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ПОТПИСАН УГОВОР О 
ГАСИФИКАЦИЈИ БАРАЈЕВА; ДО 
КРАЈА 2021. ГОДИНЕ ГАС ЋЕ У ОВОЈ 
ГРАДСКОЈ БЕОГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 
МОЋИ ДА КОРИСТИ ВИШЕ ОД 
ДЕВЕТ ХИЉАДА ДОМАЋИНСТАВА

МАРТ У СЛИКАМА

ТЕМА БРОЈА - КАКО 
ФУНКЦИОНИШУ И ШТА РАДЕ 
ИСПОСТАВЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ 
ЈП „СРБИЈАГАС” У АПАТИНУ, 
КУЛИ И НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
ЖАБАЉ?

ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА И 
ОДНОСИ У ОКВИРУ ГАСПРОМЕТА 
БИЋЕ РЕГУЛИСАНИ ИЗМЕЂУ ТОГ 
ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
И ЈП „СРБИЈАГАС”, РЕЧЕНО НА 
САСТАНКУ МИНИСТAРА АНТИЋА И 
ЂОКИЋА

СРЕДИНОМ МАРТА САНИРАН 
ГАСОВОД КОЈИ СНАБДЕВА 
ЈАКОВО, БОЉЕВЦЕ И ПРОГАР; 
ГАСОВОД ОШТЕТИЛО ТРЕЋЕ ЛИЦЕ



БРОЈ 134 - МАРТ 2018.

4 5

Догађаји месеца

Делегација ММФ у Министарству рударства и енергетике Крајем марта седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас” у Новом Саду

ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР ЈЕ ФИНАНСИЈСКИ 
КОНСОЛИДОВАН

ЈОШ ЈЕДНОМ У ФОКУСУ ПОЗИТИВНИ 
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА 
ЈП „СРБИЈАГАС“ У 2017. ГОДИНИ

У марту смо забележили низ 
важних састанака у Министарству 
рударства и енергетике, којима 
је присуствовао генерални 
директор Јавног предузећа 
„Србијагас“ Душан Бајатовић. 
Један од најзначајнијих свакако 
је разговор са представницима 
Међународног монетарног фонда, 
који су у Београду са највишим 
званичницима наше земље, 
разговарали о наставку сарадње са 
том међународном финансијском 
институцијом.

Делегација ММФ, коју је предводио 
шеф делегације Џејмс Руф, 
састала се у четвртак, 15. марта са 
министром рударства и енергетике 
Александром Антићем. Чланови 
делегације ММФ-а, представници 
ЕБРД и Светске банке оценили 
су да је Влада Србије уложила 
велике напоре за финансијску 
консолидацију и успешну 
реализацију претходног аранжмана, 
а на састанку су заједнички 
дефинисани инструменти којима 
ће те међународне институције 
наставити мониторинг енергетског 
сектора Србије.

Министар рударства и енергетике 

Републике Србије Александар 
Антић констатовао је том приликом 
да је ситуација у енергетском 
сектору неупоредиво боља, у односу 
на период почетка претходног 
аранжмана из предострожности са 
ММФ-ом.

- Посебно бих истакао да је 
енергетски сектор финансијски 
консолидован и да такав тренд 
треба да нам буде мотив за наставак 
увођења реда у јавна предузећа, 
нагласио је министар Антић и 
додао да по први пут сва предузећа 

у енергетском сектору послују 
позитивно и остварују добит. 

Састанку са делегацијом 
Међународног монетарног 
фонда, поред државног секретара 
Министарства рударства и 
енергетике Мирјане Филиповић и 
државног секретара Министарства 
финансија Ненада Мијаиловића, 
присуствовао је генерални директор 
ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић са 
сарадницима, као и в.д. генералног 
директора ЈП ЕПС Милорад Грчић.

(www.mre.gov.rs)

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“ одржао је у четвртак, 
29. марта ове године седницу у 
просторијама компаније у Новом 
Саду. 

На седници, којој је председавао 
проф. др Муамер Реџовић, 
председник НО, усвојени су 
Финансијски извештаји предузећа 
за 2017. годину по делатностима, као 
и Извештај о пословању компаније 
у периоду јануар-децембар прошле 
године.

Чланови Надзорног одбора 
похвалили су наставак позитивног 
тренда пословања компаније, 
будући да у усвојеним документима 
стоји  да је пословање ЈП 
„Србијагас“ у 2017. години 
обележило побољшање већине 
показатеља пословања, на које 
су утицале пословне одлуке и 
политика пословања дефинисана 
од стране менаџмента и Надзорног 
одбора, а у виду константних 
напора у погледу рационализације 
трошкова пословања, побољшања 
ефикасности наплате потраживања, 
посебно код великих дужника, 
као и активности на реализацији 
стратешких инвестиционих 
пројеката, уз континуирану сарадњу 

са надлежним министарствима и 
свим релевантним институцијама.

Као резултат свих тих пословних 
активности предузеће је у2017. 
години остварило нето добит у 
износу од 16,7 милијарди динара. 
У истом периоду степен наплате 
текућих доспелих потраживања 
био је 92,1%, а како је овом 
приликом речено, ЈП „Србијагас“ 
ће и даље улагати значајне напоре 
у циљу наплате потраживања 
и заједно са својим оснивачем, 

Владом Републике Србије, тражиће 
решење за наплату потраживања 
од оних купаца који су од значаја 
за целокупну привреду Републике 
Србије.

ЈП „Србијагас“ током 2017. године 
редовно je измиривало своје 
обавезе, како према добављачима 
природног гаса, тако и остале 
текуће обавезе, а предузеће је успело 
и да део својих обавеза по основу 
кредитне задужености, измири из 
сопствених средстава.

У документима које су усвојили 
чланови Надзорног одбора, 
констатује се и то да је ЈП 
„Србијагас“ у 2017. години 
наставило политику сигурности 
и континуитета у снабдевању 
потрошача природним гасом, 
посебно у погоршаним зимским 
условима, обезбеђујући делатност 
која је од општег интереса. 

Седници су, поред чланова 
Надзорног одбора, присуствовали 
и заменица генералног директора 
ЈП „Србијагас“ Блаженка Мандић и 
извршни директори компаније.

(www.srbijagas.com)

Џејмс Руф (у средини) предводио делегацију ММФ-а Министар Антић и директор Бајатовић са сарадницима

Састанак у Министарству енергетике

Проф. др Муамер Реџовић и Блаженка Мандић на седници Надзорног одбора

Похваљени резултати пословања у 2017, седница НО у Новом Саду
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- Заједничке процене су да ће у 
наредном периоду бити потребно 
повећање капацитета за испоруку 
гаса из Србије на 600 милиона 
метара кубних гаса на годишњем 
нивоу, уз опцију да се то повећа и на 
800 милиона за Републику Српску, 
рекао је Антић.

Република Српска сада из Србије 
преузима око 70 милиона метара 
кубних гаса на годишњем нивоу, 
а за целу Босну и Херцеговину из 
Србије се, преко Републике Српске, 
преузима око 250 милиона метара 
кубних гаса. 

Министар индустрије, енергетике и 
рударства Републике Српске Петар 
Ђокић изјавио је после састанка, 
коме су присуствовали и директори 
гасних компанија Србије Душан 
Бајатовић и Републике Српске 
Миломир Драганић, да је споразум 
правично разрешио питање 
власничког удела обе компаније. 

- Обе компаније су „унутра“ у 
одређеним уделима и на тај начин 
може се приступити уређењу односа 
на гасном тржишту БиХ, имајући 
у виду да би таквим споразумом 
дефинитивно и Гаспромет био 
другачије легитимисан као 
компанија која наступа у гасним 
активностима на простору 
Републике Српске односно, у оквиру 
гасних активности у БиХ, казао је 
Ђокић.

Према његовим речима, на састанку 
је договорено и да се иницирају 
састанци регулатора Србије и 
Републике Српске, који би требало 
да дефинишу питање накнада 
за промет гаса у оквиру гасне 
инфраструктуре на делу гасовода 
који повезује Србију и Републику 
Српску. 

- Сада имамо ситуацију да имамо 
обавезу да неки гасни оператери 
два пута плаћају те накнаде и то 
је питање једино могуће решити 

јасним ставом оба регулатора 
и очекујемо да ће ускоро имати 
могућност да се састану, рекао је 
Ђокић. 

Он је поручио да Република Српска 
жели да ради на развоју свог 
гасног тржишта уз пуну подршку 
Владе Србије и учешће Србијагаса, 
истичући да Српска има стратегију 
сектора енергетике која укључује и 
гасификацију Републике Српске.

- Сматрамо да је то једини и 
најбољи пут како бисмо могли да у 
наредним годинама интензивирамо 
активности око изградње и гасовода 
у Републици Српској, односно 
гасификације већег дела Српске 
имајући у виду да је гас енергент 
будућности, изјавио је Ђокић.

(www.mre.gov.rs)
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ВЛАДА СРБИЈЕ УСКОРО 
ЋЕ РАЗМОТРИТИ ПРЕДЛОГ 
СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ 
ГАСНИХ КОМПАНИЈА 
СРБИЈАГАС И ГАС ПРОМЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, КОЈИ 
ЋЕ РЕГУЛИСАТИ ПИТАЊЕ 
ИМОВИНЕ СРБИЈАГАСА 
НА ПРОСТОРУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, НАЈАВЉЕНО 
ЈЕ НАКОН САСТАНКА 
МИНИСТАРА АНТИЋА И 
ЂОКИЋА

Догађаји месеца

Састанак министара енергетике Републике Србије и Републике Српске

ПОСТИГНУТ СПОРАЗУМ О ВЛАСНИЧКОМ 
УДЕЛУ У ГАС ПРОМЕТУ

Министри енергетике Републике 
Србије и Републике Српске 
Александар Антић и Петар Ђокић, 
постигли су средином марта 
договор да Влада Србије ускоро 
размотри предлог споразума између 
гасних компанија ЈП „Србијагас“ 
и „Гас промет Републике Српске”, 
који ће регулисати питање имовине 
националне гасне компаније Србије 

на простору Републике Српске.

Министар Антић рекао је на 
састанку у Београду да се Влада 
Републике Српске сагласила са 
потписивањем споразума, који ће 
регулисати односе и власничку 
структуру у оквиру Гаспромета 
између Републике Српске и Јавног 
предузећа „Србијагас“.

- Информисани смо да су две 
компаније усагласиле те односе, 
да је Влада Републике Српске 
дала сагласност на потписивање 
таквог споразума, а Влада Србије 
ће у наредних неколико недеља 
размотрити то питање, што је 
предуслов за потписивање уговора, 
додао је Антић.

Он је навео да је разговарано 
и о енергетским пројектима 
Србијагаса - гасној интерконекцији 
са Бугарском, проширењу гасног 
складишта „Банатски Двор” и 
пројекту новог гасно-транспортног 
система од границе са Бугарском 
према граници са Мађарском, 
који би обезбедио транзит већих 
количина гаса кроз Србију, као 
и импликацијама на Републику 
Српску.  

- Све то ствара додатну енергетску 
сигурност и за Србију и за Српску, 
наравно и БиХ, а омогућиће 
потпуно развијање гасног тржишта 
и значајно повећање потрошње 
гаса у Републици Српској. У свим 
плановима постоји значајан 
сегмент пажње који је усмерен 
према Српској и јачању капацитета 
према Републици Српској, казао 
је Антић и додао да  РС има веома 
амбициозне планове за развој 
гасног система који  подразумевају 
повећање испорука гаса из Србије.

СПОРАЗУМ ЗА ДАЉЕ 
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
Министар енергетике Републике 
Српске Петар Ђокић појаснио је да 
је предузеће Гас промет преузело 
и управљало имовином која је 
у бившој Југославији припадала 
Србијагасу, те да би споразум 
регулисао даље управљање и 
власништво над имовином којом 
је, каже, компанија Републике 
Српске управљала 20 година.

Представници Републике Српске на разговору у Министарству енергетике

Д. Бајатовић, А, Антић и М. Филиповић на састанку са П. Ђокићем и М. Драганићем

На дневном реду имовина Србијагаса у РС, Душан Бајатовић и министар Антић

Предстоје разговори регулатора Србије и РС, делегација Републике Српске
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Генерални директор Јавног 
предузећа „Србијагас“ Душан 
Бајатовић и председник Градске 
општине Барајево Слободан 
Адамовић, као и директор 
компаније „Промонт груп“ 
Милинко Цицмил потписали 
су првог дана марта Уговор о 
гасификацији те београдске 
општине, чиме је почела 
реализација тог пројекта, која ће 
трајати до краја 2021. године.

Потписивању овог важног 
документа за грађане Барајева 
присуствовао је министар 
рударства и енергетике у Влади 
Републике Србије Александар 
Антић који је том приликом изјавио 
да ће Србија у наредном периоду 
реализовати велике гасне пројекте, 
од којих су најважнији проширење 
гасног складишта Банатски Двор и 
градња великог гаснотранспортног 
система у нашој земљи од бугарске 
границе до Мађарске. Како је рекао, 

проширење подземног складишта 
гаса треба да обезбеди гасну 
сигурност Србије, пошто ће бити 
повећан капацитет са 450 милиона 
метара кубних гаса годишње на 750 
милиона у првој фази, до милијарде 
кубних метара природног гаса. 
Предвиђено је дневно повећање 
експлоатационих могућности са 
садашњих 4,3 милиона метара 
кубних на 10 милиона, чиме ће 
Србија заиста бити енергетски 
безбедна када је реч о гасу, нагласио 
је министар.

Антић је, такође, казао да ће 
у наредном 
периоду бити 
изграђен велики 
магистрални гасовод 
Александровац 
- Тутин, али и 
интерконекција са 
Бугарском, која ће 
ове године бити 
окончана у делу 
израде пројектне 
документације и 

осталих процедура за почетак 
изгадње.

- Планирамо и интерконекцију 
са Румунијом, узимајући у 
обзир румунске потенцијале и 
релативно повољну инвестицију 
за Србију, пошто само седам 
километара до румунске границе 
имамо инфраструктуру - до 
Мокрина. Али, планирамо и 
велики гаснотранспортни систем 
у Србији, од бугарске границе 
до Мађарске, који ће од Србије 
учинити транзитну земљу, најавио 
је министар рударства и енергетике. 

Он је, уједно, истакао да ће Србија захваљујући том 
пројекту, убирати приходе од транзита гаса. Нагласио је 
да је веома важно за развој Барајева то што ће добити 
гасовод, као и да је ЈП „Србијагас“ посвећено  даљој 
гасификацији Србије, која треба да обезбеди будући 
развој Србије.

- Да би се Србија развијала у складу са плановима Владе 
и уз подршку председника државе Александра Вучића, 
неопходно је да развијамо гасне пројекте. Покушавамо 
да извршимо реиндустријализацију Србије, навео 
је, обраћајући се присутнима, министар Антић. 
Он је истакао да је потебно изградити велики број 
индустријских зона, али да их треба опремити гасом 
због привлачења инвеститора.

- Ниједан озбиљан инвеститор неће да дође на локацију, 
ако нема обезбеђен гас, подсетио је министар Антић.

Он је казао да је гасификација велика шанса за Барајево 
и да ће у првој фази бити обезбеђен гас за домаћинства, 
а касније и за планирану индустријску зону.

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић 
рекао је да наша компанија наставља са пројектом под 
називом „Национални план гасификације“ и да ће још 
једна београдска општина добити гас. 

- Полако завршавамо гасификацију Београда. Барајево 
ће добити гас за грађане и индустрију у оквиру 
новопланиране индустријске зоне. Потрудићемо се да 
то не буде за четири године како пише у уговору, већ и 

раније, рекао је Бајатовић.

Он је додао да се завршава гасификација општине 
Раковица и да је при крају гасификација Гроцке и 
Земуна, као и да ће можда још нека београдска општина 
бити гасификована у наредном периоду. Директор 
је казао да све то Србијагас финансира из сопствене 
ликвидности. 

Председник општине Слободан Адамовић, након 
потписивања уговора, присутним медијима је рекао 
да је почетак гасификације Барајева велики дан за ту 
општину и да су успели у сарадњи са Србијагасом да 
обезбеде ту инвестицију вредну 20 милиона евра, што је 
највеће улагање у Барајеву у последњих 30 до 40 година. 
Захвалио је Србијагасу и додао да ће тај пројекат бити 
завршен до краја 2021. године.

(www.mre.gov.rs)

Догађаји месеца

Потписан Уговор о гасификацији  Барајева

СРБИЈАГАС НАСТАВЉА  „НАЦИОНАЛНИ 
ПЛАН ГАСИФИКАЦИЈЕ“

СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ 
ГАСОМ
Министар Антић је, одговарајући 
на питања новинара, казао да 
је снабдевање гасом апсолутно 
стабилно и да ЈП „Србијагас“ 
испоручује грађанима и привреди 
дневно више од 14 милиона 
метара кубних. Како је рекао, све 
топлане раде у режиму од 24 сата 
дневно и имају потебне енергенте - 
гас, мазут и угаљ.

С тим у вези, генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић 
изјавио је да има довољно гаса 
и да нема никаквих проблема у 
снабдевању.

- Да буде и леденије, гаса у Србији 
има довољно, нагласио је у 
Барајеву Душан  Бајатовић.

ГАС ЗА ДЕВЕТ ХИЉАДА ДОМАЋИНСТАВА
Реализацијом Уговора о гасификацији Барајева стварају се услови за конверзију постојећих котларница јавног и приватног 
сектора на природни гас, а самим тим и прикључење домаћинстава, привреде и јавних потрошача на природни гас, као 
енергент  на читавој територији Градске општине Барајево. Уговором је планирано, а и очекује се, да ће се више од девет 
хиљада индивидуалних домаћинстава определити за овај  енергент,  тако да ће се створити битни услови да се превазиђе 
потенцијални проблем загађености ваздуха на територији општине Барајево и допринесе заштити животне средине. Имајући 
у виду обим пројекта гасификације и његову комплексност, концепција Програма гасификације је таква да се постигне 
највећа брзина изградње гасоводне мреже. Дужина  мреже гасовода на територији Градске општине Барајево биће око 600 
километара.

Душан Бајатовић, Слободан Адамовић и Милинко Цицмил после потписивања уговора

Уговорен гас за девет хиљада домаћинстава

Потпис на уговор за бољи живот Барајевчана Захвалност Србијагасу за пројекат гасификације Барајева

Изјава министра Антића у Барајеву
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Сарадња

Инфо плус

Јавно предузеће „Србијагас“ од 
првог до трећег марта учествовало 
је на дводневној манифестацији 
„Међународни дани енергетике и 
инвестиција“, која је седму годину 
за редом одржана у Конгресном 
центру Мастер центра Новосадског 
сајма. 

Овај својеврсни сајам достигнућа 
у енергетици и области локалне 
самоуправе и инвестиција, 
званично је отворио републички 
министар рударства и енергетике  
Александар Антић, који је том 
приликом рекао да ће Србија у 
наредном периоду реализовати 
неколико великих гасних пројеката. 

Након свечаног отварања сајма, 
којем је присуствовао и генерални 
директор Јавног предузећа 

„Србијагас“ Душан Бајатовић, 
гости су накратко обишли 
излагачки део  „Међународних 
дана енергетике”, на којима се ове 
године представило 40 компанија 
излагача. Штанд ЈП „Србијагас“ 
привукао је пажњу посетилаца, 
пре свега потенцијалних партнера 
заинтересованих за сарадњу, али и 
стручњака, студената енергетике и 
будућих потрошача гаса.

У та два дана сајма одржано је 
25 конференција, радионица и 
предавања у области енергетске 
ефикасности и обновљивих извора 
енергије. Манифестацију су заједно 
организовали Новосадски сајам, 
Централно европски форум за 
развој ЦЕДЕФ и Покрајински 
секретаријат за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај. „Град 
партнер“ је и овога пута био 
Град Нови Сад, а „Град пријатељ 
манифестације“ - Зрењанин.

(www.srbijagas.com)

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад објавио je у четвртак, 
8. марта Јавни позив за подношење необавезујућих 
понуда за резервацију капацитета новог гасовода, који 
ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и 
мађарски национални транспортни систем. 

Циљ јавног позива је да омогући свим заинтересованим 
субјектима да поднесу необавезујуће понуде за 
коришћење капацитета будућег гасовода, на основу 
којих ће друштво ГАСТРАНС д.о.о. одлучити о 
оправданости пројекта изградње гасовода, као и о 

обиму траженог изузећа. 

ГАСТРАНС д.о.о. је објавило Јавни позив у „Службеном 
гласнику РС“ број 16/2018, у складу са одлуком Савета 
Агенције за енергетику Републике Србије о начину 
и роковима испитивања интересовања тржишта за 
коришћење будућег инфраструктурног објекта.

Текст јавног позива и друге информације 
заинтересовани субјекти могу пронаћи и на интернет 
страници друштва ГАСТРАНС д.о.о. – https://gastrans.rs/. 

(www.aers.rs)

ЈП „Србијагас“ и ове године на „Данима енергетике и инвестиција“ у Новом Саду

ГАСТРАНС објавио Јавни позив за подношење необавезујућих понуда

ПРЕДСТОЈЕ УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ ГАСНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ИСПИТУЈЕ СЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ТРЖИШТА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ БУДУЋЕГ ГАСОВОДА

АНТИЋ: УШЛИ СМО У ЗНАЧАЈАН ИНВЕСТИЦИОНИ ЦИКЛУС У ЕНЕРГЕТИЦИ
Министар рударства и енергетике Александар Антић изјавио је отварајући сајам, да је наша земља у последњих неколико 
година у области енергетике ушла у значајан инвестициони циклус који ће допринети повећању енергетске стабилности и 
безбедности земље. Он је поручио да је у енергетске пројекте уложено безмало три милијарде евра, посебно истакавши 
изградњу новог блока Термоелектране „Костолац“, што, према његовим речима, представља највећи енергетски пројекат у 
Србији и прво велико енергетско постројење које се гради после 30 година.

- Енергетика и улагање у енергетски сектор изузетно су важни за сваку земљу и њен развој, казао је министар енергетике, уз 
напомену да је привредна ситуација у Србији сада значајно боља у односу на претходни период.

ПРОШИРЕЊЕ БАНАТСКОГ 
ДВОРА
Министар Антић казао је да је 
урађено техничко решење за 
проширење подземног складишта 
гаса у Банатском Двору, што 
ће омогућити да се дневна 
експлоатација повећа на око 10 
милиона кубних метара природног 
гаса. То би, како је истакао, 
обезбедило сигурност снабдевања 
тржишта, посебно ако се у обзир 
узме да „сада, када су температуре 
ниске, дневна потрошња износи 
око 14 милиона кубика“, закључио 
је Антић.

Душан Бајатовић, Александар Антић и Ненад Грбић на отварању Министар Антић отворио „Дане енергетике”

У обиласку излагача Увек интересантан и атрактиван штанд ЈП „Србијагас”

Гужва пред нашим штандом на отварању Сајма Изјаве за медије након свечаног отварања
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Наша мрежа
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СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ГРАЂАНА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ЈП „СРБИЈАГАС“

У ЖАБЉУ И ОКОЛИНИ БРИНЕМО О ПРЕКО 
4.000 ПОТРОШАЧА

Гас у Апатину користe и индустрија и домаћинства

ЈП „Србијагас“ преузело мреже других дистрибутера у Јужнобачком округу
Весна Арсић

У Апатину, на западу Бачке, традиција 
коришћења природног гаса постоји 
већ безмало деценију и по. Наиме, 
предузеће „АПАГАС“ ДОО основано 
је у другој половини 2004-те године 
као заједничко предузеће тадашњег 
„НИС-ГАС“-а и Општине Апатин, и 
то  као потпуно независно предузеће 
са циљем да изврши гасификацију ове 
општине и да, по изградњи мреже, на 
овом подручју и дистрибуира гас на 
територији општине Апатин. 

Предузеће је од почетка учествовало 
у припреми пројектно-техничке 
документације и исходовању свих 
потребних сагласности и одобрења 
за гасификацију општине, а касније 
и финансирало изградњу одређених 
дистрибутивних мрежа. У старту, 
по стварању техничких услова 
за дистрибуцију гаса, предузеће 
је тај посао вршило у име и за 
рачун ЈП „Србијагас“. А од средине 
2006-те године део поверених 
послова у дистрибуцији гаса је 
обављало од стране ЈП „Србијагас“ 
по основу Споразума о вршењу 
административних, техничких и 
помоћних послова у делатности 
дистрибуције природног гаса у 
Апатину. Због изостанка договореног 

обима улагања општине у заједничко 
предузеће, долази до статусне 
промене предузећа ДОО Апагас, те 
се оно 31.12.2011. године, „спајањем 
уз припајање“, нашло под капом ЈП 
„Србијагас“ и од тада функционише 
као испостава „Дистрибуције Нови 
Сад“. 

Овај део наше компаније броји три 
запослена, а о свему значајном за 
њихов рад разговарали смо са шефом 
одељења у Одељењу пословне подршке 
у Служби дистрибуције, Радна јединица 
„Дистрибуција Нови Сад“, Илијом 
Дрљачом.

- Гасификација општине Апатин је 
почела 2004-те године када је изграђен 
гасовод високог притиска од Сомбора 
до Апатина, затим главна мерно-
регулациона станица, као и западни 
крак гасовода средњег притиска, који 
води од ГМРС до „Апатинске пиваре“ 
у дужини од 3,5 километра. У 2005-
тој години су настављени радови на 
гасификацији, те је урађен источи крак 
гасовода средњег притиска, који води 
од ГМРС до инустријске зоне, у дужини 
од 6,5 km, за снабдевање дванаест 
индустријских потрошача гасом. У 
лето те године  почели су и радови 
на изградњи дистрибутивне гасне 
мреже у Апатину, те је крајем године 
завршено око 81 километар гасовода. 
Због потребе прикључења одређеног 
броја грађана вршена је доградња 
дистрибутивне гасне мреже, тако да је 
она данас дугачка око 85 km. У јануару 
2006. извршено је запуњавање гасовода 
природним гасом, казао је у разговору 
за Гас прес Илија Дрљача.

Ређајући догађаје хронолошким редом, 
наш саговорник  каже да је, ради даље 
гасификације села општине Апатин: 
Пригревице, Свилојева и Сонте, као и 
Бање Јунаковић, крајем 2006-те године 
изграђен гасовод средњег притиска у 
дужини од 2,4 km, регулациона станица 
и гасовод до Бање Јунаковић у дужини 
од 1,1 km. До краја 2008-ме године 
урађена је гасификација наведених 
села, тако што је у Пригревици 
изграђена ДГМ у дужини од 34 km  и 
дoводни гасовод у дужини од 5,5 km. За 

Свилојево и Сонту је изграђен доводни 
гасовод средњег притиска у дужини од 
8,6 km и дистрибутивне мреже од 24 
km и 46 km, а наредне године, 2009-те 
урађена je и гасификација Купусине, 
дистрибутивна гасна мрежа у дужини 
од 25 km и доводни гасовод од 5,2 
km, тако да је те године завршена 
гасификација целе општине Апатин.

- У оквиру пројекта гасификације 
општине Апатин изграђено је преко 
300 километара гасовода високог и 

средњег притиска, као и дистрибутивне 
гасне мреже, затим једна ГМРС и више 
МРС. Уговарање и продаја прикључака 
за домаћинства врши се од августа 
месеца 2005-те године и до данас је 
закључено око осам стотина уговора 
за прикључење на ДГМ, као и средњи 
притисак. Тренутно око седам стотина 
домаћинстава у својим домовима 
користи гас као енергент, а у последње 
време, због повољне цене гаса у односу 
на друге енергенте , приметно је веће 

интересовање грађана за прикључење 
на ДГМ, истиче Дрљача.

Уједно, у Апатину сазнајемо и то да се 
од већих индустријских потрошача 
по потрошњи гаса истичу: Апатинска 
пивара, ДОО „Флешсрб“, „Јединство“ 
Апатин, „Вулкан протектор“ и други. 
Бројни комунални потрошачи користе 
гас, а ту су и дечији вртићи, пекаре, дом 
за старе и др. Уколике се задржи овај 
ниво цене гаса, кажу наше колеге, може 
се очекивати већи број потрошача гаса.

Некада су на подручју овог дела Јужне 
Бачке радили неки други дистрибутери. 
Сада је преко две стотине километара 
дистрибутивне гасне мреже од 
полиетилена и више од четири хиљаде 
потрошача у насељеним местима 
општине Жабаљ у надлежности наше 
компаније, тачније у делокругу рада 
Радне јединице „Дистрибуција Нови 
Сад“. 

Како смо чули од колеге Зорана 
Јелића, техничког руководиоца РЈ 
„Дистрибуција Нови Сад“, Сектор 
дистрибуције у Новом Саду, ова радна 
јединица обавља послове дистрибуције 
природног гаса на подручју целе 
општине Жабаљ. 

- Дакле, у Чуругу од 2002. године, у 
Госпођинцима од 2003. године, а у 
Ђурђеву и Жабљу од 2010. године. 
Све дистрибутивне мреже у општини 
Жабаљ, као и послови дистрибуције су 

преузети од других дистрибутера, каже 
укратко Јелић.

Представљајући нам техничке 
карактеристике, он каже да се 
дистрибутивни гасоводни систем у 
овим местима састоји од преко 200 
километара полиетиленских гасовода 
ниског притиска, као и од приближно 
10 километара гасовода средњег 
притиска  са мерно регулационим 
станицама. 

- На гасоводе ниског притиска 
прикључено је укупно 4.160 потрошача-
домаћинстава и правних лица, од 
којих је 3.980 активних. То је око 50% 
свих потрошача на дистрибутивном 
подручју Радне јединице „Дистрибуција 
Нови Сад“, рекао је у разговору за наш 
„Гас прес“ колега Зоран Јелић.

Занимљиво је да је на гасоводе средњег 
притиска у Чуругу и Жабљу, осим 
три станице за широку потрошњу, 

прикључено још укупно седам мерно 
регулационих станица, и то за сушаре 
за житарице.

Када је реч о екипи која ради на овом 
терену, наш саговорник каже да 
послове у овим местима обавља укупно 
6 запослених, уз стручну подршку из 
седишта Радне јединице у Новом Саду. 

- Од преузимања ових мрежа, редовно 
се врши контрола непропусности 
уличних гасовода, контрола 
унутрашњих гасних инсталација, као 
и замена и контролисање и  жигосање 
мерне опреме. Такође, колеге које раде 
ангажоване су и на прикључењу нових 
потрошача у свим местима, осим у 
Жабљу, где је већ прикључено знатно 
више потрошача од броја предвиђеног 
пројектном документацијом, чули смо 
за крај овог разговора од нашег Зорана 
Јелића. 

В. Арсић

Радови у Апатину, архива Гп

Главна мерно-регулациона станица Апатин ове зиме

За редовно и безбедно снабдевање грађана и привреде Апатина МРС Апатинска пивара
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У СВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ОКОЛИНИ 
СТИГАО ГАС

ПРЕДСТОЈИ ИЗРАДА „ЕНЕРГЕТСКЕ 
ПОЛИТИКЕ“ ПАО „ГАСПРОМ“

Наша мрежа

Природни гас користе и мештани Куле, Оџака и околних 
насељених места, а оно што је посебно важно, овај енергент 
стигао је и до индустријских потрошача у овом делу 
Војводине, будући да су локалне власти заједно са нашом 
компанијом, учиниле максималан напор да се садашњим и 
будућим инвеститорима понуди комплетна инфраструктура 
потребна за рад.

Како смо сазнали од колега Зорана Војиновића, координатора 
у Сектору дистрибуције Нови Сад и његовог првог 
сарадника, Бранислава Живановића, сарадника у Служби 
дистибуције, РЈ Дистрибуција Нови Сад, Влада Републике 
Србије је на  седници 9.12.2010. године донела Решење 
о давању сагласности на статусну промену спајања уз 
припајање Јавног предузећа „КУЛА-ГАС“, Кула Јавном 
предузећу „СРБИЈАГАС” Нови Сад. Ово  Решење које је 
представљало завршни  чин поменутог спајања, могло би 
се назвати и логичним резултатом дугогодишње сарадње и 
пословне повезаности учесника, која је отпочела још 2003. 
године потписивањем Уговора о заједничком улагању ради 
изградње дистрибутивних гасних мрежа средњег и ниског 
притиска у Општини Кула. И управо то заједничко улагање, 
односно учешће општине Кула средствима намењеним за 
гасификацију, било је почетак једне чврсте сарадње која је 
осам година касније, тачније 4.01.2011. године, омогућила 
улазак једног локалног предузећа у ЈП „Србијагас“.

- Ако се у овом моменту осврнемо на  Полазне основе 
оправданости статусне промене која је усвојена у јануару 
2010. године и зацртаних циљева у том документу,  сасвим је 
јасно да је овај пословни потез имао вишеструке позитивне 
ефекте. А зацртани циљеви су били: већа брзина изградње 
гасоводних мрежа у региону Западнобачког округа, брже 
инфраструктурно опремање малих индустријских зона, 
отварање нових погона и на основу тога нових радних места, 
повећање броја свих категорија потрошача гаса, повећање 
подручја за продају и количине продатог гаса и, на крају, 
квалитетније пружање услуга потрошачима природног 
гаса. Већ у моменту потписивања Уговора,  било је јасно да 

ће за остварење ових циљева испостава у Кули, као део РЈ 
„Дистрибуција Нови Сад“, бити на неки начин центар регије 
Западна Бачка. Изузев насељених места Апатин, Црвенка и 
Кула, сва остала насеља била су негасификована, а  Кула је 
била кадровски и стручно оспособљена да буде носилац тих 
циљева, кажу наше колеге из Куле.

И додају - Кад се данас, након седам година подвуче црта и 
упише резултат,  очигледно је да је он позитиван. 

- Сва насељена места која припадају општинама Кула 
(7), Апатин (5)  и Оџаци (8) комплетно су гасификована 
и прекривена мрежом од преко 700 km ниског притиска 
и преко 200 km средњег притиска. Све постојеће и нове  
индустријске зоне имају гасну мрежу на коју је прикључено 
више десетина што старих што  новоотворених погона, 
што подразумева и то да је дошло до отварања нових 
радних места. Број потрошача гаса се вишеструко повећао, 
а то значи да је и квалитет живота великог дела овдашњег 
становништва подигнут на виши ниво. Тренутно на овом 
простору преко 1.500 домаћинстава користи гас. Истовремено 
око 150 правних лица су потрошачи или на ниском (129) или 
на средњем (21) притиску, објашњава Зоран  Војиновић.  

У нашој испостави у Кули има 12 стално запослених, који 
су својевремено преузети из бившег ЈП „КУЛА-ГАС “, од 
којих половина са високом стручном спремом, обављају 
све послове у општинама Кула и Оџаци и део стручно 
техничких  послова у општини Апатин. Њихов је посао, 
дакле, детекција мреже, отклањање оштећења на гасоводу, 
периодични прегледи унутрашњих гасних инсталација свих 
потрошача,  замена мерача, изградња нових прикључака и 
прикључење потрошача свих категорија, израда услова за 
пројектовање и прикључење свих објеката у процесу грађења 
путем електронске процедуре, издавање сагласности на 
техничку документацију, вршење надзора над извођењем 
радова приликом прикључења нових потрошача, као и при 
извођењу радова код издатих услова, ажурирање комплетне 
документације за све потрошаче закључно са склапањем 
уговора о испоруци гаса и очитавањем потрошње.

В. Арсић

Одбор директора ПАО „Гаспром“ 
на мартовској седници одобрио је 
активности компаније на повећању 
енергетске ефикасности и смањењу 
емисија гасова стаклене баште.

Том приликом напоменуто је да 
је у периоду од 2011–2017. године 
захваљујући реализацији групе 
мера у оквиру „Концепције уштеде 
енергије и повећања енергетске 
ефикасности за период од 2011–
2020. године”, Гаспром уштедео 18,9 
милиона тона условног горива и 
енергетских ресурса, укључујући ту 
природни гас чија уштеда износи 
16,2 милијарде m3 и електричну 
енергију — 1,85 милијарди kW/h.

Компанија активно уводи напредне 
технологије и опрему у производњу 
и транспорт гаса. То омогућава 
доследно смањење количина 
гаса, који се користи за сопствене 
потребе. Према резултатима из 
2017. године, она се смањила за 
20,8% у поређењу са 2011. 

Гаспром тренутно реализује 
Програм уштеде енергије и 
повећања енергетске ефикасности 

за период од 
2018–2020. 
године. Програм 
обухвата више од 
2.800 активности. 
Очекује се 
да ће укупна 
уштеда горива 
и енергетских 
ресурса за тај 
период износити 
минимум 6,57 
милиона тона 
условног горива.

Компанија, такође, посвећује 
велику пажњу смањењу утицаја 
производне делатности на животну 
средину, посебно смањењу емисије 
гасова стаклене баште. Према 
прелиминарним подацима, у 
периоду од 2011–2017. године 
оне су смањене за више од 13%. 
Ефикасност корпоративне 
политике у тој области потврђују 
и независни експерти. Тако је 
током протеклих седам година 
Гаспром неоспорни лидер у сектору 
„Енергетика“ руске рејтинг агенције 
„Carbon Disclosure Project“.

Гаспром је, заједно са водећим 
иностраним енергетским 
компанијама, потписао „Смернице 
за смањење емисије метана у 
производно-продајном ланцу 
природног гаса“. Овај документ 
има за циљ даље смањење емисије 
метана у свим фазама – од 
бушотине до крајњег корисника, 
обезбеђивање тачнијих података о 
емисијама, а такође унапређивање 
рационалне политике и 
нормативно-правног регулисања 
емисије метана.

У циљу даљег стимулисања 
уштеде енергије и припреме за 
сертификовање корпоративног 
система енергетског управљања, 
профилним јединицама наложено 
је да израде „Енергетску политику“ 
ПАО „Гаспром“. Поред тога, 
међу компанијама ћеркама  биће 
организован годишњи конкурс 
за најбољу компанију у области 
енергетске ефикасности и уштеде 
енергије.  

Управном одбору Гаспрома 
наложено је да настави рад 
усмерен ка повећању енергетске 
ефикасности производне 
делатности компаније и смањењу 
емисија гасова стаклене баште. 

Превод са руског: Милица Пријић

Испостава Кула Доследно повећање енергетске ефикасности и смањење емисије гасова стаклене баште

Колеге Живановић и Војиновић на једном од наших објеката у Кули

Мерно-регулациона станица у Сивцу
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Јасмина Ђорђевић

Март је месец, у којем већ 
традиционално, један део „Гас 
прес“-а посвећујемо женама. 
Посебно нам је интересантно 
ако је она коју хоћемо да вам 
представимо, на радном месту 
на ком се доносе одлуке, ако ради 
нешто веома важно, па још ако је 
реч о претежно мушком послу, све 
добија неку посебну димензију. 

И управо ту почиње прича о 
колегиници Оливери Нишавић, 
иначе дипломираном инжењеру 
електротехнике, која је од недавно 
на  радном месту управника Радне 
јединице „Одржавања гасовода“ 
Београд. Она већ 22 године ради 
у нашој компанији. Радни век је 
започела у Пројектном бироу у 
Сектору инжењеринга у тадашњем 
„НИС-Енергогасу“, да би касније 
прешла у Сектор одржавања, 
због личне жеље да на неки начин 
у пракси споји пројектантско 
искуство и теоријско знање са 
проблемима који се на гасоводном 
систему могу појавити. 

Дакле, у Сектору одржавања је 
пуне две деценије, од тога 17 
година на месту руководиоца 
„Електроодржавања”. Већ на 

први поглед, 
чим је видите и 
размените коју 
реченицу са 
њом, јасно вам 
је да пред собом 
имате енергичну 
и способну жену, 
која заслужује 
респект. И јасно 
вам је да њеном 
темпераменту 
и природи 
савршено 
одговара 
динамика овог 
посла. И да то 

што је жена изазива још веће 
поштовање. Оља, како је  колеге 
радије зову, каже да воли што је 
део целог техничког тима у нашој 
компанији, дела који континуирано 
ради годинама. 

- Немам страх од изазова, напротив. 
Гас као енергент будућности је 
у експанзији, па самим тим и 
гасоводни системи увек су нови 
изазови код решавања проблема, 
као и код осавремењавања и 
иновирања система и опреме. Сви 
смо део тима. Само одржавање 
функционише као тим што 
олакшава свакодневни посао. 

• Зна се да се поред редовног 
одржавања гасовода, 
дневно појављују 
проблеми, хаварије и 
оштећења на гасоводу, 
када су потребне брзе 
реакције и добра 
организација. Како 
доносите одлуке, као 
мушкарац или као 
жена?

- Као инжењер, без 
дилеме!

• Повећао се број колега 
којима сте шеф. Како 

реагују на Вас? Има ли мушке сујете 
и нетрпељивости? 

- Реакције су позитивне. Сви се ми 
добро познајемо што олакшава 
сарадњу. Дуго сам ја у овом послу 
и навикли су на мене. Нема 
разлога да се било шта мења у 
нашим односима. Увек сам за ред и 
самодисциплину. Посао не сме да 
трпи, а о свему осталом се можемо 
договорити. 

• Подразумева се да радно време 
у Вашем послу не може да буде 
стриктно дефинисано, јер ако 
околности захтевају, ради се 
прековремено, па и викендом. Како 
све то уклапате са породицом и 
вашим обавезама код куће?

- Ова функција је дошла у мом 
зрелом добу и ја, апсолутно, немам 
страха.Читав живот сам добро 
организована, тако да је то један 
уходан и давно усвојен ритам. Син 
ми је недавно постао пунолетан, 
тако да су ту сад обавезе мање. Он 
већ тежи неком осамостаљивању 
и ја сам у прилици да се 
максимално посветим послу, а јесам 
радохоличар.  

• Средином марта, био је викенд, 
имали сте „ватрено крштење“ на 
овом радном месту, када је дошло 
до хаварије на госоводу у Јакову?

- Да, јесте. То  је сад један нов начин 
да се проведе викенд (смех). Наша 
екипа је брзо интервенисала, посао 
је на терену био доста компликован, 
али решили смо то и још једном 
показали да за нас нема нерешивих 
задатака.

За крај овог кратког разговора у 
паузи између бројних послова, на 
моју констатацију да је „блажена 

међу мушкарцима“, она, уз осмех, 
каже да сам у праву, али да је 
навикла на мушко окружење и да 
нема непријатна искуства. Јесте да 
је, како рече, мало „успавала“ своју 
женственост, прилагођавајући 
облачење врсти посла, али и даље 
воли саму себе да изненади када 
понекад обуче сукњу. Штикли 
се, каже, не одриче никада, јер су 

незаменљив симбол елеганције и 
женствености. 

Поздрављамо се са Ољом и већ 
заказујемо следећи сусрет у време 
када будемо припремали нови број 
Гас преса, јер од ње ћемо убудуће 
тражити месечне извештаје 
о пословима наших екипа 
београдског „Одржавања“ на терену.

У суботу, 17. марта дошло je до озбиљног оштећења 
челичног гасовода на територији општине Сурчин, што 
је аутоматски угрозило испоруку гаса на територији те 
комуне. Према речима Оливере Нишавић, управника 
РЈ „Одржавање гасовода“ Београд, оштећен је део 
челичног гасовода у Јакову, код моста, у делу преласка 
преко канала, на више места, у дужини од 15 метара. 

- До оштећења је дошло приликом чишћења канала 
за одводњавање од стране трећег лица. Око 500 
индивидуалних потрошача, са малом привредом 
на територији Јакова, Бољевца и Прогара је остало 

без гаса. Брзом интервенцијом радника из Сектора 
дистрибуције, Сектора техничке подршке и Службе 
заштите од пожара и безбедности и здравља на раду, 
оштећење је санирано током викенда. Услови за рад 
су били тешки, с обзиром на то да се место на коме је 
рађена интервенција налази на дну канала који је пун 
воде, што је изискивало рад пумпи и црпљење воде 
како би се омогућили услови за интервенцију. Радови су 
трајали од суботе у подне до недеље увече, када је опет 
успостављено уредно снабдевањем потрошача гасом, 
рекла је за наш лист управница „Одржавања гасовода“ 
Београд.                   Ј.Ђ.

Портрет

Оливера Нишавић, управник РЈ „Одржавање гасовода“ Београд, једна од нас!

ИДЕАЛАН СПОЈ ЗНАЊА И ИСКУСТВА, 
ОДЛУЧНОСТИ СВОЈСТВЕНЕ МУШКАРЦИМА 
И СЕНЗИБИЛНОСТИ ЖЕНСКОГ  ПОЛА

Инфо радови

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ ПРИЛИКОМ РАДОВА 
ОШТЕТИЛО ГАСОВОД

Санирано оштећење на гасоводу у Јакову

Успешна у свом послу, Оливера Оља Нишавић

У надлежности београдског „Одржавања”, ГМРС Милошевац

Интервенција у сурчинској општини

Наш гасовод по ко зна који пут оштетило треће лице
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Акције

ПЛАКЕТА ЗА ДОБРОВОЉНО 
ДАВАЛАШТВО КРВИ

УВЕК САМ СПРЕМНА ДА ПОМОГНЕМ

Владимир Уторник

Још једно признање за хуманост. 
Јавно предузеће „Србијагас“ добило  
је плакету и диплому од Црвеног 
крста Србије због дугогодишњег 
активног учешћа у организованом 
давању крви. Подсећамо,  чланови 
Актива добровољних давалаца 
крви из новосадског дела наше 
компаније током четири акције 
годишње „сакупе“ око 150 јединица 
крви.  

Признање је представнику нашег 
предузећа Момчилу Гаговићу на 
седници Скупштине Црвеног 
крста Новог Сада уручио секретар 
Црвеног крста Новог Сада Драган 
Лазић.   

- Иначе, на тој седници Скупштине, 
одржаној 7. марта у Свечаној 

сали Војске Србије, 
на Београдском кеју, 
презентовани су 
Извештај о раду за 
2017. годину и План 
рада за 2018. Наравно,  
уручена су признања 
Црвеног крста 
Србије истакнутим 
појединцима, 
организацијама, 
институцијама и 
удружењима. Једно 
такво признање, ето, 
припало је и нашем 
предузећу захваљујући 
заиста хуманом односу 
наших запослених. 
Без њих и њиховог 
активног учешћа у 
акцијама не би, јасно, 

било ове плакете. Зато сам захвалан 
свим члановима нашег актива. 
Хвала и Црвеном крсту Новог Сада 
и Србије који су препознали ту 
хуманост људи који раде у 
Србијагасу. Наша фирма 
годинама уназад на делу 
показује своју друштвену 
одговорност, рекао нам 
је председник Актива 
добровољних давалаца крви 
у Новом Саду Момчило 
Гаговић.

Иначе, наши запослени су 
поново имали прилику да 
потврде ту своју хуманост. 
То су, наравно и учинили. У 
првој овогодишњој акцији 
добровољног давања крви 
организованој у четвртак, 

23. марта у Заводу за трансфузију 
крви у Новом Саду, учествовало је 
30-торо наших колегиница и колега.  

- Ми у Србијагасу још једном смо 
доказали спремност запослених 
да будемо хумани и да помогнемо 
онима којима од тога може и 
живот да зависи.  Иначе, нашем 
активу приступила су још тројица 
запослених, који су први пут дали 
драгоцену течност, па се и на том 
плану број учесника добровољног 
давања крви повећава из акције у 
акцију. Ако саберемо све даваоце у 
нашој компанији можемо рећи да 
је око стотину запослених у сваком 
тренутку спремно да организовано 
да крв,  поручио  је заменик 
председника Актива добровољних 
давалаца крви новосадског дела ЈП 
„Србијагас“ Никола Калинић.      

Наредна акција добровољног 
давања крви у Новом Саду биће 
организована 21.  јуна. 

Оливера Радојчић је једна од наших 
хуманих дама. У првој овогодишњој  
акцији добровољног давања крви, 
организованој 23. марта, наша 
саговорница обележила је мали 
јубилеј – по 15-ти пут је дала 
драгоцену течност.  

- Радо се одазивам апелима Актива 
добровољних давалаца крви у 
новосадском делу нашег предузећа. 
Нема ту пуно филозофије. 
Једноставно, велика је срећа 
имати ту могућност и прилику 
да помогнеш онима који су 
унесрећени и увек сам спремна да 
то учиним, каже Оливера Радојчић. 

Она додаје да за своју жељу да 
помогне онима којима је помоћ 
потребна има и посебан разлог:  

- Моја мајка је пре неколико година 
имала велик проблем. Били су 
јој у једном тренутку потребни 
тромбоцити. Не могу да кажем 
од коликог броја људи је морала 
да добије потребну количину, али 
претпостављам да је најмање 30 
људи било „укључено“ у ту акцију. 
Зато сам бескрајно захвална свим 
тим анонимним љидима који су јој 
тада помогли да преживи. То ме је 
подстакло да постанем  давалац, 
каже наша колегиница.

Иначе, Оливера је завршила 
Технолошки факултет у Новом 
Саду, одсек „Хемијско-прерађивачко 
и фармацеутско инжењерство”, 
а у нашем предузећу је пре девет 
година запослена на радном месту 

„Инжењер за испитивање квалитета 

гаса“ у Лабораторији гасне технике 

на Каћком путу. 

- Радим на испитивању квалитета 

природног гаса, односно заједно 

са мојим колегама у „Мерењу и 

регулацији-ЛГТ“ анализирамо 

квалитет путем софтвера на 

који стижу подаци са даљинских 

апарата. Понекад се догоди квар 

на тим апаратима, па онда, заједно 

са електричарима и машинцима, 

морам и на терен, али све то није 

никакав проблем, јер је важно да 

сви добро функционишемо као 

тим, констатује Оливера Радојчић. 

В. Уторник

Црвени крст Србије препознао друштвену одговорност ЈП „Србијагас“ Инжењер и добровољни давалац крви Оливера Радојчић

Мини портрет

СЕДАМНАЕСТ ХУМАНИХ ДАМА
Пошто је март, традиционално, месец лепшег и нежнијег пола, 
за овај број издвајамо колегинице које су до сада учествовале 
у акцијама добровољног давања крви. То су, осим Оливере 
Радојчић, још 16 наших колегиница: Биљана Совиљ Билић, Биљана 
Пашајлић, Гордана Влашкалић, Светлана Недељков, Славица 
Лукач, Јелена Бабић, Нина Чеперковић, Теодора Аћимовић, 
Видосава Вукасовић, Даница Дејановић, Вера Вучинић, Биљана 
Башић, Љиљана Миловановић, Милица Пријић, Милка Буловић и 
Оливера Агатић Планинић.

Признање за Србијагас, Гаговић и Лазић

Оливера Радојчић на мартовској акцији...

На једној од летњих акција, наше хумане колегинице

...и на свом радном месту
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Синдикат

Еко кутак

Генерална скупштина Уједињених 
нација резолуцијом, прогласила 
је 22. март 1993. године за Први 
Светски дан вода. Од тада се тај 
дан широм света обележава у 
циљу скретања пажње јавности на 
важност воде и њен недостатак у 
многим крајевима света.

Овогодишњи Дан вода је одржан 
под слоганом „Природа – за воду“. 
У центар пажње доспео је повратак 
природи и природним решењима 
за отклањање највећих изазова 
и проблема савременог света. 
Крунски догађај био је лансирање 
Декаде „Вода за одрживи развој 
2018 – 2028“ на седници Генералне 
скупштине ОУН, 22. марта. Очекује 
се да ће предстојећа деценија 
прогреса у области воде за пиће и 
санитације допринети унапређењу 
сарадње, партнерства и развојних 
капацитета који ће омогућити 
остваривање циљева светске 

организације у овој 
области.

Већина градова у 
земљама у развоју 
нема адекватну 
инфраструктуру и 
средства за ефикасно 

и одрживо управљање отпадним 
водама. 

Упркос томе, могућности за 
експлоатацију отпадних вода су 
заиста велике. Како да смањимо 
поплаве, суше и загађења воде? 
Низом манифестација широм света 
афирмише се јединствен одговор на 
ово питање: користећи материје и 
решења који већ постоје у природи. 
Један од најједноставнијих, али 
заиста ефикасних начина на који 
свако од нас може да да лични 
допринос, јесте штедња воде са 
славина. Овом уштедом се смањује 
количина настале отпадне воде 
и доприноси очувању животне 
средине и здравља људи. А како то 
постићи? Наизглед, једноставном 
променом навика. Примера ради, 
током трљања зуба четкицом, не 
би требало пуштати воду да отиче 
без потребе, већ је користити  само 

колико је потребно за испирање 
уста и прибора за хигијену. И још 
једна ствар-већина људи воли дуго 
да се тушира. Ипак, уколико би 
туширање трајало краће него што 
смо навикли, то би могло значајно 
да допринесе очувању животне 
средине и воде.

И на крају, оно што је нарочито 
битно, а то је да грађани воде 
рачуна о томе да не бацају смеће 
у канализацију или у било коју 
стајаћу или текућу воду. Отпад 
који се нађе у води може угрозити 
животе великог броја животињских 
врста које живе у њој. И не само 
то, јер последице могу бити много 
веће. Зато је велика одговорност 
на сваком грађанину понаособ, 
али и на компанијама и њиховим 
запосленима!

Припремила: Ксенија Аћимовић

Јединствена синдикална 
организација ЈП „Србијагас“ 
промовише и подстиче хуманост 
међу својим члановима и у склопу 
те акције упутиће на бесплатно 
летовање двадесет дугогодишњих 
добровољних давалаца крви од 13. 
до 23. септембра ове године у Паргу- 
Грчка.

Аражман обухвата беплатан превоз 

и 10 ноћења у трокреветним 
апартманима.  Синдикат ће у 
сарадњи са организаторима 
добровољних давалаца крви 
утврдити листу корисника. 
Приоритет ће имати дугогодишњи 
даваоци са лошијим материјалним 
стањем. Упућени запослени могу 
летовати и са својом породицом 
уз плаћање  за њих путем 
административне забране по раније 

објављеном огласу за летовање у 
Парги.

О свему овоме више информација 
на сајту и у канцеларији ЈСО ЈП 
„Србијагас“ Нови Сад за више 
послодаваца, у Новом Саду, улица 
Народног фронта 12 или на сајту 
синдиката www.sindikat-srbijagas.
com. 

(www.sindikat-srbijagas.com)

Ако, у складу са оном латинском 
„ab ovo“, односно да све почиње од 
јајета, онда је и прича која следи, 
вероватно била почетак.  

Та прича  помиње Марију 
Магдалену која је дошла код 
Понтија Пилата (оног који је 
наредио да Исус буде разапет) са 
речима „Христос Васкрсе“. Пилат јој 
је одговорио да ће се то десити када 
кокошка снесе црвено јаје.  Онда је 
Марија отворила шаку, а у њеној 
руци било је јаје, црвено као крв. 
Зато и ускршња јаја, то јест барем 
нека од њих, морају бити обојена у 
црвено. Јаје тиме добија још већу 
снагу,  јер је то боја, боја крви, која 
значи живот. 

Као симбол живота, јаје је служило 
и као средство помоћу кога се 
живот стварао, чувао и одржавао 
и та његова улога се среће у нашој 
народној традицији. Хришћанство 
је преузело симболику јајета 
релативно касно - бојена јаја 
помињу се први пут у 12. веку, а у 
Србији још касније - у 16-том. 

Има, код нас, много обичаја који су 
везани са првим обојеним јајетом 
уочи Ускрса. То је  „чуваркућа“. У 
неким крајевима његово бојење 

је било праћено бајањем. Деци су 
тим јајетом мазали образе, како би 
им они били такође црвени, јер су 
румени образи значили здравље. 
На Косову ово јаје су називали 
„страшник“ јер се употребљавало 
као лек против страха. Црвено 
јаје би сви чланови породице 
увек прво јели, опет како би се 
заштитили од болести. Заштитна 
својства су имали и вода у којој 
су се јаја кувала, па и љуске. Због 
тога у неким крајевима постоји 
обичај да се љуске иситне и умесе са 
пшеничним брашном и тако залепе 
за горњи део кућног прага како би 
се отерало свако зло. 

Код свих 
хришћана 
за Ускрс 
је обичај 
даривања 
јаја. При 
томе се 
водило 

рачуна да сваки укућанин и 
гост добије јаје са одређеном 
симболиком; младићи и девојке би, 
рецимо, добијали јаје с венчићем 
како би пронашли животног 
сапутника, а девер би добијао јаје са 
ишараним будилником или руком 
са прстеном, сатом и цвећем. И, да 
не заборавимо. Јаја се углавном боје 
на Велики петак, оног дана када је 
Исус разапет на Голготи.  

Приређивач овог текста, као 
пасионирани љубитељ цитата, не 
може да одоли а да, на крају не 
цитира омиљену метафору о Исусу 
Христу из Јеванђеља по Јовану: 
„Заиста, заиста вам кажем: Ако зрно 
пшенично паднувши на земљу не 
умре, оно једно остане; ако ли умре 
много рода роди“.

Припремио: В.У.

ПРИРОДА – ЗА ВОДУ!

ЦРВЕНО ЈАЈЕДВАДЕСЕТ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА 
КРВИ БЕСПЛАТНО ЛЕТУЈУ

Светски дан вода

У сусрет УскрсуУ знак признања за дугогодишњу хуманост, синдикат Србијагаса одлучио:

Празници

ПРОГНОЗЕ

Процене су да већ сада скоро 
милијарду људи на свету нема 
приступ чистој пијаћој води. Сматра 
се да ће у наредној деценији 
потрошња воде расти и да ће 2025. 
године потрошња бити повећана за 
58 посто у односу на данас. 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ

Рачунање датума Ускрса није 
компликовано, ваљда, само 
математичарима,  а означава се 
речју „computes“, што је латински 
израз за термин рачунање. 
Овај назив хришћанска црква 
употребљава још од раног 
средњег века. Упрошћено, али 
и према канонском правилу, 
Ускрс се слави прве недеље 
након четрнаестог дана лунарног 
месеца (што одговара пуном 
месецу) који пада на 21. март или 
после њега (номинално на дан 
пролећне равнодневнице).  Датуми 
православног Ускрса обично падају 
између 4. априла и 5. маја.
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Наше треће доба

ЈАГЊЕЋИ КАРЕ С ПРАЗИЛУКОМ И СУШЕНИМ ПАРАДАЈЗОМ
Јагњећи каре (мало већи) расеците између сваке кости, али пазећи да каре остане у комаду. Узимите 
80 g свињске пршуте и у шнитама пресеците напола  и њима напуните простор између котлета. Зелене 
делове од 2 млада црна лука исеците на колутове дужине око 6-8 cm и њих поставите у прорезе на 

пршути. Беле делове лука ситно исецкајте и оставите са стране.
У дубљем тигању загрејте 4 кашике уља додајте сецкани бели део младог лука и крупно 
сецкани празилук, око 800 g, и мало соли. Залијте кутлачом вруће воде и кувајте 10 минута. 
Зачините каре сољу и бибером, поставите га на плех обложен папиром за печење, прелијте са 
4 кашике уља и 30 минута у загрејаној рерни на 180о. Додајте около празилук и 5-6 сецканих 
сушених парадајза, па пеците још 20 минута. Поспите сецканим свежим мајораном и 
послужите.
                 (Припремила: Б. Радуловић)
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Необавезно време 

САМАРА

Био је 12. април 1961. Негде око 15 часова из авиона 
на аеродрому у Кујбишеву изашао је омалени човек 
широког осмеха у униформи мајора авијације Совјетског 
савеза. Огромна маса одушевљених  људи је клицала – 
био је то  готово пад у транс. Тога дана „родио“ се нови 
планетарни херој, његова, потоња, слава, готово да је 
могла да се мери с популарношћу „Битлса“. 
Нека четири сата раније тај се пилот жив приземљио. 
Претходно је у броду названом  Восток летео брзином 
од 28.000 километара на сат и обишао  планетин шар 
за 108 минута. Био је то почетак освајања свемирског 
пространства, човечанство је ушло у нову еру. Његово 
име било је Јуриј Алексејевич Гагарин и био је први 
човек који је „Земљу видео очима Бога“. Град у којем су 
га дочекали раздрагани сународници се до 1935. звао 
Самара, а тако  се зове и од 1991.
Има неке небеске, рекли бисмо космичке правде што 
су Гагарина, по обављеном задатку, први дочекали 
житељи Самаре. Јер, баш се у том граду налази Ракетно-
космички центар „Прогрес”, водећа руска и једна од 
највећих светских компанија у области стварања и у 
експлоатацији свемирских ракета-носача и космичких 
апарата. Конструкторски биро фабрике досада је 
изнедрио преко 20 модела сателита. То предузеће је 
учествовало у свим совјетским програмима освајања 
космоса, па је тако управо у Самари пројектовано 
неколико степенова ракете-носача која је у орбиту  
избацила Восток, којим је  управљао славни Гагарин. 
Све то Самару чини престоницом руске свемирске 
индустрије.
Самара данас има око милион и 200 хиљада 
становника. То је шести по величини град у Русији, а 

архитектонски  је несвакидашња комбинација модерног, 
соцреалистичког и традиционалног. Има ту  цркава, не 
само православних већ и лутеранских и католичких, 
палата, управних зграда, јавних установа, музеја који 
одражавају различите грађевинске стилове, као и велик 
број позоришта по којима је Самара одувек била позната. 

За време Другог светског рата, кад је Москва била 
угрожена, град је био именован за другу престоницу. 
За Стаљина је ту саграђен бункер у који никада није 
ушао, пошто су нацистичке трупе ипак заустављене у 
предграђима Москве. 

Прву утакмицу на Светском првенству наша фудбалска 
репрезентација одиграће  17. јуна са Костариком на 
Космос Арени у Самари. Изглед стадиона, логично, 
инспирисан је тематиком везаном за свемирска 
истраживања.

В.У.

Тога дана када је био заказан 
разговор са Милевом Радуловић, 
секретарицом Удружења 
пензионисаних радника ЈП 
„Србијагас“, послови око 
реализације осигурања наших 
бивших радника улазили су у 
завршну фазу. Агенту ДДОР-а 
предат је ажуриран списак свих 
чланова који су платили чланарину. 

- Ето, има нас тачно 357 и сви 
ћемо бити осигурани. Сарадња са 
осигуравајућом кућом, односно 
подношење захтева, али и помоћ 
око тога да се добије сума на коју 
су осигурани, јесте један од мојих 
послова које обављам овде, вели 
наша саговорница. 

Милева Радуловић свој радни век 
завршила је пре готово 16 година, а 
2004-те постала је члан удружења. 

- Председник нашег удружења, 

Бошко Тодоровић, 
ми је 2010. године 
предложио да се 
прихватим секретарског 
посла, са чиме сам се ја 
сложила, а на седници 
Скупштине је, онда, 
донета и одлука о томе. 
Наследила сам Максима 
Опарницу, после 
његовог вишегодишњег 
успешног рада, истиче 
Милева Радуловић.

Од тада су у њеним 
рукама послови око евиденције 
чланова и уплате чланарина, вођење 
записника са састанака, сарадња 
са клубовима, сређивање рачуна 
и вођење рачуна о уплатама и 
исплатама. Речју – књиговодствени 
послови. Али, ту је и учешће у 
организацији излета и дружења. 

- Пре неколико дана опет смо овде 
у нашим просторијама на Булевару 
ослобођења 69  организовали 
дружење поводом Осмог марта 
међународног дана жена. И, опет је 
све било сјајно, једва је било места 
за све који су, као бивше колеге, 
желели да се виде и испричају. 
Уосталом, та могућност дружења је 
један од главних разлога што сам 
постала члан Удружења. Човек се 
осећа мање усамљеним. 

Активна, 
позитивна, 
дружељубива и 
увек у покрету, 
Милева Радуловић 
је непоправљиви 
оптимиста. За све 
с којима сарађује 
има само похвалне 
речи. Труди се, каже, 
да са свима има 
добар, пријатељски, 
колегијалан однос.  

- Тако је било и 

док сам радила у „НИС-ГАС“-у где 
сам на радном месту финансијског 
књиговође провела 31-ну годину. 
Још сам, пре тога, шест година 
радила у Сомбору и могу да кажем 
да сам са задовољством одрадила 
тај стаж. Нико ми, заиста, ништа 
није крив у животу. И када сам 
се на неког некада наљутила, то 
ме је пролазило за пет минута. 
Кад бисмо, ми људи, само мало 
размислили о последицама, никада 
се не бисмо свађали, порука је на 
крају овог мини интервјуа са нашом 
пензионерком Милевом Радуловић.

В.У.

Милева Радуловић, секретарица УПР ЈП „Србијагас“

АКТИВНА, ПОЗИТИВНА, ДРУЖЕЉУБИВА

УНУЧАД, КЊИГЕ

- С обзиром на то да сам у пензији, 
имам доста слободног времена, 
и поред тога што сам ангажована 
у Удружењу, тако да могу да се 
посветим чувању унучади.  Имам их 
четворо – три дечака и девојчицу. 
Стигнем нешто и да прочитам. Моји 
омиљени писци јесу Иво Андрић и 
Борисав Станковић, чули смо од 
Милеве Радуловић.

РАКИЈАДА

Уједно са обележавањем  Осмог 
марта у просторијама УПР 
ЈП „Србијагас“ на Булевару 
ослобођења 69 у уторак 6. марта 
организована је и ракијада, 14-та 
по реду. Победници су Слободан 
Радуловић, за ракију од кајсије, 
Мирко Брадић чија је шљивовица 
најбоља, затим Душан Амзирков 
који се такмичио са својим 
ракијама од јабуке и крушке и Реља 
Ђипанов са траварицом и ракијом 
од разног воћа. И ове године 
најбољу лозу испекао је Крсман 
Крсмановић, а он је, као и лане, 
проглашен за укупног победника.

Непролазно
А који Рус не воли брзу вожњу? Зар он, чија душа тежи за заносом, за проводом, који 
понекад каже „нека ђаво носи све! Зар он да не воли брзу вожњу? Зар њу да не воли, када 
се у њој осећа нешто заносно, дивно. Ех, тројко, птицо тројко, ко те је измислио? ...И јури 
тројка сва богом надахнута! 

НИКОЛАЈ ВАСИЉЕВИЧ ГОГОЉ (1809 – 1852): „МРТВЕ ДУШЕ“

Милева Радуловић на осмомартовском дружењу

Представници синдиката и нашег листа гости на дружењу пензионера
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