Дејан Пањак

Разговор са управником у радионици „Одржавања гасовода” Станица за Палић завршена и чека уградњу
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Инфо радови

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГМ 08-03 И 
ПОВЕЗИВАЊЕ НОВИХ ПОТРОШАЧА

УГРАДЊА ОБИЛАЗНОГ ВОДА У РС ВОЖДОВАЦ

Јасмина Ђорђевић

Сектор техничке подршке је по 
налогу Сектора инвестиција 
реализовао, према речима Зорана 
Гемаљевића, пословође машинског 
одржавања Београд и руководиоца 
ових радова, до сада најсложенији и 
најобимнији захват на одржавању 
постојећих градских гасовода. 
Наиме, у Крагујевцу је у завршној 
фази изградња гасовода за потребе 
снабдевања гасом нове индустријске 
зоне на локацији Собавица, где је у 

току изградња производних 
капацитета немачке фирме 
„Сименс“. 

- С обзиром на то да је за 
потребе извођења радова 
на прикључењу наведеног 
гасовода било неопходно 
у потпуности обуставити 
испоруку гаса у граду 
Крагујевцу, овај  прекид 
испоруке је искоришћен 

да се обаве и други радови који 
се већ дуже време одлажу управо 
због потребе да се прекине 
испорука гаса. Овом приликом је 
урађено и прикључење гасовода 
за МРС „Сервис 2“, превезивање 
новоизграђеног градског гасовода, 
којим се из ГМРС Дивостин 
снабдева комплекс „Фијат,“ 
са постојећом мрежом града 
Крагујевца, као и уградња три 
секцијска вентила који треба да 
омогуће повећану поузданост 

снабдевања, односно да се код 
будућих интервенција искључују 
само поједине деонице градске 
мреже, а да сви остали потрошачи 
с обзиром на прстенасти тип 
мреже и снабдевање из две ГМРС, 
непрекидно раде.

Од колеге Гемаљевића сазнајемо 
и то да је рад био организован 
на 6 локација истовремено и да 
је припрема за извођење радова 
захтевала сложену манипулацију.

- Због тога је Сектор техничке 
подршке Београд организовао рад 
са 11 екипа у сарадњи са колегама 
из Радне јединице „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин, као и са 
извођачем радова на изградњи 
гасовода за „Сименс“- фирмом „ДМ 
Инвест“ из Смедеревске Паланке. 
Радови су изведени за 48 сати и 
у планираном року је, поново,  
успостављена нормална испорука 
гаса, казао нам је Зоран Гемаљевић.

Лето 2018. наше колеге из Сектора техничке подршке 
памтиће по многобројним интервенцијама, али и 
радом под врло тешким временским условима, будући 
да су се често смењивали киша и потом јако високе 
температуре. Према речима Оливере Нишавић, 
управника РЈ „Одржавања гасовода“ Београд, овог лета, 
поред већ поменуте интервенције у Крагујевцу, много 
се радило и у Београду.

- Почетком јула извршена је уградња обилазног вода 
у редукционој станици Вождовац. Реконструкција је 
изведена у циљу непосредног снабдевања потрошача 
на делу градске мреже од ГМРС „Авала“ до редукционе 
станице Вождовац, у време привременог искључења 
ГМРС Авала, због реконструкције филтерске линије на 
ГМРС Авала.

- Након завршетка радова у редукционој станици 
Вождовац, приступило се реконструкцији филтерске 
линије на ГМРС Авала, уградњом друге филтерске 

линије. Урађена је и реконструкција мерне линије 
на ГМРС Сурчин, а извршено је и прикључење 
новоизграђене, мерне летње линије у реконструисаној 
МРС Мерима у Крушевцу, каже нам у овом 
кратком рапорту за Гас прес управница београдског 
„Одржавања“ Оливера Нишавић.

Ј. Ђорђевић

Једна од важних тачака на нашем гасоводном систему, 
Главно разводно чвориште Нови Сад, које се налази 
у кругу наших радних јединица на Путу Шајкашког 
одреда бр. 3 у Новом Саду, од пре неколико недеља 
много лепше изгледа, захваљујући фарбању које не 
само да је значајно поправило изглед овог нашег 
објекта, већ је на дужи рок заштитило од корозије 

и разних спољних фактора цеви којима се гас даље 
транспортује из Новог Сада. Како смо чули од колега 
у Радној јединици „Транспорт“ Нови Сад, предстоји 
обимније фарбање наших гасовода на овом подручју 
које ће, како је планирано, бити реализовано до краја 
године.

В.А.

У кругу ЈП „Србијагас“ у Београду, у време писања овог 
текста, дакле око 20. августа, у току су били радови 
на реконструкцији водоводне и хидрантске мреже. 
Радове   изводи предузеће „ДМ Инвест“ из Смедеревске 
Паланке, а рок завршетка радова је 90 дана. Према 
речима колеге Горана Девића, руководиоца Службе за 
заједничке послове у Београду, због старости водоводне 
инсталације, чији је век био чак више од 40 година, 
долазило је до сталног цурења воде, а трошкови су 
из године у годину били све већи. Пад притиска у 
хидрантима је био изузетно ризичан за све. Како 

сазнајемо од извођача радова, у целом кругу је постојао 
само један надземни хидрант, а сада је урађено њих 20, 
и сви су надземни. Израђене су нове прописане шахте, 
будући да су постојеће биле неусловне за било какву 
интервенцију, а урађена је и комплетно нова водоводна 
и хидрантска мрежа. Тренутно се, како нам је речено, 
прикључују сви постојећи потрошачи, искључују се 
стари прикључци и прикључују на нову мрежу. Радови 
ће, потврђено нам је, бити завршени доста пре рока, 
највероватније до почетка септембра.

Ј. Ђ.

Обимни радови на Градској мрежи у Крагујевцу

Врело лето на терену проводе наше колеге из Сектора техничке подршке

ЗА ДУЖИ ВЕК И БОЉУ ЗАШТИТУ ЦЕВИ

ЗАМЕЊЕНА СТАРА ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА

ГРЧ Нови Сад од недавно свеже офарбан

Радови на реконструкцији водоводне и хидрантске мреже у Београду

Дводневна интервенција на гасоводу у Крагујевцу

ГМРС „Авала 1”

Реконструкција водоводне и хидрантске мреже... ...у кругу наше пословне зграде на Бежанији
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Поново у Гас пресу

12

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

После неколико година, захваљујући колегама из Сектора инвестиција, у наш „Гас прес“ вратили смо сталну 
рубрику „Анализа цена енергената“! Захваљујући табели и графичком приказу, имамо увид у све актуелне цене 

енергената у широкој потрошњи, у континуитету. Уједно, у овом приказу се најбоље види колико предности има 
наш енергент – природни гас!

Период јул/август 2018.

НАПОМЕНЕ:

*    Плаћа се по утрошку месечно

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

Извори цена:

природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”

природни гас - ДП „НОВИ САД-ГАС”

пропан бутан у боци 10кг - „Петрол”, Нови Сад

електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”

угаљ - Стовариште угља „Искра-Пан”, „Мај-Гор”, Нови Сад

лож уље - Кнез петрол, Нови Сад

Цене су без ПДВ-а узете за период јул/август 2018.год. Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период јул/август 2018.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32,28 33,5 0,85 1,13 1,00 0,00%

Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33,62 33,5 0,85 1,18 1,04 4,15%

Пропан Бутан-ТНГ  kg 146,58 45,9 0,85 3,76 3,31 231,42%

Струја-ЈТ*   плава зона kWh 7,83 3,6 0,99 2,20 1,94 93,80%

Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 15,65 3,6 0,99 4,39 3,87 287,35%

Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 8,94 3,6 0,99 2,51 2,21 121,27%

Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 17,89 3,6 0,99 5,02 4,43 342,80%

Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4,47 3,6 0,99 1,25 1,11 10,64%

Угаљ Вреоци сушени** t 12090,91 17,5 0,6 1,15 1,02 1,58%

Угаљ Koлубара** t 7090,91 7,5 0,6 1,58 1,39 39,00%

Угаљ Костолац** t 8181,82 10 0,6 1,36 1,20 20,29%

Пелет буков** t 22429,5 17,078 0,91 1,44 1,27 27,31%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

*    Плаћа се по утрошку месечно природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
**  Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Петрол", Нови Сад
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих електрична енергија  - "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део. угаљ - Стовариште угља "Искра-Пан", "Мај-Гор", Нови Сад

пелет буков - Стовариште Јаковљевић, Земун

Цене су без ПДВ-а узете за период јул/август 2018.год.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Период јул/август 2018.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32,28 33,5 0,85 1,13 1,00 0,00%

Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33,62 33,5 0,85 1,18 1,04 4,15%

Пропан Бутан-ТНГ  kg 146,58 45,9 0,85 3,76 3,31 231,42%

Струја-ЈТ*   плава зона kWh 7,83 3,6 0,99 2,20 1,94 93,80%

Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 15,65 3,6 0,99 4,39 3,87 287,35%

Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 8,94 3,6 0,99 2,51 2,21 121,27%

Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 17,89 3,6 0,99 5,02 4,43 342,80%

Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4,47 3,6 0,99 1,25 1,11 10,64%

Угаљ Вреоци сушени** t 12090,91 17,5 0,6 1,15 1,02 1,58%

Угаљ Koлубара** t 7090,91 7,5 0,6 1,58 1,39 39,00%

Угаљ Костолац** t 8181,82 10 0,6 1,36 1,20 20,29%

Пелет буков** t 22429,5 17,078 0,91 1,44 1,27 27,31%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

*    Плаћа се по утрошку месечно природни гас - ЈП "СРБИЈАГАС"
**  Цена је дата без транспорта и манипулативних трошкова природни гас - ДП "НОВИ САД-ГАС" 
ЈТ бројило зелена зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа тарифа пропан бутан у боци 10кг - "Петрол", Нови Сад
нису узети у обзир јер би се приликом грејања изашло из оквира тих електрична енергија  - "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
зона. На укупну потрошњу додаје се фиксни део. угаљ - Стовариште угља "Искра-Пан", "Мај-Гор", Нови Сад

пелет буков - Стовариште Јаковљевић, Земун

Цене су без ПДВ-а узете за период јул/август 2018.год.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Дистрибуција инфо

У ове крајеве гас је стигао још 
давне 1983. године, пре чак 35 
година! Најпре је индустрија била 
та која је повукла прве количине 
природног гаса, а онда, само две 
године касније, и прва домаћинства 
у Кикинди почела су да се греју 
на гас. Само у граду Кикинди, 
иначе центру Севернобанатског 
округа, данас има преко 14.400 
потрошача на дистрибутивној 
мрежи ниског притиска, од чега је 
близу 14.000 физичких лица која су 
наши купци. На средњем притиску 
регистровано је 47 потрошача, а 
међу њима су кикиндске фабрике 
Банини, Ливница, Тоза Марковић, 
Агросеме, затим Силос за житарице, 
Кикиндски млин, Пекара итд. 

Радна јединица „Дистрибуција 
Кикинда“ води рачуна о свим овим, 
али и о будућим потрошачима, 
којих је на овом подручју све 
више. Како сазнајемо од наших 
колега у Кикинди, само од почетка 
године урађено је педесетак нових 
прикључака, а још толико чека да се 
наредних недеља и заврши. Личну 
карту тј. „референце“ ове радне 
јединице, која је, поред тога што је 
најстарија, и највећа дистрибуција 
у систему ОДС-а ЈП „Србијагас“, 

добили смо од колеге Марка 
Петрова, који обавља послове 
руководиоца РЈ „Дистрибуција 
Кикинда“.

- Ова радна јединица на подручју 
које покрива, има укупно око 
23.600 потрошача на мрежи 
дистрибутивног гасовода ниског 
притиска и 75 потрошача на 
средњем притиску. Радимо 
на територији 29 насељених 
места у 7 општина Северно и 
Средњебанатског округа. Ту су, 
поред Кикинде, и Нови Бечеј, 
Нова Црња, Кањижа, Чока, Нови 
Кнежевац и Сента. Дужина гасовода 

на овом подручју је безмало 
1.100 километара, од тога 1.034 
километра је ниски притисак, а 
65 km је дужина гасовода средњег 
притиска. Радна јединица има 
три испоставе, односно поред 
Кикинде, наш пословни простор 
и запослене имамо и у Српској 
Црњи и Кањижи. На овом нашем 
подручју су претежно челични 
гасоводи и њихово одржавање 
је доста компликованије од 
оних полиетиленских. Међутим, 
сналазимо се. Доста посла, пре 
свега перфорација, затим замене 
регулатора притиска, замену 
мерача гасомера којима је истекло 
баждарење, али и изградњу 
нових прикључака и контролу 
унутрашњих гасних инсталација, 

радимо сами. Ипак, за веће 
интервенције, ту су колеге из РЈ 
„Одржавање гасовода“ Зрењанин, са 
којима имамо заиста добру сарадњу. 
Они су нам, рецимо, урадили нову 
мерно регулациону станицу и 
повезивање за гасовод који смо, 
иначе, потпуно сами урадили. Сама 
станица је ту, у кругу наше пословне 
зграде, у близини ГМРС Кикинда 
и, заједно са новим гасоводом, 
намењена је  за снабдевање гасом 
индустријске зоне Кикинда. Нови 
гасовод ниског притиска од 4 
бара, у дужини од 6.064 метра, за 
стару индустријску зону сами смо 
урадили. Он је, дакле, завршен, 
урађено је испитивање и дизање на 
притисак. Цео тај посао започели 

смо 2016. године, а завршен је пре 
два месеца. Веома смо поносни на 
тај наш пројекат, каже у разговору 
колега Петров.

Он, такође, додаје да су радници 
кикиндске „Дистрибуције“ 
положили стручне испите и 
добили све неопходне атесте за рад 
на челичним и полиетиленским 
гасоводима и да је за ову радну 
јединицу велика предност што има 
квалификоване раднике који знају 
и могу да раде све наведене послове 
на нашем гасоводном систему на 
овом подручју. Уједно, истиче да 
су и изузетно добро снабдевени 
опремом за заваривање, аутогено 
и електролучно, те да им то пуно 
значи што брзо и добро опремљени 

могу да изађу на терен и реше 
проблем.

У Кикинди смо сазнали и то да 
наше колеге често иду у испомоћ 
када се раде контроле детектором 
на цурење гаса широм Србије. 
Тако су ранијих година већ били 
у Јагодини, Крушевцу, Краљеву, а 
како кажу, увек се радо одазивају 
позивима свих колега да помогну 
и дају свој максималан допринос 
да се неки велики посао заврши 
на најбољи могући начин.  Овде 
их има укупно 44, од тога, 
изузимајући једног руководиоца, 
једног пословођу, једног инжењера, 
3 техничара документације и 
једног магационера, остали су 
оперативни на терену. Оно што 
је нама, за тренутак, привукло 
пажњу на списку запослених, то 
је да РЈ „Дистрибуција Кикинда“ 
нема ниједну запослену жену, 
већ да овде раде, искључиво, 
мушкарци, што је доста ретко у 
нашим организационим целинама. 
Заједничке службе деле са својим 
колегама из Радне јединице 
„Транспорт“ Кикинда.

В. Арсић

Део ОДС-а у Кикинди бележи све већи број захтева за новим прикључцима

ГАС ЈЕ У БАНАТУ ВЕОМА ТРАЖЕН ЕНЕРГЕНТ

ЗАМЕНА РЕГУЛАТОРА

Годишње се овде замени око 400 
регулатора притиска. Тај посао раде 
запослени у „Дистрибуцији“. Једино 
што понекад, како су нам рекли, 
колегама из „Мерења и регулације“ 
дају, то је да им подесе излазни 
притисак на регулаторима. До сада 
су заменили преко 2.000 мерача 
гасомера, а неколико пута су за 
расход предали по 200-300 мерача 
који су старији од 20 година.

ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ

Запослени у РЈ „Дистрибуција 
Кикинда“ раде и очитавање 
потрошње код домаћинстава 
и мале привреде на ниском 
притиску, као и индустријских 
потрошача на мрежи средњег 
притиска.Те податке затим 
прослеђују „Трговини“, како 
би они фактурисали потрошњу 
нашим купцима. Велики проблем 
овде представља „нелегална 
потрошња“ тј. неовлашћено 
коришћење природног гаса, под 
чим се подразумева: крађа гаса, 
нелегално прикључење на мрежу, 
онемогућавање искључења са 
мреже због неизмиривања дуга 
за утрошени гас и непоштовања 
уговорних обавеза, као и други 
случајеви злоупотребе. Зато се, 
како нам је овде речено, по 
налогу пословодства компаније и 
добијеним инструкцијама, чине 
велики напори и предузимају мере 
да се стане на пут овој појави.

Нова станица за Индустријску зону Кикинда, Марко Петров за Гас прес

Радови на гасоводу, септембар 2017. Грађевинска оператива на терену у јесен 2017.

Екипа Дистрибуције Кикинда на траси новог гасовода, децембар 2016.
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Обољења крвних судова и 
последично велики здравствени 
проблеми које овакво стање 
може да изазове, попут 
инфаркта и шлога, спадају у 
групу најмасовнијих болести 
савременог човека. Подаци говоре 
да смо на веома високом трећем 
месту у Европи по оболевању и 
смртности од срчаних обољења. 
У свету, чак 60% људи има неку 
од кардиоваскуларних болести. 
Узроци – мање више познати! 
Поред хронично присутног стреса 
и слабе физичке активности, ту је и 
неадекватна исхрана, тако да све то 
заједно представља прави атак на 
срце и крвне судове. 

Управо имајући све ово у 
виду, Јединствена синдикална 
организација ЈП „Србијагас“за 
више послодаваца покреће акцију 
ултразвучне дијагностике артерија 
врата и абдоминалне аорте, 
настављајући тако акцију раног 
откривања тежих обољења започету 
прошле године. Дакле, након 
уролошких и гастроентеролошких 
прегледа, наш синдикат се 
овога пута одлучио за поменуте 
специјалистичке прегледе крвних 
судова, како би свим  својим 
заинтересованим члановима, који 
спадају у ризичну групу или због 
позитивне породичне анамнезе 
или због проблема које имају, 
омогућио прецизну дијагностику 
и евентуално адекватно и 
благовремено лечење и терапију.

Прегледи ће бити организовани у 

новосадској „МЦ 
Поликлиници“, а 
доплер каротидних 
артерија и доплер 
аорте обављаће 
проф. др Јанко 
Пастернак, познати  
васкуларни хирург 
из Новог Сада. 
Будући да ова акција 
почиње у септембру и траје све док 
буде пријављених и да целокупан 
посао организације и координације 
са поменутом здравственом 
установом ради Канцеларија 
Синдиката у Новом Саду, колеге 
из синдиката  позивају запослене 
Србијагаса који спадају у „ризичну 
групу“ да се на време пријаве за 
преглед путем телефона 021 481 
1168. Трошкове ових прегледа, као и 
раније, сноси  Синдикат.

Иначе, према мишљењу лекара, 
ултразвучна дијагностика 
је модерна, распрострањена 
и данас веома приступачна 
дијагностичка процедура којом 
се на доказано нешкодљив и 
потпуно безболан начин, у реалном 
времену – дакле у моменту 
прегледа,  могу визуелизовати 
органи и ткива, и тако доћи 
до тачне и прецизне дијагнозе. 
Савремени ултразвучни апарати 
захваљујући комбинацији слике 
(морфологија) и доплер ефекта 
могу приказати и функционално 
стање (хемодинамика) 
циркулације у одређеним 
регионима људског организма у 
тренутку прегледа пацијента. Ова 
дијагностика је у свакодневној 
примени у кардиологији, 
ангиологији, васкуларној 
хирургији, неурохирургији, 
гастроентерологији, урологији, 
гинекологији, ортопедији, 
медицини рада, офталмологији, 
пластичној и максилофацијалној 
хирургији.

Захваљујући великом броју 
информација које пружа, доказаној 

неинвазивности и могућности 
честих контрола и понављања 
прегледа, а добијања коначног 
налаза непосредно након завршетка 
прегледа, ова метода је постала 
нераздвојни део дијагностике 
цереброваскуларних обољења и 
обољења периферних артерија 
и вена. Ултразвучни преглед 
магистралних артерија врата 
омогућава процену изгледа 
(морфологије) и функције 
(хемодинамике) можданих 
(каротидне артерије), кичмених 
(вертебралне артерије) и 
поткључних артерија. Процењује се 
колика је, њихова ширина, колики 
је степен атеросклерозе, детектују 
се сужења или проширења 
(анеуризме) артеријског зида, али 
истовремено се врши и егзактна 
процена утицаја ових промена 
на проток и тако се утврђује 
потенцијални ризик од могућег 
шлога. Шлог или мождани удар 
у 85% случајева настаје због 
запушења артерија које снабдевају 
мозак крвљу, а то су пре свега 
мождане (каротидне), кичмене 

(вертебралне) и поткључне 
артерије. Шлог је водећи узрок 
смртности жена у Србији, а на 
другом месту у смртности код 
мушкараца. 

Због тога се саветује да сви 
мушкарци старији од 45 
година и све жене старије од 50 
година једном годишње ураде 
ултразвучни преглед крвних 
судова врата и абдоминалне аорте, 
као превентивни преглед. Овај 
превентивни преглед се саветује и 
код свих млађих особа који немају 
симптоме и знаке болести крвних 
судова али имају више од једног 
фактора ризика атеросклерозе, а то 
су: пушење, повишен артеријски 
крвни притисак, шећерна болест, 
повишене масти у крви, гојазност, 

постојање породичне склоности 
смртности од болести крвних 
судова. Овај преглед је неизоставан 
као контролни преглед код свих 
симптоматских пацијената било 
да се ради о обољењу артеријских 
крвних судова доњих и/или горњих 
екстремитета (која се препознаје по 
каркатеристичним боловима при 
ходу односно напору који спонтано 
престају након одмора али се 
убрзо поново јављају), било да се 
ради о пацијентима који су имали 
неуролошке симптоме (шлог, 
одузимање руке и/или ноге, губитак 
вида на једно око, губитак моћи 
говора, вртоглавице, несвестице 
и сл. ) или пак знају да болују од 
исхемијске болести срца (инфаркт 
миокарда, ангина пекторис, 

исхемијска кардиомиопатија).  

Ултразвучни преглед артерија врата 
и аорте се изводи тако што пацијент 
током прегледа лежи на леђима, док 
лекар сондом ултразвучног апарата 
на коју је претходно нанео мало 
гела прелази преко коже врата, а 
потом и стомака, при чему пацијент 
не осећа никакав бол. Преглед 
траје од 10 до 20 минута, након 
чега пацијент добија објашњење и 
писани извештај.

Време до следећег прегледа одређује 
лекар на основу налаза. У случају 
нормалног налаза контрола може 
бити од једне до три године, а у 
случају патолошког налаза за месец 
дана или за неколико месеци.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Председништво 
Савеза самосталних 
синдиката Србије на 
седници одржаној 4. 
јула донело је Одлуку 
да се Влади Републике 
Србије и Социјално 
економском савету, на 
предлог председника 
Самосталног 
синдиката енергетике 
Србије, који је и 
председник Јединствене синдикалне 
организације ЈП „Србијагас“, Вељка 
Милошевића, упути иницијатива 
за стављање ван снаге Закона о 
привременом умањењу основица за 
обрачун и исплату плата, односно 
зараде и других сталних примања 
код корисника јавних средстава (Сл. 
Гласник РС, бр 115/2014).

У Одлуци СССС се каже да је 
синдикат био против доношења 
овог закона пре његовог доношења, 
као и да је, анализирајући 

материјални статус запослених у 
јавном сектору, констатовано да 
ниска примања на руб егзистенције 
доводе запослене у овом сектору 
и њихове породице. Будући да 
је у наслову Закона наглашена 
привременост оваквог уређивања 
основице за обрачун зарада и 
других сталних примања, Синдикат 
очекује од Владе да се у најкраћем 
могућем року Закон стави ван снаге, 
а зараде запослених у овом сектору 
врате на претходни ниво.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Синдикат

Синдикална организација Србијагаса ове јесени организује ултразвучне прегледе крвних судова

На предлог председника Синдиката енергетике и ЈСО ЈП „Србијагас“

ДИЈАГНОСТИКА АРТЕРИЈА ВРАТА И 
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

СССС УПУТИО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА СТАВЉАЊЕ 
ВАН СНАГЕ ПРИВРЕМЕНОГ УМАЊЕЊА ПЛАТА

САВЕТУЈЕ СЕ ДА СВИ 
МУШКАРЦИ СТАРИЈИ ОД 
45 ГОДИНА И СВЕ ЖЕНЕ 
СТАРИЈЕ ОД 50 ГОДИНА 
ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ УРАДЕ 
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД 
КРВНИХ СУДОВА ВРАТА И 
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ, КАО 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД.

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД 
АРТЕРИЈА ВРАТА И АОРТЕ СЕ 
ИЗВОДИ ТАКО ШТО ПАЦИЈЕНТ 
ТОКОМ ПРЕГЛЕДА ЛЕЖИ НА 
ЛЕЂИМА, ДОК ЛЕКАР СОНДОМ 
УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА НА 
КОЈУ ЈЕ ПРЕТХОДНО НАНЕО 
МАЛО ГЕЛА ПРЕЛАЗИ ПРЕКО 
КОЖЕ ВРАТА, А ПОТОМ И 
СТОМАКА, ПРИ ЧЕМУ ПАЦИЈЕНТ 
НЕ ОСЕЋА НИКАКАВ БОЛ. 
ПРЕГЛЕД ТРАЈЕ ОД 10 ДО 20 
МИНУТА

ПОДРЖАНА ИНИЦИЈАТИВА

Социјално-економски савет 
Републике Србије подржао је 
средином августа  иницијативу 
да се ван снаге стави Закон о 
привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава. 
Очекује се да већ на следећој 
седници Савета, која би требало 
да буде одржана у септембру, 
министар финансија да одговор у 
вези са иницијативом за укидање 
овог закона. Председник Савеза 
самосталних синдиката Србије 
и члан СЕС-а Љубисав Орбовић 
подсетио је на то да је у претходном 
периоду било повећања плата у 
појединим секторима које обухвата 
поменути акт, попут здравства, 
образовања и културе, али да у 
многим јавним предузећима није 
долазило до повећања, па су зараде 
у јавним установама и комуналним 
предузећима ниске.
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Прес угао

Можемо, мирне савести, да 
препишемо уводну реченицу из наше 
годишње анализе заступљености  ЈП 
„Србијагас“ у средствима масовних 
комуникација објављене у јануарском 
броју нашег часописа. Јер, што се 
тиче интересовања медија за поједине 
ставке у нашој анализи, ништа се 
није променило у првој половини 
ове године у односу на читаву 2017. 
Дакле, из презентованих табела и 
дијаграма,  ако се изузме  ставка  
„остало“,  у жижи интересовања 
средстава масовних комуникација 
у првих шест месеци 2018.  године 
били су пословање  наше компаније 
и гасоводи. Од укупно 3.822 објаве, 
колико се у првих шест месеци 
појавило у медијима, на ставке пословање и гасоводи 
„отпалo je“  1.766 информацијa, што је, изражено у 
процентима, готово половина -  46,21 одсто. Додајмо 
да, ако се настави оваква учесталост објављивања, број 
информација о нашој компанији ће у овој години бити 
око осам хиљада, што ће, уколико заиста и буде тако,  
бити мање него лане, када смо избројали тачно 8.884 
објаве. 

Заступљеност ставке 
„Пословање Србијагаса“, 
процентуално 

изражено, је 24,83%, односно, у апсолутним бројевима, 
949 објава. Занимљиво је да у 64 објаве у  електронским 
медијима, што се ове ставке тиче, није било вредносне 
карактеризације, односно све објаве су биле неутралне. 
То не може да се каже и за „интернет“, где је у првих 
шест месеци, ипак, било више позитивних текстова 
о нама, дакле 15 објава имало је изразито позитивну 
конотацију. Сви медији писали су о добити Србијагаса 
у 2017. години од 16,7 милијарди динара, што су, за 
нас, били позитивни ПР текстови. Највише 

неутрално оцењених објава 
односило се на изјаве 
представника Светске 

банке о неопходности 
структурних реформи и 

реструктурирања јавних 
предузећа у Србији и 
на обраћање министра 
Антића медијима у 

којима се најављују 
велики гаснотранспортни 

пројекти и истиче 
да Србија неће имати 
проблема у снабдевању и ако 

се обустави испорука преко 
Украјине.

Код друге ставке - „Гасоводи“, 
занимљиво је то да је 
последњих дана јуна објављена 

информација коју су пренела 

сва средства масовног 
комуницирања, што 
је сигурно повећало 
број укупних објава по 
овој ставки. Наиме, из 
Гаспрома је стигла вест 
да ће „Турски ток“ проћи 
кроз Бугарску и Србију 
2020. године, што су 
објавили многи медији. 
Као и у прошлој години, 
тако и у првој половини 
2018,  информације о 
„Гасоводима“ нису имале 
нити изразито позитивна, 
али ни негативна писања, 
јер је свих 817 објава (или 21,38 %) категоризовано  као 
„неутрално“. Могуће је и да је јавност заинтересованија 
за оно што се дешава са гасоводима, пошто је током 
читаве прошле године било 1.344 објаве, па се чини да 
ће их до краја 2018. бити више.  

О генералном директору ЈП „Србијагас“ Душану 
Бајатовићу говорило се, или писало, тачно 553 пута. 
Преовлађује неутрални став, али је пажње вредан 
податак да је у првој половини ове године у медијима 
о директору Бајатовићу била 131 позитивна објава. 
Међу овим позитивним објавама, истичемо текстове из 
Политике, као и портала „kurir.rs“, „blic.rs“ и  „rtv.rs“, на 
којима су објављени следећи наслови: „Бајатовић: Наша 
земља сигурна“, „Србија неће остати без гаса уколико 
Русија реши да обустави испоруке“, „Бајатовић уверава-
нећемо остати без гаса“ итд. 

Испод пет процената заступљености су и даље ставке  
„Домаће тржиште гаса“, „Реструктурирање Србијагаса“,  
„Подземно складиште гаса Банатски Двор“,  
„Гасификација“ и „Зависна предузећа“. 

Што се самих медија тиче и даље, по броју објава,  
предњачи „Интернет“ – на сајтовима је презентовано 
готово три пута више информација него на 
електронским и у штампаним медијима и то кад се 
они саберу. Међутим, понављамо, ипак је потребно ову 
информацију узимати с резервом, јер сва електронска 
и штампана средства масовних комуникација имају и 
своја „web“ издања, тако да се једна иста информација 
појављује у најмање два облика.     

На интернету национална гасна компанија највише 
је била заступљена на „www.tanjug.rs“, „www.b92.

net“, „www.blic.rs“, „www.
rtv.rs“ и „www.rts.rs“. У 
штампи, наше  предузеће 
се убедљиво највише 
спомињало у „Политици“ 
(111), а следе „Дневник“, 
„Вечерње новости“, 
„Данас“ и „Курир“.  Са 
104 информације Први 
програм РТС-а предњачи 
у броју објава о Србијагасу 
на електронским медијима. 
Запажено су нас пратили 
још и РТВ 1, ТВ Хепи, РТВ 
Пинк и Радио Београд 1.  

Припремили: К. Аћимовић 
и  В. Уторник

Анализа заступљености ЈП „Србијагас“ у медијима у првој половини 2018.

ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ И ДАЉЕ 
НАЈЗАСТУПЉЕНИЈА ТЕМА У МЕДИЈИМА
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Акције

Хуманост запослених у Србијагасу 
тема је о којој често пишемо 
у Гас пресу. Већ неколико пута 
објављивали смо приче о 
прикупљању разних врста помоћи, 
а она о пластичним чеповима 
стизала је до нас из разних делова 
предузећа. Овога пута о нашим 
хуманим колегиницама и колегама 
из Радне јединице „Мерење и 
регулација-Лабораторија за 
гасну технику“, чије се радне 
просторије налазе на, како то 
ми волимо да кажемо, „Каћком 
путу“, односно, прецизније, Путу 
Шајкашког одреда 3 у Новом Саду. 
Наиме, запослени у овој радној 

јединици наше компаније 
одазвали су се апелу 
Хуманитарно-еколошке 
организације „Чепом до 
осмеха“, која још од 2012. 
године путем продаје 
пластичних чепова набавља 
средства за куповину 
колица ради помоћи 
деци са инвалидитетом, 
како би им се омогућило 
лакше функционисање у 
образовању. 

Марљиво, стрпљиво и 
„друштвено одговорно“, 
наши су запослени из 
ове радне јединице током 
протекле две године, 

доносећи и од куће, али сакупљајући 
и чепове са пластичних флаша које 
су на послу искористили, напунили 
укупно 12 великих кутија. А будући 
да су се чепови скупљали у Кафе 
кухињи „МиР“, о свему овоме бригу 
је водила колегиница Стеванка Сека 
Сантрач, кафе куварица у Одељењу 
пословне подршке РЈ „Мерење и 
регулација“ Нови Сад.

- Успела сам да избројим колико 
чепова има у једној кутији – тачно 
их је  950. Ако узмемо у обзир да 
има и већих кутија од ове, можемо 
да закључимо да смо успели да 
сакупимо сигурно око 13 хиљада 

комада. За сваку похвалу је што су 
у овој нашој акцији учествовали 
скоро сви запослени у „Мерењу“ и 
„Лабораторији“, многе колегинице 
и колеге су чепове најпре скупљали 
код куће са својим породицама, тако 
да за оволики број чепова заслуга 
заиста припада свима, каже нам 
кратко Сека Сантрач, која већ дуго, 
како каже, још од 1987-ме, ради у 
нашем предузећу.  

И док смо разговарали са нашом 
саговорницом, у кафе кухињу 
долазиле су колеге и убацивале 
нове чепове у кутије. Са осмехом и 
уз тако мало труда, кажу, а за тако 
велике и хумане циљеве. То заиста 
вреди. 

Дан касније, онако како је и 
договорено, прикупљени чепови 
однети су у Сабирни центар 
организације „Чепом за осмех“ у 
новосадској улици Ћирпанова 25. 
Неком су тако наше колеге из Новог 
Сада сигурно помогле, а како су 
нам овом приликом рекли, неће 
се зауставити само на овој акцији. 
И даље ће у њиховој Кафе кухињи 
сакупљати пластичне чепове за 
помоћ деци инвалидима, а радо ће 
се увек одазвати и организовати и у 
свакој другој хуманитарној акцији.

В. Уторник

Трећа овогодишња добровољна 
акција давања крви одржаће се 
19.09.2018. године у пословној 
згради ЈП „Србијагас“ на Новом 
Београду, у времену од 9-13 часова, 
на старом месту - у канцеларијама 
„Техничке подршке“. Како 

сазнајемо од Миладије-
Цице Драгићевић, 
представнице Актива 
добровољних давалаца 
крви Београд, 
протеклих 12 година 
обележила је веома 
успешна сарадња 
са Институтом за 
трансфузију крви. 

- Ми смо, захваљујући 
нашим даваоцима, били у 
могућности да у случају потребе, 
односно разних хируршких 
интервенција,  хитно обезбедимо 
крв за наше запослене и чланове 
њихових породица. Нажалост, у 
протекла четири месеца, стицајем 

околности,  интервенисали смо 
20-так пута, тражећи од Завода крв 
за наше болесне колеге, каже наша 
саговорница, истичући да се бројно 
стање давалаца крви  у Београду 
доста променило због одласка у 
пензију једног броја наших колега 
који су били вишегодишњи редовни 
даваоци.

- Зато апелујем на наше младе 
колеге да се укључе у ову хуману 
акцију и тиме помогну онима 
којима је помоћ неопходна. Дајте 
крв, спасите нечији живот и 
улепшајте дан себи и другима, каже 
наша хумана Цица Драгићевић. 

Ј. Ђорђевић

Једна група наших колега из 
београдског дела Србијагаса 
боравила је у периоду од 29. 
јуна до 1. јула у Пролом Бањи. 
Наиме, у сарадњи са предузећем 
АД „Планинка“ Пролом Бања 
и колегама из Синдиката, они 
су договорили да у назначеном 
термину, под повољним условима, 
узму тзв. „Релакс пакет“ у овом 
бањском и климатском лечилишту 
Србије, познатом и по врхунском 
„relax“ програму за своје посетиоце. 
Главни организатор овог путовања, 
колегиница Миладија-Цица 
Драгићевић, каже да су сви били 
изузетно задовољни и да су 
уживали у комплетној понуди али 
и одличном забавном програму, 
будући да је било организовано 
и вече гитаре, књижевно вече и 
интересантан забавно-музички 
програм. 

- У склопу овог „аранжмана“ био 
је организован и обилазак Ђавоље 
вароши ,,природног феномена“ 

кога чине земљане 
фигуре „куле“ којих 
има 202, различитих 
облика и димензија, 
са каменим капама 
на врху, а наше 
колеге обишли су и 
два извора чувених 
својстава - „Ђавољу 
воду“ и „Црвено врело“, 
затим цркву Свете 
Петке и цркву брвнару 
Лазарицу. Мало је 
рећи да су сви били 
презадовољни, да је 
природа савршена, а 
ужитак потпун. Ово 
путовање је само 
наговештај будућих 
обилазака неких нових 
крајева, за шта има 
пуно заинтересованих, 
рекла нам је Цица 
Драгићевић. 

Ј.Ђ.

ПРЕДАТО БЛИЗУ 13 ХИЉАДА 
ПЛАСТИЧНИХ ЧЕПОВА

АПЕЛ КОЛЕГАМА ИЗ БЕОГРАДА ДА СЕ 
ОДАЗОВУ У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ

ИЗЛЕТ У ПРОЛОМ БАЊУ

Наше хумане колеге на Каћком путу у акцији „Чепом за осмех“ Најава треће овогодишње акције добровољног давања крви

Колеге из Београда организовале интересантан викенд у бањском бисеру Србије

Хуманост на делу, наше колегинице из „МиР-ЛГТ”

Групни портрет за Гас прес, радо се одазивају хуманим апелима Чепови за помоћ деци са инвалидитетом Незабораван викенд у Пролом Бањи, колеге из Београда
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Наше треће доба
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Необавезно време 

ДЕФЕНЕСТРАЦИЈА

Епитет „златни“, Праг је добио по свом вишевековном 
сјају, а можда, и по алхемичарима. Легенда каже да је цар 
Рудолф II Хабсбуршки (више запамћен као покровитељ 
уметности и науке, мање као државник и ратник) лично 
финансирао оне који су покушавали да открију тајну 
проналаска камена мудрости што би омогућило да се од 
обичних метала добије злато. Алхемичари су боравили 
и своје експерименте обављали у  Златној улици, једној 
од атракција Храдчана, толико узаној да двоје људи једва 
могу да се  мимоиђу, познатој по маленим шареним 
кућама - неке потичу из 16-ог века. Уз алхемичаре, у  
кућицама су живели и „прави“ златари. Узгред буди 
речено, много година  касније, једна од кућа, она под 
бројем  22, 1916. и 1917. била је дом Франца Кафке. 
Могуће је, сасвим, да је дух алхемичара имао утицај на 
писца, јер, у крајњој линији, литература, то јест писање 
као стваралаштво јесте  нека врста алхемијског процеса. 
Елем, тај је Рудолф II у једном тренутку био приморан 
да изда „Краљево писмо“ преко којег су чешки 
протестанти написмено добили значајне уступке и веће 
верске слободе. Наследник Рудолфов, Матија је, током 
краткотрајне владавине, наставио да спроводи политику 
верске толеранције, али је после њега на власт дошao 
ригидни Фердинанд  II  и, будући да је био апсолутиста, 
почео је да сузбија права свим верским заједницама, 
осим католичке.   Страх чешких протестантских 
великаша  био је оправдан,  јер су двојица католичких 
службеника, по Фердинандовом налогу, забранили 
градњу нових и почели да затварају старе протестантске 
цркве. Незадовољство је кулминирало на Скупштини 
у Храдчанима и, уместо да се ситуација смири, после 
жестоке свађе, двојица Фердинандових регената 
(грофови Славата и Богита) и њихов секретар – избачени 
су кроз прозор! 
Била је то „Друга прашка дефенестрација“-  прва се 
догодила два века раније када су Хусити кроз прозор 
градске скупштине избацили седморицу чланова већа, 
јер нису хтели да ослободе заточене следбенике Јана 

Хуса. Последице 
ове друге 
дефенестрације 
биле су 
катастрофалне. 
Избио је чешки 
устанак, а то је био 
увод у оно што ће 
се у историји звати 
Тридесетогодишњи 
рат. У том сукобу 
учествовале су 
готово све земље и војске средње и западне Европе, 
које нису презале од пљачке, разарања, паљења, убијања 
и других непочинстава. Парадоксално, када се све 
завршило, у територијалном смислу готово да је остао 
„status quo“, ниједна учесница рата није профитирала. 
Али је, зато, број становника у неким земљама Европе 
готово преполовљен, највише су страдале Чешка, 
Шлеска, Пруска. Утицао је тај рат, јасно, на многе 
делатности, па и на филозофију. Подстакнути, пре свега 
Тридесетогодишњим ратом и разлозима за његово 
избијање, о толеранцији (првенствено оној верској) 
писали су Џон Лок, Барух де Спиноза и Волтер, а њихова 
су дела одлучујуће деловала на развој људске мисли и 
остала актуелна до данас. 
И данас се у „Прашком граду“ може видети прозор с 
којег је изведена дефенестрација, а Чеси су се потрудили 
да посебном презентацијом у замку, обележе тачно 
четири столећа од догађаја. 
Дворац Храдчани чини комплекс зграда (неке потичу 
још из 9. века) од око 70.000 квадратних метара, а ту 
је и монументална готска катедрала светог Вида из 14. 
века.  До замка се најчешће стиже пешке преко чувеног 
Карловог моста, грађеног готово пола века, а завршеног 
1402. Кад се пређе мост, а пре почетка успона до 
Храдчана, дуж улице на неких 200-300 метара од моста 
налази се амбасада Републике Србије.  В.У.

Владимир Уторник

У представљању кикиндског 
клуба, саставног дела Удружења 
пензионисаних радника ЈП 
„Србијагас“, једноставно је 
незаобилазно представљање 
Драгице Бартул, председнице овог 
клуба од његовог оснивања. 

- Годину дана пре него што сам 
отишла у пензију, а то је било 2003. 
године, организовала сам окупљање 
неких наших тадашњих пензионера 
и преко Удружења их одвела на 
излет. Већ сам, дакле, тада знала 
да ћу се, када ми престане радни 
стаж, бавити организовањем рада 
пензионера Србијагаса у Кикинди. 
Раније нам је било  лакше да се  
окупљамо, више смо се некако 
дружили, а ово данашње време када 
и пензионери имају пуно обавеза, 
доста утиче на наше окупљање, 
каже за наш лист Драгица Бартул. 

Док је радила у нашој компанији, 
односно раније НИС-Гасу, обављала 
је финансијске,  књиговодствене и 
неке комерцијалне послове. 

- Нисам желела да када одем у 
пензију престанем и да радим. 
Зато сам била ангажована на 
једном приватном факултету овде 
у Кикинди, али сам се, поред тога, 
бавила и фолклором. Такође, до 
данас водим клуб наших бивших 
радника у Кикинди. Наш клуб 
тренутно броји 21-ог члана који 
редовно плаћају чланарину и 
самим тим су сви осигурани преко 
Удружења и ДДОР-а. Редовно 
учествујемо у активностима и раду 
органа УПР ЈП „Србијагас“, наши 
чланови одлазе на излете, а долазе 
и на дружења за Нову годину и 
поводом 8. марта. Према Статуту 
Удружења наш кикиндски клуб 
даје два члана у Скупштину УПР 
ЈП „Србијагас“, а то су Ружица 
Баста и Витомир Панић. По истом 
принципу чланови ИО из нашег 
клуба смо ја (као председница) и 
Цветко Петковић, појашњава у 
разговору наша пензионерка из 
Кикинде.  

Она истиче да постоји одлична 
сарадња са руководећим органима 

Удружења и председником Бошком 
Тодоровићем, као и то да дугује 
захвалност руководству Србијагаса 
и синдикалној организацији на 
спремности да помогну својим 
бившим радницима. Што се 
чланова клуба којим она руководи 
тиче, каже да се повремено, 
најчешће једном месечно, састају 
у просторијама Општинског 
удружења пензионера Кикинда, где 
смо и обавили овај разговор и где 
смо се упознали са председником 
кикиндских пензионера Велизаром 
Душком Силвестером. 

- Иако је наше Удружење 
репрезентативно, трудимо се 
да окупимо и представнике 
свих гранских пензионерских 
организација и да имамо с 
њима одличну сарадњу. Тако је 
и са  пензионерима Србијагаса, 
а комуникација је таква као да 
су и они наши чланови. Иначе, 
наше Удружење броји тачно 
6.734 члана, од око 14 хиљада 
пензионера у Кикинди. Имамо 
наше просторије, које су увек на 
располагању и другим удружењима. 
Овде одржавамо  састанке, а 
организујемо и секције. Имамо 
хор, фолклор, литерарну секцију, 
а наши пензионери овде могу 
да читају новине, играју пикадо, 
домине, или шах... Имамо сарадњу 
са Пролом Бањом и Сокобањом, 
тако да наши чланови боравак и 
лечење могу да плате на кредит, 
путем осам месечних рата. Такође, 
наши чланови по повољнијим и 
приступачнијим ценама могу да 
набаве огрев и намирнице, чули смо 
од Душка Силвестера, који је пуних 
17 година на челу пензионера из 
Кикинде.     

Представљамо Клуб Кикинда УПР ЈП „Србијагас“

ОДЛИЧНА САРАДЊА СА ОПШТИНСКИМ 
УДРУЖЕЊЕМ ПЕНЗИОНЕРА

Непролазно
Улица, то јест ова главна сеоска улица, није водила на брег, него само у близину брега, а онда је као 
намерно вијугала и мада се није удаљавала од замка, није му се ни приближавала. К. је стално очекивао 
да улица скрене према замку и како је то очекивао, ишао је даље.

ФРАНЦ КАФКА (1883 – 1924): „ЗАМАК“

ПАПРИКЕ, КРОМПИР И МАСЛИНЕ СА ФЕТОМ
Два велика кромпира скувати у љусци, па их огулити и исећи на кришке, а 300 g зеленик шиља паприка 
пресећи на пола по дужини и одстранити семенке. Ставити кромпире и паприке у већу чинију са 4 чена 

белог лука пресечена напола и сецканим иглицама рузмарина (1 гранчица), 
зачинити са 6 кашика маслиновог уља, сољу, бибером и промешати. Обложити 
плех папиром за печење и ставити припремљено поврће. Пећи у рерни око 30 минута 
загрејаној на 200 степени.  Оцедити 150 g фета сира и исецкати на коцкице. Зачинити са 2 
кашике маслиновог уља и распоредити по поврћу. Загрејати у рерни под грилом 5 минута. 
Допунити са 80 g зелених и црних маслина и послужити.
                 (Припремила: Б. Радуловић)

Сарадња пензионера Србијагаса из Кикинде и општинског Удружења за пример
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