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ИНТЕРВЈУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 
СРБИЈАГАСА ВЕЧЕРЊИМ 
НОВОСТИМА: ЖЕЛИМО ДА 
РАДИМО У СКЛАДУ СА ЕВРОПСКИМ 
ЕНЕРГЕТСКИМ ПРАВИЛИМА

ОКТОБАР У СЛИКАМА

ПРЕДСЕДНИК ГАСПРОМА 
АЛЕКСЕЈ МИЛЕР ЗА ВЕЧЕРЊЕ 
НОВОСТИ: СРБИЈА МОЖЕ ДО 
ТУРСКОГ ТОКА!

ОКТОБАР ЈЕ НАШ МЕСЕЦ! 
„СРБИЈАГАС” ПОСТОЈИ 13 
ГОДИНА И ЗА СВЕ ТО ВРЕМЕ 
ОДГОВОРНО ИСПУЊАВА СВОЈ 
ОСНОВНИ ЗАДАТАК – ПОУЗДАНО, 
БЛАГОВРЕМЕНО И КОНТИНУИРАНО 
СНАБДЕВА ТРЖИШТЕ ПРИРОДНИМ 
ГАСОМ! 

ОДРЖАН СПОРТСКИ ДАН 
ЗАПОСЛЕНИХ ЈП „СРБИЈАГАС” 
И СКУПШТИНА СПОРТСКОГ 
КЛУБА! ВЕЛИКИ УСПРЕХ НАШИХ 
ФУДБАЛЕРА НА РЕГИОНАЛНОМ 
ТУРНИРУ У УКРАЈИНИ!
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Догађаји месеца

Министар Антић у Москви, у разговорима учествовао и директор Бајатовић Делегација Гаспром Енергохолдинга у Министарству енергетике Србије

СРБИЈА ЋЕ ИМАТИ СИГУРНО 
СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ

ПОКАЗАН ВЕЛИКИ ИНТЕРЕС 
ЗА ПРОЈЕКТЕ У СРБИЈИ

Србија ће имати апсолутно сигурно снабдевање гасом 
у наредном периоду,  изјавио је почетком октобра 
министар рударства и енергетике у Влади Републике 
Србије Александар Антић, који је учествовао на „Руској 
недељи енергетике“ у Москви, једном од најзначајнијих 
енергетских догађаја. Овом важном састанку 
присуствовао је генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић.

- Србија је активно присутна на овом светском скупу 
који дефинише све кључне сегменте енергетске 
транзиције, рекао је овом приликом министар Антић. 
Он је на главном министарском скупу говорио о 
плановима Србије, нашим пројектима који су пре свега 
везани за обновљиве изворе енергије, о интерконекцији 
и изградњи недостајуће инфраструктуре са суседним 
државама, као и о повећању енергетске ефикасности 
и новим пројектима који треба да доведу гас у наш 
регион.

- Наравно, ово је и одлична прилика за велики број 
билатералних сусрета, рекао је Антић и навео да се 

састао и са руским министром енергетике Александром 
Новаком, министрима енергетике Азербејџана, 
Белорусије и Катара, као и са представницима 
енергетских институција.

Антић је током ове посете такође изјавио да је имао 
можда најважније састанке са министром спољних 
послова и трговине Мађарске Петером Сијартом и 
директором Гаспрома Алексејем Милером.

Са Сијартом је, наводи министар, разговарао о 
заједничким пројектима, а са Милером о јачању наше 
гасне инфраструктуре, новим гасним пројектима и 
снабдевању Србије гасом.

- За мене је посебно важно то што ће Србија имати 
апсолутно сигурно снабдевање гасом у наредном 
периоду и очекујем да ће то довести до тога да ће наше 
укупно гасно тржиште расти и јачати и да ћемо имати 
нове гасне пројекте, рекао је Антић.

(www.gazprom.ru)
Превод са руског М.Пријић

Средином октобра у згради 
републичког Министарства 
рударства и енергетике одржан 
је веома важан састанак са 
представницима руске компаније 
Гаспром Енергохолдинг, којем је 
присуствовао генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић. 
Наиме, министар Александар 
Антић састао са представницима 
ове руске компаније, која се бави 
електроенергетиком и водећа 
је компанија у том сектору у 
Русији. У питању је „ћерка фирма“ 
руског енергетског гиганта 
Гаспрома, наведено је у саопштењу 
Министарства рударства и 
енергетике Србије. Представници 
руског Енергохолдинга 
заинтересовани су  да инвестирају у 
енергетске пројекте у Србији. Руску 
делегацију предводио је генерални 
директор Гаспром Енергохолдинга, 
Денис Федоров. Представници 
компаније, известили су министра 
Антића о заинтересованости за 
инвестирање у енергетске пројекте 
на српском тржишту, с обзиром 

на то да је у новом портфолију 
компаније предвиђено ширење 
пословања на европско и тржиште 
Азије. 

- Они Србију виде као тржиште 
атрактивно за даља улагања и то 
је један од разлога за састанак са 
српским министром рударства и 
енергетике, наводи се у саопштењу.  

Пословање Гаспром 
Енергохолдинга заснива се 
на развоју и имплементацији 
пројеката из традиционалних 
извора енергије - гаса и угља, али је 
план да инвестиције прошире и на 
обновљиве изворе енергије. 

- Спремни смо за даље пројекте и 
у области ОИЕ, а наше ширење на 
европско тржиште хтели бисмо 
да започнемо управо из Србије, 
поучени позитивним искуствима 
Гаспромњефта, компаније која 
има већински удео у Нафтној 
индустрији Србије, али и имајући 
у виду наш заједнички пројекат 
Термоелектране-топлане у Панчеву, 
казао је извршни директор 

Гаспром Енергохолдинга, Денис 
Федоров. Иначе, план је да годишња 
производња електричне енергије 
у ТЕ - ТО износи 1400 GWh што 
је, примера ради, довољно за 
снабдевање 230.000 просечних 
домаћинстава.

Министар Антић истакао је, да је 
чињеница да је та руска компанија 
заинтересована за развој и 
имплементацију пројеката у Србији, 
доказ да наша земља има повољан 
законски оквир и сигуран амбијент 
за прилив иноинвестиција, каже се 
у саопштењу. 

- Висок ниво билатералних 
политичких односа председника 
Путина и председника Вучића, 
желимо да преточимо у ефикасну 
и широку економску сарадњу са 
Руском Федерацијом. С обзиром 
на то да су водеће руске енергетске 
компаније у Србији присутне кроз 
сарадњу Гаспрома и Србијагаса, 
као и кроз већинско власништво 
Гаспромњефта у НИС-у, желимо да 
ту сарадњу проширимо и на друге 
аспекте производње енергије, а у 
сарадњи са руским партнерима, 
изјавио је Антић. 

Он је нагласио да ће Гаспром 
Енергохолдинг, за имплементацију 
пројеката који су од интереса за 
обе стране, имати пуну подршку 
Владе Србије и Министарства 
рударства и енергетике. Састанку 
су, поред директора Бајатовића, 
присуствовали и генерални 
директор НИС-а, Кирил 
Тјурдењев, представници ЕПС-а 
и Министарства рударства и 
енергетике.

(www.mre.gov.rs)

Министар Антић и директор Бајатовић у Москви Делегацију Гаспрома предводио Алексеј Милер

Разговори у Москви Председник управе Гаспрома Милер

Делегација Србије у разговору са руским Енергохолдингом
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Компанија инфо

Инфо плус
И ове године на листи „ТОП 100“

Са друге седнице НО одржане у октобру

СРБИЈАГАС МЕЂУ НАЈБОЉИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕГИОНУ

РЕДОВНИ ИЗВЕШТАЈИ НА ДНЕВНОМ РЕДУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „СРБИЈАГАС“

Јавно предузеће Србијагас је и 
ове године међу дванаест српских 
компанија које су рангиране као 
највећа предузећа у Југоисточној 
Европи, гледано по оствареним 
укупним приходима у 2017. 
години. Листу „ТОП 100“, већ 
традиционално у ово доба године, 
објављује провајдер пословних 
вести и тржишних информација 
„See News“.  

Најбоље рангирана српска 
компанија на листи ТОП 100 је 
Електропривреда Србије, која 
је заузела 10. место са укупним 
приходима од 2,3 милијарде евра, а 
прати је Нафтна индустрија Србије 
на 12. месту и приходима од 1,9 

милијарди евра. Фијат-Крајслер 
Аутомобили Србија је на 42. месту. 
Чак четири српске компаније држе 
позиције од 56. до 59. места на ранг 
листи, и то следећим редоследом - 
Делез Србија (56), Телеком Србија 
(57), Меркатор-С (58) и Србијагас 
(59).  ЕПС Дистрибуција се такође 
нашла међу 100 највећих предузећа 
у ЈИЕ заузевши 61. место, Железара 
ХБИС Група Србија се пласирала 
на 66. а Нелт на 68. позицију. У 
саопштењу се, такође, наводи да 
је на листу уврштено 12 нових 
учесника међу којима је и ХИП-
Петрохемија (77) која је, како 
се истиче, најпрофитабилнија 
компанија међу придошлицама на 

овогодишњој ранг листи „SEE TOP 
100“.

Највећи број компанија на 
поменутој листи има Румунија, 
чак 51, а следе је Словенија са 13 и 
Србија са 12 предузећа, наводи се у 
саопштењу „See News“-а. Хрватска 
и Бугарска су заступљене са 11 и 10 
компанија, Босна и Херцеговина 
има две компаније међу првих 100 
у региону, а Македонију представља 
само једна компанија. Друге земље у 
Југоисточној Европи нису успеле да 
уђу на ранг листу, а у утакмици за 
најбољих 100 учествовало је укупно 
2.900 компанија.

(www.tanjug.rs)

Седница Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Србијагас“ 
одржана је у уторак, 30. октобра 
2018. године у пословној згради 
компаније у Београду. Председник 
Надзорног одбора професор доктор 
Муамер Реџовић председавао је 
седници којој су, поред чланова 

НО, присуствовали и заменица 
генералног директора Блаженка 
Мандић и чланови пословодства.

На дневном реду данашње седнице 
били су извештаји и одлуке 
значајни за рад компаније. Чланови 
Надзорног одбора усвојили су 

Периодичне финансијске извештаје 
за период 01. јануар 30. септембар 
ове године, као и Извештај о 
реализацији годишњег програма 
пословања за исти период, а у 
складу са законом одређеним 
роковима.

Србијагас  је и у 
протеклих девет 
месеци, бележећи 
још један успешан 
период пословања, 
како је истакнуто,  
обезбедио 
редовно и сигурно 
снабдевање 
свих потрошача 
природним гасом.

(www.srbijagas.com)

Седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ у Београду

НАСТАВЉЕН ТРЕНД ПОЗИТИВНОГ ПОСЛОВАЊА 
КОМПАНИЈЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018.

У Београду је у среду, 24. октобра одржана седница 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, којој је 
председавао председник Надзорног одбора професор 
доктор Муамер Реџовић. Седници су присустовали 
чланови Надзорног одбора, заменица генералног 
директора Блаженка Мандић и извршни директори 
компаније. 

У оквиру дневног реда, чланови Надзорног одбора, 
између осталог,  разматрали су и усвојили Извештај 
о пословању предузећа за период 01.01-30.06.2018. 
године, у којем се констатује да је и у првој половини 
ове године настављен позитиван тренд пословања 
из ранијих година. У извештају се истиче да су на 
позитиван резултат утицале пословне одлуке, предузете 
мере и активности у циљу рационализације 
трошкова пословања, нарочито активности 
на побољшању ефикасности наплате 
потраживања и на реализацији стратешких 
инвестиционих пројеката.  

У шестомесечном извештају, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП „Србијагас“,  такође стоји 
да набавна цена природног гаса и у првом и 
у другом кварталу ове године има тенденцију 
раста, а да у том извештајном периоду није 
вршена промена регулисаних продајних цена, 
односно није мењана цена природног гаса за 
домаћинства. 

Такође, констатовано је да предузеће у првих 

шест месеци има мање запослених у односу 
на стање крајем 2017. године и да у том 
периоду, у складу са важећим законима и 
препорукама оснивача, Владе Републике 
Србије, није било значајнијег новог 
запошљавања.  

Председник Надзорног одбора проф. др 
Муамер Реџовић похвалио је шестомесечне 
резултате компаније, којима, како је 
рекао, морамо бити  задовољни, имајући 
у виду услове пословања и све оно што је 
обележило овај период.  

– Резултати су добри захваљујући великом 
труду запослених и чињеници да се у 
предузећу максимално штедело, истакао 
је председник НО, који је, у вези са 

показатељима пословања из полугодишњег извештаја, 
заједно са представницима пословодства, указао на 
велики проблем одлива запослених и одласка стручних 
кадрова из предузећа, што, како је речено, захтева 
ванредне и хитне мере и активности, у договору са 
оснивачем, како овај тренд смањења броја запослених 
не би довео у питање даље пословање компаније.

Надзорни одбор на овој седници донео је и Одлуку 
да се нераспоређена добит утврђена у годишњим 
финансијским извештајима са стањем на дан 
31.12.2017. године, распоређује за покриће дела губитка 
ЈП „Србијагас“ из претходних година.

(www.srbijagas.com)

Чланови Надзорног одбора ЈП „Србијагас”

Блаженка Мандић Проф. др Муамер Реџовић

Седница Надзорног одбора у Београду Председник НО и заменица ген. директора
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У специјалном интервјуу који 
је поводом 65 година постојања 
дневног листа „Вечерње новости“  
овом медију дао генерални 
директор Јавног предузећа 
„Србијагас“ Душан Бајатовић каже 
да  Србијагас ради интерконекцију 
Ниш - Димитровград - Софија и 
магистрални гасовод од Бугарске 
до Мађарске. Овај интервју, који су 
пренели бројни медији, преносимо 
у целости.

- Радимо два велика пројекта 
гасне инфраструктуре и оба према 
европским енергетским правилима. 
Први је интерконекција Ниш - 
Димитровград - Софија, дугачка 109 
километара, на коју би се Србија 
закачила на бугарски гасоводни 
систем. А, он има везу са Грчком и 
иде ка терминалу Александрополис. 
Где би требало да се направи ЛНГ 
терминал. Други је магистрални 
гасовод (интерконектор) граница 
Бугарске - граница Мађарске 
дужине 403 километра.

- У наредних пет година у 
српску гасну инфраструктуру 
биће инвестирано готово три 
милијарде евра. За повезивање 
са Александрополисом још није 
донесена инвестициона одлука. 
Одатле би долазило нешто што 
ми зовемо америчком интересном 
сфером, из које би Американци 
испоручивали свој ЛНГ  гас. 
Али, очекујемо да ће ускоро бити 
неке озбиљне приче везане за тај 
пројекат. Моја процена је да би за 
седам година одатле могао да нам 
стиже гас. За интерконекцију Ниш 
- Димитровград - Софија добијамо 
грант од ЕУ,  јер и по студији коју је 
урадио Србијагас и неке европске 
институције тај правац није 
комерцијалан и зато се финансира 
европским парама и налази се на 
приоритетним европским листама 
објеката који се граде.

• Докле је одмакао тај 
пројекат?

- Тренутно радимо 
експропријацију, радимо 
пројектовање. Европа нам даје 
49 милиона, обезбеђивање 
остатка новца до 85,5 милиона 
евра биће ствар Србијагаса, 
можда ће нам помоћи Влада 
Републике Србије. У питању 
је гасовод пречника 700 
милиметара, притиска 55 бара 
а капацитет је приближно 
две милијарде кубних метара 
на годишњем нивоу. То је 
добро, јер је изразито висока 
диверсификација.

• Други пројекат који ће гасоводом 
изаћи на границе Мађарске и 
Бугарске још чека?

- Досад су одржани билетарални 
разговори председника Александра 
Вучића и председника Владе 
Бугарске Бојка Борисова и 
мађарског премијера Виктора 
Орбана. Идеја је да се тај гасовод 
настави до “Турског 
тока“, и да практично 
та друга цев из 
Турског тока дође до 
обале у Турској, где 
је већ почела градња 
Гаспрома и Боташа 
према Бугарској - то 
је краћа деоница 
од тридесетак 
километара. Кроз 
Бугарску требало 
би спојити и 
500 километара 
гасовода ка Србији 
у пределе Зајечара 
који би ишао поред 
Баточине, Смедерева, 
Београда и горе 
према Хоргошу и ту 
би требало да уђе у 
Мађарску. Капацитет 
му је 13 милијарди 

кубних метара годишње. Воде се 
разговори између свих оператера. 
Цео пројекат би могао да буде готов 
2022. године, а наша деоница већ у 
децембру 2019.

• Ко ће да гради тај гасовод?

- Заједничка руска компанија 
која је у власништву 51 одсто 
Гаспрома и 49 одсто Србијагаса, 
под називом “Гастранс“, поднела 
је захтев српској Агенцији за 

енергетику за процедуру изузећа. 
То је једна правна процедура којом 
се нама одобрава да под посебним 
условима изградимо тај гасовод. 
Ми смо добили позитивну одлуку 
наше Агенције за енергетику да 
компанија „Гастранс“ може да гради 
тај гасовод. Тренутно је то на увиду 
у Енергетској заједници у Бечу, они 
имају два месеца да доставе своје 
примедбе да би се донела и коначна 
одлука отприлике крајем новембра. 
Важно је да желимо да радимо у 
складу са европским правилима. 
За разлику од „Јужног тока“, који је 
грађен као међудржавни споразум, 
овај пројекат се ради као део 
унутрашњег транспортног система 
Републике Србије, наглашавам - по 
европским енергетским правилима.

• Kолико би коштала та 403 
километра гасовода?

- Tренутно око милијарду и 80 
милиона евра. Из тог гасовода ће 
моћи да се снабдева и Сарајево, и 
Република Српска, што нам је у 
плану. Требало је и Хрватска, али 
Хрвати тренутно одбијају сарадњу. 
Веома је битно да у овом моменту 
и „Булгартрансгас“ и „Србијагас” 
врло озбиљно разговарају око свега 
овога. Састанци су релативно чести. 
Агенције за енергетику све три 
земље су потпуно укључене у све 
то. На неки начин, због Мађарске 
и Бугарске, укључена је и Европска 
комисија, а за нас је надлежна 
Енергетска заједница у Бечу и 
ми очекујемо да ће исходи свих 
тих процедура које се тренутно 
спроводе: правних дозвола, 
одобрења и свега бити завршене 
најкасније до новембра. Ако 
одговор буде потврдан - гасовод 
ће бити завршен не касније од 15. 
децембра 2019. године.

• Је ли експропријација за овај 
пројекат у току?

- Не. То је потпуно нови пројекат 
и не треба га везивати за „Јужни 
ток“. Гради се по потпуно другим 
правилима, по европским 
правилима, и представља 
национални интерес Републике 
Србије и Републике Бугарске. Зашто 
то кажем? Када је била криза 2009. 
године, ко се највише смрзавао - 

Бугари, а Србија је имала великих 
проблема јер смо, фактички, били 
искључили сву индустрију. Ако 
хоћете да то глобално додатно 
размотримо, Украјина ће за дужи 
рок бити нестабилна земља. 
Сигурно је, а то показује пример 
“Северног тока 2“, да су нове руте 
пожељне. Ако реално гледамо 
на кратак и на средњи рок, нема 
других количина гаса које могу да 
дођу из Русије. У овом моменту, 
колико год нас притискале колеге 
из Америке, гасну једначину 
у Европи није могуће решити 
без руског гаса. Немачка добија 
глобалну улогу са „Северним 
током 2“, али је интересантно то 
да се у овом току налазе и енглеске 
компаније односно британске, 
зовите ви то како хоћете. Ми ћемо 
са задовољством прихватити све 
понуде, и руске и америчке, и неке 
азијске, ко год хоће. Говорим о 
потенцијалним изворима гаса 
уколико су оне по цени и по 
безбедности испоруке адекватне.

• Да ли ће ускоро бити довршено 
проширење складишних 
капацитета у Банатском Двору?

- Проширење је у току. Компанија 
ће финансирати сама себе, а 
минимално проширење ће бити 
са 450 милиона кубних метара на 
750. Србијагас је спреман да закупи 
све количине јер нам то одговара. 
Максимално проширење ће бити на 
милијарду кубика.

• Шта ако Руси заврну потпуно 
славину кроз Украјину?

- Тај се сценарио неће десити 
на кратак рок, али представља 
потенцијалну опасност, дакле, то 
су се договорили Ангела Меркел 
и Владимир Путин и по мом 
схватању бизниса, да би се добила 
одговарајућа гаранција за „Северни 
ток 2“ дате су одговарајуће 
гаранције и ономе што ће се као 
транспортне могућности оставити 
кроз Украјину, уз малу ограду да 
се мора радити о комерцијалним 
условима транспорта гаса.

• Србија има одређена повластице 
што се тиче цене гаса, да ли се 
можда воде преговори о још 
повољнијим условима?

- Имамо врло честу повику како 
нас Руси уцењују или рекетирају, 
а ми можда имамо најповољнију 
цену гаса у региону. Ако уђете на 
европске сајтове па погледате нашу 
цену гаса за домаћинства, она је 
тренутно нижа од оне у Румунији, 
али то је последица тога што ми 
цене у јавном снабдевању иако 
је давно требало да повећамо то 
нисмо учинили. И ја не могу да 
кажем да је то политичка одлука, ми 
засад то држимо, али смо свесни да 
цене гаса расту и да ћемо у једном 
моменту морати да прилагодимо 
цену за домаћинства и за малу 
привреду, али то неће бити никаква 
екстремна поскупљења.

Душан Стојаковић

Преузето из других медија

Интервју Душана Бајатовића дневном листу „Вечерње новости“

За пет година улажемо три милијарде евра

РАДИМО ДВА ВЕЛИКА ПРОЈЕКТА ГАСНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Разне приче се распредају о вашем односу 
са Русима и дугогодишњој позицији на челу 
Србијагаса? У Русији тврде да вас цене као 
поузданог партнера?
- Ако је по поузданости, ја бих био вечити 
директор. Тачно је да сам ја проруски усмерен, 
не у неком политичком, него у православном 
смислу и тако сматрам и нашу културу и наше 
везе и чињеницу да ми са Русима никада 
нисмо имали проблема, никада нас нису 
бомбардовали, али кесе нису сестре. Апсолутно 
сам штитио српске интересе. „Банатски Двор“ 
није постојао, направили смо га за годину, многе 
инфраструктуре смо урадили, имамо стратешко 
партнерство са Гаспромом. Не плаћају нам 
казне, имамо развојне пројекте... Да ли је неко 
незамењив, није нико. Десет година сам овде и 
конкурисао сам на претходном конкурсу. Да ли 
ћу бити изабран ја или неко други, то представља 
вољу Републике Србије.          

- Годишње инвестирамо између 
40 и 50 милиона евра, што 
уопште није мало. Према 
томе, ми смо у овом саставу 
менаџмента решили гасну кризу, 
обезбедили смо испоруке гаса 
из Немачке и Аустрије када је 
била потпуна обустава гаса, 
направили смо “Банатски Двор“, 
али и велике инвестиције у 
дистрибутивном и транспортном 
систему. Направљен је 
десетогодишњи развојни план. 
Србијагас се припрема за 
отварање тржишта, радимо 
интерконекцију, припремамо 
интерконекцију са Румунијом. 
Планирамо сарадњу и са 
Републиком Српском и БиХ...

Душан Бајатовић
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Преузето из других медија

Још један интервју који је привукао велику пажњу јавности, Алексеј Милер за „Вечерње новости“

СРБИЈА МОЖЕ ДО ТУРСКОГ ТОКА!

Те 2009. године, када је „Гаспром 
група“ купила контролни пакет 
акција НИС, он је био нафтна 
компанија локалног значаја 
са огромним дуговима. Према 
резултатима пословања за 2008. 
годину, чист губитак је износио 
100 милиона евра. Производни 
показатељи НИС су опадали, али 
компанија није имала развојну 
стратегију и већ дуги низ 
година није улагала у геолошка 
истраживања, прераду нафте и 
мрежу бензинских пумпи.

Овако се, у ексклузивном интервјуу 
„Новостима“, присећа доласка у 
Србију Алексеј Борисович Милер, 
председник Управног одбора  руског 
Гаспрома, једне од најмоћнијих 
светских компанија. Један од 
најутицајнијих људи, како у Руској 
Федерацији, тако и у свету, додаје:

- Након уласка у акционарски 
капитал НИС, ми смо са српским 
партнерима оперативно донели 
ефикасне инвестиционе одлуке, 
ангажовали смо професионални 
менаџмент, развили стратегију за 
развој холдинга. То је омогућило да 
се ситуација брзо преломи. Већ на 
крају 2010. компанија је имала 160 
милиона евра нето добити. 

• Данас је НИС једна од највећих 
енергетских компанија у 
југоисточној Европи?

- НИС има једну од најсавременијих 
рафинерија у региону и мрежу 
бензинских станица у Србији и још 
три балканске земље. Компанија 
развија производњу нафте и 
сопствену електроенергетску 
индустрију. То је један од водећих 
српских извозника нафтних 
производа и најатрактивнијих 
послодаваца у земљи. Укупан 
обим инвестиција „Гаспром 
групе“ и НИС у развој производне 

инфраструктуре и у нове пројекте 
компаније приближава се суми 
од три милијарде евра. Ми смо 
одавно у потпуности испунили све 
инвестиционе обавезе фиксиране 
у купопродајном уговору и 
настављамо да развијамо овај актив. 
Рад компаније је од великог значаја 
за економију Републике Србије. 
Од 2013. године, НИС сваке године 
уплаћује у буџет Србије више од 
милијарду евра, што је од 13 до 15 
одсто буџета земље. На крају прве 
половине 2018. плаћања су износила 
готово 700 милиона евра. Као што 
видите, резултати говоре сами за 
себе.

• Незаобилазно питање у данашњој 
глобалној политичкој и економској 
ситуацији је може ли ЕУ без руског 
гаса?

- Видимо да последњих година 
европски потрошачи све више 
гласају за руски гас. Потражња 
је достигла невероватне размере. 
Узрок томе је, између осталог, 
смањење производње на 
налазиштима нафте у Европи. 

Године 2017. побољшали смо 
рекордне показатеље извоза које 
смо остварили годину раније, за 
8,4, одсто и испоручили смо 194,4 
милијарде кубних метара гаса у 
земље које нису чланице ЗНД. А 
ове године поново планирамо 
да поставимо нови рекорд. 
Према нашим прогнозама, обим 
снабдевања ће премашити 200 
милијарди кубних метара. То 
значи да ћемо се приближити 
максималном нивоу годишњих 
уговорних обавеза за све наше 
уговоре о испоруци гаса Европи. 
И то је већ нови координатни 
систем у којем ће се развијати наши 
односи са европским партнерима. 
Још једна врло важна чињеница: 
само Гаспром може да испоручује 
неопходне количине гаса током 
максималне потражње. 

• То је показала и протекла грејна 
сезона?

- У другој половини фебруара, 
због великих хладноћа, потражња 
Европе за гасом почела је брзо да 
се повећава, а 2. марта достигла 

је највишу тачку. Ми смо били 
у могућности да драстично 
повећавамо снабдевање и 
обезбедимо гас за потрошаче. 
Поставили смо десет дневних 
рекорда заредом и достигли 
апсолутни максимум од 713,4 
милиона кубних метара дневно. 
И то, морам да нагласим, током 
завршетка јесењег, односно 
зимског периода, у време када су 
европска складишта гаса била 
готово у потпуности испражњена. 
То је данашње стање на европском 
тржишту гаса. У будућности ће 
се потражња за гасом у Европи 
повећати. Прво, сопствена 
производња ће наставити да опада. 
Друго, природни гас представља 
идеално решење за спровођење 
програма удаљавања од угља, 
што је сада прихваћено свуда 
у Европи. Уверени смо да ће 
управо руски гас бити тражен, у 
првом реду, захваљујући високој 
конкурентности и поузданости 
снабдевања на дужи рок.

• Може ли се Србија повезати са 
гасоводом који до Турске иде преко 
Црног мора?

- Да, та могућност постоји. Као 
што знате, пројекат „Турски 
ток“ претпоставља изградњу 
два крака гасовода из Русије до 
Турске, преко Црног мора. Са 
првог крака, гас ће ићи на турско 
тржиште. Други крак је намењен 
за снабдевање гасом земаља јужне 

и југоисточне Европе. Са стране 
Европске уније, капацитете који 
су потребни за пријем и даљи 
транспорт гаса морају да обезбеде 
европске компаније. „Гаспром“ је 
потписао „Путне мапе“ о развоју 
националних система за транспорт 
гаса са министарствима Бугарске, 
Србије и Мађарске. Оператери за 
транспорт гаса већ раде како би 
осигурали да системи за транспорт 
гаса ових земаља буду спремни да 
приме додатни гас. Истовремено, 
постоји и варијанта испоруке са 
територије Турске у правцу Грчке и 
даље, на југ Италије. 

• На шта вас асоцира Србија?

- Србија је братска земља, веома 
је лепа, колоритна и гостољубива. 
Наше земље имају много 
заједничког. И ви и ми се са 
пажњом односимо према историји, 
култури, традицији и породичним 
вредностима. „Гаспром“ покушава 
да јача везе између Русије и Србије. 
На пример, финансирали смо 
радове на постављању мозаика 
на куполи Храма Светог Саве и 
реконструкцији „Руског некропоља“ 
на Новом гробљу у Београду. 
Заједно са Емиром Кустурицом, 
„Гаспром“ и НИС сваке године 
организују фестивал руске музике 
„Бољшој“ на Мећавнику за младе 
руске и српске музичаре. Сигуран 
сам да таква подршка није 
ништа мање важна од сарадње у 
енергетском сектору. 

• Ви сте на челу Гаспрома већ 
17 година. Како процењујете 
развој компаније? Да ли имате 
нереализоване планове?

- Ове године прославили смо 25 
година од оснивања акционарског 
друштва „Гаспром“. Током тих 
година, у његовом развоју је 
направљен огроман пробој. 
„Гаспром“ је постао глобална 
енергетска компанија. Постао 
је један од кључних играча на 
светском тржишту. Мисија 
Гаспрома је да поуздано обезбеђује 
енергенте за потрошаче. Нарочито у 
зимском периоду, када је потражња 
гаса највећа. Ово је веома одговоран 
посао. Од тога умногоме зависи 
енергетска сигурност Русије и 
многих других држава. Да бисмо 
осигурали да снабдевање гасом 
увек буде поуздано, ми улазимо у 
нове производне регионе, изградњу 
нових гасовода, као што су „Турски 
ток“ и „Северни ток 2“. Ми 
развијамо капацитете за подземно 
складиштење гаса.

Д. Стојаковић

Председник Гаспрома каже: Већ се ради на системима за пријем додатних количина гаса. 
Са Душаном Бајатовићем пословни, али и добри људски односи!

ПЛАН 10 ГОДИНА УНАПРЕД

• Пред Гаспромом је још много моћних, амбициозних пројеката? 

- Увек планирамо свој посао 10 година унапред. Сваке године овај дугорочни 
развојни програм се ажурира и усваја за наредну деценију. Ово нам омогућава 
да данас радимо на ономе што ће се тражити у будућности. Наш главни задатак 
су - гас, топлота и светлост у домовима наших потрошача за много година у 
будућности. То је оно због чега ми и радимо.

СА БАЈАТОВИЋЕМ ДОБРИ 
ОДНОСИ

• Како сарађујете са директором 
Србијагаса Душаном Бајатовићем? 
Да ли је тачно да је пословни однос 
прерастао у пријатељство?

- „Гаспром“ и „Србијагас“ имају 
хармоничну и ефикасну сарадњу. 
Велика заслуга за то припада 
руководству Србијагаса и, нема 
сумње, Душану Бајатовићу. 
Захваљујући конструктивном 
приступу, успешно сарађујемо 
у области снабдевања и 
складиштења гаса. Разговарамо 
о изгледима за развој система за 
транспорт гаса Србије. За више 
од 10 година историје заједничког 
рада, руководилац Србијагаса и ја 
смо успоставили не само пословне, 
већ и добре људске односе.

Алексеј Милер
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Пуштен у рад део мреже у Градској општини Гроцка

НОВИХ 30 КИЛОМЕТАРА ГАСОВОДА ЗА БОЉИ 
И КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ ВРЧИНАЦА

Весна Арсић

Врчин је брдовито насеље удаљено 
20-так километара од Београда, а у 
саставу Градске општине Гроцка. У 
хронологију најважнијих дешавања 
овог живописног места, среда, 17. 
октобар биће записана као важан 
датум његовог инфраструктурног 
опремања, будући да је управо 
тада у рад пуштена нова гасоводна 
мрежа дуга 30 километара. 
Инвеститор овог пројекта је 
наша компанија, Јавно предузеће 
„Србијагас“, а цео овај посао урађен 
је на основу тројног уговора са 
Општином Гроцка и стратешким 
партнером и извођачем радова, 
предузећем „Millennium team“.  

Симболичним паљењем бакље 
почетак рада гасне мреже у Врчину 
означили су извршни директор 
Оператора дистрибутивног система 
ЈП „Србијагас“, Милан Здравковић 
и председник ГО Гроцка, Драгољуб 
Симоновић. Они су мештане 
Врчина позвали да се у што већем 
броју прикључе на нову гасоводну 

мрежу и да, тако, у својим домовима 
осете све благодети природног 
гаса, који је и са еколошког и 
са економског аспекта, у овом 
тренутку најповољнији енергент.

Обраћајући се присутнима, 
извршни директор ОДС-а Милан 
Здравковић рекао је да  Србијагас 
гарантује да ће под максимално 
поузданим, сигурним и што је 
могуће повољнијим условима 
обезбедити непрекидно снабдевање 
природним 
гасом садашњих 
и будућих 
потрошача.

- Веома је важно 
да кажемо да је 
за нас сигурност 
на првом месту, 
тако да све што 
радимо, када је у 
питању изградња 
и коришћење 
гасоводних 
мрежа, радимо 
на потпуно 

сигуран и технички безбедан 
начин. Драго ми је да ће мештани 
Врчина од данас имати не само 
нову и повољнију могућност 
грејања својих домова, већ да ће на 
располагању имати такав енергент 
који не загађује ваздух, тако да ће 
бити сачувана природна животна 
околина коју ви овде имате, 
поручио је Здравковић окупљеним 
грађанима Врчина. Он је уједно 
појаснио процедуру прикључења 
на мрежу Србијагаса и најавио 

врло брзо отварање мреже и у 
другим деловима самог Врчина, 
али и Гроцке, будући да је мрежа 
завршена и да се само још чекају 
неопходне дозволе за пуштање у 
рад. 

- Наредне фазе гасификације, 
нарочито северног дела Врчина 
и још неких делова општине 
Гроцка, биће усклађене са другим 
инфраструктурним радовима у 
тим насељима. Дакле, када се пут 
буде копао због неких других 
инсталација, тада ћемо полагати 
и цеви за гас, тако да много 
не реметимо функционисање 
саобраћаја и живот грађана у 
овом делу. Наш план је да до краја 
2020. године, наравно уколико 
добијемо сву неопходну планску  
документацију од Града Београда, 
цео овај посао буде завршен, казао 
је Милан Здравковић.

Председник општине Гроцка 
Драгољуб Симоновић изразио је 
своје велико задовољство што је 

у Врчин, иначе једно од, по броју 
становника и територији на којој 
се налази, највећих места у тој 
општини, стигао гас.

- Овим је практично читав јужни 
и централни део насеља покривен 
гасном мрежом. Срећан сам 
што сада ево имамо прилику 
да испробамо систем грејања 
који наши грађани до сада нису 
имали. Сигуран сам да је гас 
прави енергент и да ће се и наши 
суграђани сада уверити да је то 
најјефтиније и најкомфорније 
грејање. Очекујемо да до краја 
године пустимо преостали део 
изграђене мреже у Врчину, а 
комплетну гасификацију јужног 
дела општине Гроцка, заједно са 
оним делом Врчина који за сада 
није покривен, очекујемо 2020. 
године, рекао је Симоновић.

У име извођача радова, директор 
предузећа  „Millennium team“, 
Стојан Вујко захвалио је мештанима 

на стрпљењу за време извођења 
радова и истакао да је гасификација 
урађена по свим важећим 
стандардима. Он је, такође, позвао 
грађане да се прикључе на мрежу јер 
је гас енергент са много погодности.

Представници Србијагаса 
и општине одговарали су 
овом приликом и на питања 
мештана Врчина, који су били 
заинтересовани за цену прикључка, 
услове плаћања и цену гаса, као 
и за ширење мреже у појединим 
улицама које за сада немају 
изграђен дистрибутивни гасовод. За 
сва њихова питања биће отворена 
канцеларија при Месној заједници 
Врчин, односно општини Гроцка, 
која ће примати сва њихова питања, 
помагати им у попуњавању захтева 
за прикључак и координирати са 
нашом компанијом, како грађани 
не би морали да долазе у Београд 
да би решили све оно што их 
занима у вези са кућним гасним 
прикључцима.

Гас за Врчинце, паљење бакље

Милан Здравковић у разговору са партнерима у овом послу

Аплауз за нови енергент у Врчину Милан Здравковић и Драгољуб Симоновић

Разговор са медијима Мештани Врчина на отварању мреже
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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 септембар/октобар 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 10kg - „Петрол”, Нови Сад

електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”

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

пелет буков - Бели Пром, Шабац-Јевремовац

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

Период септембар/октобар 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 156,58 45,9 0,85 4,01 3,54 254,03%

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 12545,45 17,5 0,6 1,19 1,05 5,40%

Угаљ Koлубара** t 7545,45 7,5 0,6 1,68 1,48 47,91%

Угаљ Ковин** t 8909,09 11 0,6 1,35 1,19 19,07%

Пелет буков** t 18333,33 17,078 0,91 1,18 1,04 4,06%

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", Нови Сад

пелет буков - Бели Пром, Шабац-Јевремовац

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар/октобар 2018.год.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Фотогас

НАШ СРБИЈАГАС НАПУНИО 13 ГОДИНА!
Од 1. октобра 2005. године, када је у процесу 
реструктурирања тадашње Нафтне индустрије Србије, 
издвајањем гасне линије, настало Јавно предузеће 
„Србијагас“, прошло је пуних тринаест година! 
За то време десило се много тога што ће остати 
записано у дневнике најважнијих догађаја. Успели 
смо да превазиђемо и решимо гасну кризу, завршили  
подземно складиште гаса у Банатском Двору, изградили 
на стотине километара нових гасовода, изашли из 
тешких година где је наше пословање било одређено 
социјалном политиком и ево већ неколико година за 
редом остварујемо позитиван финансијски салдо и 
нето добит... А свега тога не би било да није запослених 
у Србијагасу, који у синергији са менаџментом 

предузећа, самопрегорно и посвећено,  иду ка 
заједничком циљу - да српску државну гасну компанију 
позиционирају у сам врх енергетског сектора у региону 
југоисточне Европе, да она постане центар транспорта, 
дистрибуције, трговине и складиштења природног гаса. 
Нашу фоторепортажу у част 13. рођендана замислили 
смо као разгледницу из градова широм Србије у којима 
раде наше колеге. Свака ова зграда и свака друга у којој 
раде радници Србијагаса, заправо је њихова „друга 
кућа”. Зато су нам толико значајне. И зато, поздрави 
„из“ и „за“ Јагодину, Зрењанин, Кикинду, Нови Сад, 
Београд, Крушевац, Панчево, Параћин, Ћуприју, Чачак, 
Крагујевац, Аранђеловац...

Београд, Бежанијска коса Нови Сад, Пут шајкашког одреда

Крагујевац Нови Сад, Народног фронта

Чачак Зрењанин

Ћуприја

Јагодина

Панчево

ПараћинКрушевац

Аранђеловац Кикинда
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Дистрибуција инфо Инфо радови

Радна јединица „Дистрибуција“ 
Панчево је у последњих месец дана, 
поред редовних и уобичајених 
послова као што су прегледи трасе 
гасне мреже детектором у дужини 
од око 48 километара, извршавања 
налога на захтеве и прикључивања 
на гасну мрежу нових потрошача, 
измештала гасне прикључке који 
су сметали корисницима гаса чак 
у три општине на теритирији ове 
дистрибуције по местима Алибунар, 
Владимировац, Банатски Карловац, 
Иланџа, Панчево, Глогоњ, Јабука, 
Качарево и Црепаја, сазнали 
смо током боравка у Панчеву 
од Звездане Опалић, техничког 
руководиоца РЈ „Дистрибуција гаса“ 
Панчево. 

Она је додала да је урађен и велики 
број техничких прегледа гасних 
инсталација код потрошача који 
први пут почињу да користе гас 
у новој грејној сезони. У местима 
Глогоњ, Јабука и Качарево, која 
припадају територији општине 
Панчево, рађене су санације на 
гасоводима због неконтролисаног 
истицања гаса. За неке радове на 
гасоводној мрежи се претходно 
обустављао гас у целом насељеном 
месту како би се могло безбедно 

извршити заваривање. Сви ови 
радови су на време пријављени 
Оператору система, Министарству 
енергетике, Сектору комерцијалних 
послова и маркетингу наше 
компаније,чиме је у потпуности 
испоштована процедура, тако 
да су сви потрошачи на време 
обавештени о привременој 
обустави гаса.

У сарадњи са Сектором 
инвестиција који је извео радове 
на гасификацији у насељима 
Војловица и Топола и проширењу 
тих дистрибутивних гасних мрежа 
за још око 4,2 километра гасовода, 
извршено је пуњење мреже гасом, 
чиме је омогућено прикључење 
нових гасних прикључака и будућих 
корисника. Исто је учињено и у 
насељу Скробара – кроз мрежу је 
кренуо гас у дужини од око 13,4 
километра, истакла је Звездана 
Опалић. 

Занимљиво је да се за четири дана, 
од 16. до 19. октобра, на мрежу 
прикључило нових 20 потрошача, 
што је највише допринело да у 
укупном збиру за последњих месец 
дана имамо чак 40 нових корисника 
гаса. Они су испунили све услове, 
испоштовали комплетну процедуру 
на основу закона и техничких 
прописа и закључили Уговоре о 
снабдевању гасом са 
ЈП „Србијагас“.

Без обзира на то што 
се број послова из 
дана у дан повећава, 
екипа радника РЈ 
„Дистрибуција“ 
Панчево обавља све 
задатке и решава све 
проблеме. Инжењери 
су током октобра 
издали велик број 
техничких услова 
на захтеве правних 

лица. Упоредо с тим, обавили су 
стручни надзор над гасоводним 
објектима у изградњи трећих лица 
који ће, након стицања употребних 
дозвола, припасти ЈП „Србијагас“ 
без надокнаде на основу Уговора. То 
значи да ће велик број гасоводних 
објеката постати власништво наше 
компаније. Посао око укњижавања 
ради се у сарадњи са Одељењем 
сталних средстава, материјала и 
робе, којим руководи Радованка 
Бубњевић. Сви објекти се редовно 
ажурирају и шифрирају у основна 
средства ЈП „Србијагас“, на основу 
документације припремљене у РЈ 
„Дистрибуција“ Панчево, закључила 
је Звездана Опалић, дипломирани 
машински инжењер, руководилац 
ове радне јединице.

В. Уторник

Јасмина Ђорђевић

Према речима Оливере Нишавић, 
управника РЈ „Одржавање гасовода“ 
Београд , месец октобар су 
обележиле захтевне интервенције 
у нашем главном граду, као и нови 
прикључак у Крушевцу. Идемо 
редом.

- Израда и прикључење измештенoг 
дела градске мреже ГМ 05-02 Нови 
Београд, у ул. Јурија Гагарина бр.225, 
на деоници између РС Вождовац 
и ТО Нови Београд, на Новом 
Београду је први велики посао. 
По захтеву Сектора дистрибуције 
природног гаса, 02.10.2018. 
године извршено је преспајање 
измештеног дела градске мреже 
ГМ 05-02, пречника 12“, приближне 
дужине 150 метара.  Послове на 
извођењу преспајања новог дела 
инсталације на постојећу градску 
мрежу извео је Сектор техничке 
подршке Београд , уз помоћ колега 
из Зрењанина, каже за Гас прес 
Оливера Нишавић.

Она, потом, наводи ангажовање 
екипе Сектора техничке подршке 
на изради прикључења измештенoг  
дела градске мреже ГМ 05-04 
Београд, у ул. Војводе Степе, 
Вождовац, а на деоници између РС 

Вождовац и секцијских вентила на 
Трошарини, Београд.

- Извршено је преспајање 
измештеног дела градске мреже 
ГМ 05-04 на Вождовцу, у улици 
Војводе Степе, пречника 457mm 
(18“), приближне дужине 70 метара. 
Послове на извођењу преспајања 
новог дела инсталације на постојећу 
градску мрежу извео је Сектор 
техничке подршке Београд и 
фирма „Конвар Д.О.О.“ Београд, 
појашњава наша саговорница.

Радови на ГМ 09-04 - повезивање 
гасовода „Запад“ у Крушевцу

У разговору прелазимо на други 
терен. Онај у Крушевцу. Наиме, како 
смо овом приликом чули, у уторак, 
23. октобра извршено је преспајање 
новоизграђеног гасовода пречника 
10“, 8“ и 6“(укупне дужине око 12 
километара) са  постојећом ГМ 
09-04 (у кругу ЈКП Комунално – 
Крушевац). Послове на  преспајању 
и прикључењу на постојећу 
мрежу извршио је Сектор 
техничке подршке Београд. А овде 
сазнајемо и нешто ново у вези са 
гасификацијом Крушевца. 

- На основу Уговора о пословно-
техничкој сарадњи на гасификацији 

града Крушевца, инвеститору 
ЈП „Србијагас“ одобрена је 
употреба изграђеног линијског 
инфраструктурног објекта- 
разводног градског гасовода „Запад“ 
и то прве фазе, која обухвата део 
прстена градског гасовода од ЈКП 
“Комунално“ у улици Јасички пут 
до Железничке улице, пречника 
273,0 mm, од одвајања дела градског 
гасоводног прстена до локације 
мерно-регулационе станице 
„Глободер“, пречника 219,1 mm и 
168,3 mm, укључујући и прикључни 
шахт за мерно-регулациону станицу 
„Уљара“. Друга фаза подразумева 
укрштања са државним путем 
другог реда 207 Крушевац-Краљево, 
укрштање са железничком пругом 
Сталаћ-Пожега и паралелно вођење 
гасовода са железничком пругом 
Сталаћ-Пожега на два места ( зона 
Гарски поток и зона Железничке 
станице „Кошеви“). Урађене су обе 
фазе и напуњен гасовод, речено 
нам је у београдском „Одржавању 
гасовода“.

Оливера Нишавић још у овом 
разговору истиче да су сви радови 
завршени у предвиђеном року, што 
је омогућило уредно снабдевање 
гасом потрошача у Београду и 
Крушевцу.

Октобар у РЈ „Дистрибуција“ Панчево, уочи почетка грејне сезоне Активности Сектора техничке подршке Београд у октобру

ЗА ЧЕТИРИ ДАНА 20 НОВИХ ПОТРОШАЧА МНОГО ПОСЛА БИЛО ЈЕ БАШ У БЕОГРАДУ

ЈОШ НЕКОЛИКО 
ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ПАНЧЕВА

У организацији Службе БИЗНР и ЗОП, 
петоро радника РЈ „Дистрибуција“ 
Панчево током октобра било је 
на обуци из области заштите од 
пожара, како би стекли сертификат 
за безбедан рад на терену. 
Истовремено, у организацији 
синдиката, урађени су и превентивни 
лекарски прегледи, на које су се 
колеге из Панчева одазвале у 
великом броју.

Звездана Опалић

Радови у околини Панчева

Радови на Трошарини...

...у Јурија Гагарина...

...и у Крушевцу
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Традиционално, Јавно предузеће 
Србијагас из године у годину 
не пропушта да на упечатљив и 
запажен начин промовише свој 
енергент, природни гас, на једној 
од највећих сајамских приредби 
у овом сектору у региону, а то је 
Међународни сајам енергетике, 
који је почетком октобра одржан 
под куполама Београдског сајма. 
Ову својеврсну смотру достигнућа 
компанија, корпорација, предузећа, 
институција и стручњака који 
се баве електричном енергијом, 

природним гасом, угљем, нафтом, 
обновљивим изворима енергије, 
енергетском ефикасношћу и 
рударством, отворили су министар 
заштите животне средине Горан 
Триван и државни секретар 
у Министарству рударства и 
енергетике Стевица Деђански. Они 
су након званичног отварања сајма 
посетили штанд наше компаније и 
ту се са представницима Србијагаса, 
задржали у краћем разговору о 
будућим пројектима, снабдевању и 
све већој потражњи за природним 

гасом, као и о добрим резултатима 
које национална гасна компанија 
остварује последњих година.

Штанд Србијагаса и ове године 
је био на истом месту - у Хали 
1 Београдског сајма, одмах на 
улазу у сајам. Колеге из Службе за 
односе с јавношћу и маркетинг ЈП 
„Србијагас“ осмислиле су га тако 
да посетиоцима сајма под слоганом 
„Чиста енергија“ понудимо једну 
афирмативну и промотивну причу 
о природном гасу као енергенту 
који ће, захваљујући својим 
карактеристикама, у будућности 
имати још већу примену и употребу.

У та три сајамска дана одвијао се 
излагачки и конференцијски део 
Међународног Сајма енергетике, а 
у то су били укључени сви нивои, 

од научно истраживачког рада, 
преко производње и експлоатације, 
до обогаћивања, дистрибуције, 
транспорта, складиштења и 
непосредног коришћења природних 
ресурса. Била је то и прилика да 
се акценат стави на тржишну 
димензију сајма, тако што су 
створени услови за повезивање 
инвеститора, произвођача опреме, 
администрације, финансијских 
институција и представника 

локалних самоуправа.

Покровитељ Сајма енергетике, на 
којем је ове године учествовало 
око 150 излагача и који је посетило 
око 6 хиљада посетилаца, већ 
по традицији је Министарство 
рударства и енергетике Републике 
Србије. Као и претходних година, 
заједно са Сајмом енергетике 
у истом простору одржан је и 
Међународни сајам заштите 

животне средине и природних 
ресурса „ECOFAIR“, a Београдски 
сајам у то време је и домаћин 
Међународног сајма превенције и 
реаговања у ванредним ситуацијама 
и безбедности и здравља на раду. 

В. Арсић

20 21

ПОКРОВИТЕЉ САЈМА 
ЕНЕРГЕТИКЕ, ТРАДИЦИОНАЛНО, 
ЈЕ МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА 
И ЕНЕРГЕТИКЕ. У ИСТО 
ВРЕМЕ ПОД КУПОЛАМА 
БЕОГРАДСКОГ САЈМА ОДРЖАН 
И МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
„ECOFAIR“

„ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ ЗА САДАШЊЕ И 
БУДУЋЕ ПОТРОШАЧЕ

ЈП „Србијагас“ на 14. Међународном сајму енергетике у Београду

Сајмови

Увек леп штанд ЈП „Србијагас”

Први дан, отварање Сајма енергетике Представници Владе Србије на нашем штанду

Стевица Деђански и Горан Триван у разговору о Србијагасу

Чиста енергија

Шармантне девојке на штанду Србијагаса Званично отварање Сајма

Спремно смо чекали посетиоце Званице пред отварање Сајма
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22. Међународни трговински 
сајам гасне индустрије и хардвера 
и софтвера за уштеду гаса под 
називом „РОС-ГАС-EXPO-2018“ 
одржан је ове године од 2-5. октобра  
као део Осмог Међународног 
гасног форума у Санкт Петербургу. 
Око 400 компанија учесница овог 
сајма изложило је опрему из више 
од 20 земаља света. Посетиоци 
овог великог сајамског догађаја, 
а из године у годину их је око 
10.000, су стручњаци,  укључујући 
топ менаџере највећих гасних 
дистрибутивних компанија, 
научници и истраживачи, водећи 
инжењери и технички стручњаци.

Већ више од 20 година ова изложба 
представља главни индустријски 
догађај гасног сектора у Русији 
и посвећена је представљању 

достигнућа у области изградње, 
одржавања и реконструкције 
гасоводних система и потрошње 
гаса. Овај сајам је међународно 
познат као кључни догађај за 
представнике гасне индустрије. 

Сајму су овога пута присуствовали 
излагачи који потврђују своје 
вођство на тржишту као што су 
„Meteco GmbH“, „Datum Group“, 
„Analitpribor“, „BROEN“, „GAS-TEL“, 
„AksiTech“, „Energeomera Electric 
and Technical Plants“, „Ex-Forma 
Production Company“, „ELSTER 
GASELECTRONICA“, „SIGNAL 
Economic and Production Union“, 
„TURBULENTNOST-DON“, „Signal 
Stavropol Radio-plant“, „CIT-Plus“, 
„CIT-E.S.“, „CENTRTECHFORM“, 
„REAL“, „ILMA“, „TECHSISTEMA-
UMR“ и други.

 Многе од горе наведених 
компанија су чланови Асоцијације 
произвођача гасне опреме на 
чијем заједничком штанду је 
представљен хардвер ланац за 
гасну дистрибуцију на објектима: 
почев од инжењерског пројекта 
до снабдевања гаса крајњем 
потрошачу.

Сваке године број учесника се 
повећава учешћем нових компанија. 
Ове године су то биле компаније 
произвођачи пластичних цеви, 
индустријских фитинга, опреме 
за заваривање, разрађивачи 
корозивне заштите, телеметрије, 
инструментације и други.

На пословном програму 
Сајма могле су да се добију 
најновије информације о новим 
технологијама и истраживањима 
у гасној индустрији. Безбедно 
и ефикасно коришћење гаса је 
основни критеријум у инжењерском 
дизајну и производњи гасне 
опреме. Разматране су следеће 
теме: „Инжењерски дизајн у 
снабдевању гаса“, „Питања 
законског и регулативног оквира“, 
затим „Енергетска безбедност: 
користи и импликације правног 
оквира“, „Специјални аспекти у 
заптивању прикључака између 
критичне опреме и цевовода за 
уштеду гаса и нафте“, „Коришћење 
модерних и унапређених 

заптивача за омогућавање 
поузданости, сигурности и 
енергетске ефикасности процеса 
производње“. Било је речи и о 
„Цевним вентилима за гасну и 
друге индустрије: проблемима и 
решењима“, као и о „Паметном гасу: 
Квалитету и ефикасности“.

Једна од кључних тема изложбе 
је била енергетска ефикасност. 
Потрошачима је представљен 
велики избор опреме која 
омогућава коришћење енергетских 
ресурса уз минималне трошкове.

На церемонији отварања били су 
представници федералних органа, 
бизниса и партнера изложбе. У 
свом поздравном говору заменик 
председника Државне Думе 
Владимир Катењев је изразио 
захвалност организаторима 
догађаја: 

- Гасна индустрија у Русији је 
покретач раста наше економије. 
Сведоци смо тога да су данас не 
само извлачење гаса већ и његова 

прерада, стварање секундарних 
производа из гаса као на пример 
утечњеног гаса, техологије које су 
чврсто уткане у наш живот, казао 
је он.

(Гп)
Са руског превела: Милица Пријић

СМОТРА ГАСНОГ СЕКТОРА УЈЕДНО И 
ВРХУНСКИ САЈАМСКИ ДОГАЂАЈ

„РОС-ГАС-ЕКСПО 2018“  у Санкт Петербургу

Сајмови

САЈАМ САЈМОВА

Они који су обишли овај огроман 
простор на којем је одржан „РОС 
ГАС ЕКСПО“ импресионирани 
су величином, организацијом, 
богатим садржајем, пословношћу, 
контактима, али и нарочито 
изгледом штандова, који су 
својим модерним и „high tech“ 
опремљеним просторима, заправо 
и својеврсна смотра најновијих 
сајамских наступа који привлаче 
огроман број посетилаца.

22 23

Сајамска хала унутра...

Штандови... ...руских компанија

...и споља

Добра организација... ...и учесници Сајма

Србијагас подржао један од панела

Модеран... ...и атрактиван дизајн штандова
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Наш колега Иван Павловић радник 
на пословима  обезбеђења, а уз 
то – писац! Од колега из Радне 
јединице „Дистрибуција“ Панчево, 
чули смо да је веома пријатно 
изненађење за њих било сазнање 

да се неко од њихових колега које 
свакодневно срећу и раде са њима,  
бави литературом. Књижевно вече 
и промоција првог романа Ивана 
Павловића „Реквијем за дечачки 
сан“ у издању „Књижевне омладине 
Србије“ одржано је у уторак  9. 
октобра у Градској библиотеци 
у Панчеву. То је, уједно, и први 
део замишљене трилогије „Nil 
desperandum“ а, књига је, што је 
посебан успех, кандидована за 
овогодишњу награду „Пегаз“ у 
категорији романа.

Својим присуством на 
промоцији, већина запослених 
у РЈ „Дистрибуција“ Панчево 
је у потпуности подржала свог 
колегу у његовом настојању да 
да свој допринос и обогати нашу 
књижевну сцену. И сама промоција 
је била успешна. Вече овог нашег 
романописца  је била изузетно 
посећено, били су присутни пре 
свега млади људи, генерацијски 
блиски Ивану. 

Некако посредно сазнајемо и то да 
је роман настао пре осам година 
и да је аутор од тада трагао за 
издавачем. Иначе, још два његова 
романа из најављене трилогије 
су у припреми и ускоро би могли 
да угледају светлост дана. Ваља 

веровати да ће Иванов првенац 
наћи пут до читалаца и да ће тиме 
бити отворен пут и наставцима.

(Гп)

ПРВИ ДЕО ТРИЛОГИЈЕ – 
УГЛЕДАО СВЕТЛОСТ ДАНА

Промоција романа нашег колеге Ивана Павловића „Реквијем за дечачки сан“ у Панчеву

Кутак за културу

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 
РАЧУНАРА А ПИСАЦ

Иван Павловић је рођен у Панчеву 
1982. године, а у ЈП „Србијагас“ 
РЈ „Дистрибуција“ ради као радник 
обезбеђења преко предузећа 
„Ревност“ од 2010. године. 
Стицао је искуство бавећи се 
многим делатностима, радио је на 
различитим пословима, али, што је 
занимљиво, никада у својој струци 
- као електротехничар рачунара. 
Последњих година од када је 
радни однос засновао у предузећу 
„Ревност“  Иван се, веома успешно, 
бави литературом.

У ФОРМИ ЛИЧНЕ 
ИСПОВЕСТИ

Роман „Реквијем за дечачки 
сан“ презентован је у првом 
лицу, у форми личне исповести 
главног јунака Павла Петровића, 
који одраста почетком 90-тих 
година.Ово је прича и о љубави и 
пријатељству, о значају породице и 
снаге коју она улива појединцима 
да преброде и превазиђу најтеже 
проблеме и искушења и сачувају 
себе и своје најближе, стоји, између 
осталогу, у рецензији издавача.

Еко кутак

Ксенија Аћимовић

Светски дан станишта је од 
великог значаја за подизање свести 
јавности у области планирања 

будуће урбанизације, ради очувања 
биолошке разноврсности предела, 
а нарочито заштите и одрживог 
коришћења дивљих врста флоре и 

фауне и њихових станишта.

Светски дан станишта 
установљен је 1985. године од 
стране Генералне скупштине 
Уједињених нација кроз 
резолуцију 40/202, а први пут је 
прослављен 1986. године.

Тема, на коју се ове године 
ставља акценат је „Управљање 
чврстим отпадом у заједници“. 
Проблем на који се скреће 
пажња тиче се чврстог отпада 

и стања у нашим градовима услед 
неадекватног одлагања истог.Сви 
имамо одговорност да обликујемо 
наше градове и на тај начин их 
учинимо бољим местом за живот. 
На овај начин се промовише 
политика одрживог развоја и 
активирају се заинтересовани за 
спровођење конкретне иницијативе 
како би се осигурало адекватно 
станиште за живот свих живих 
бића. Постоји много начина на који 
се може манипулисати отпадом, 
а то  су: превенција, редукција, 
рециклирање и поновна употреба.

Светска асоцијација спорта је 15. 
октобар прогласила Међународним 
даном пешачења, у циљу промоције 
физичке активности. Кампању 
је подржала Светска здравствена 
организација повезујући је са 
својом глобалном иницијативом 
„Кретањем до здравља”.

Савремени начин  живота за 
последицу има све мање времена за 
рекреацију, јер сви  журе на посао 

или у школу и притом најчешће 
користе аутомобил или градски 
превоз. Као један од најздравијих 
видова рекреације препоручује се 
пешачење. Научна истраживања 
показала су да пешачење смањује 
ризик од појаве хроничних болести 
као што су дијабетес, гојазност, 
кардиоваскуларне болести и 
малигна обољења. Пешачење 
смањује ризик од можданог удара 

за чак 30%, али има и благотворан 
утицај на ментално здравље и 
расположење. Пешачење је лек и 
превентива. Одраслим особама се 
препоручује минимум 30 минута 
умерене шетње дневно како 
би очували и унапредили своје 
здравље, док је малишанима за 
правилан раст и развој потребно 
минимум сат времена дневно.

Пешачење је најједноставнији, 
најпримењиванији и најјефтинији 
антистрес метод. Шетња ће 
променити  расположење, 
омогућава да застанете, размислите, 
удахнете, ослушнете звуке природе 
и да се, једноставно, добро осећате.

Светски дан станишта

Светски дан пешачења

СВАКО МОЖЕ НА НЕКИ НАЧИН ДА 
ПОМОГНЕ У РЕДУКЦИЈИ ОТПАДА ПА И ВИ!

ШЕТЊА, УЖИВАЊЕ И 
ОПУШТАЊЕ!

ЕКО КАЛЕНДАР - Октобар
• Први понедељак октобра - 
Светски дан станишта

World Habitat Day

• 11. октобар - Међународни дан за 
смањење Природних катастрофа - 

International Day for Natural Disaster 
Reduction

• 18. октобар - Дан пешачења
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Иван Павловић

Потпис аутора... ...на књижевној вечери
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Владимир Уторник

- Прошле године у ово доба 
организовали смо Свечану седницу 
Скупштине нашег клуба  поводом 
15 година постојања и тада смо 
анализирали учинак и подвукли 
црту шта смо све урадили током 
тог периода. Извештај о раду у 
претходном четворогодишњем 
периоду се, према томе, не разликује 
много од тог извештаја поднетог 
лане. Можда ћу се и поновити, 
али напомињем да Спортски 

клуб „Србијагас“  
све ово време 
ради у складу 
са усвојеним  
плановима 
рада. Међутим, 
одмах да кажем, 
неке догађаје 
нисмо могли да 
предвидимо. На 
пример, учешће 
наше фудбалске 
екипе на турниру 
у Украјини, 
што је донекле 

пореметило финансијски план, 
али ћемо до краја године успети 
да покријемо тај трошак. Кад 
већ говорим о финансијама, сви 
годишњи извештаји били су у 
складу са законом и није било 
неправилности у раду. Наш клуб 
је прави пример организације 
спортиста рекреативаца, јер 
немамо такмичарску екипу, нити 
нам  је то циљ. Иако смо и у том 
такмичарском смислу имали 
успеха, као што су то, на пример, 
ове године учинили кошаркаши и 
фудбалери. У складу 
са горе наведеним, 
на почетку сваке 
године се усвоји 
план Извршног 
одбора по свим 
питањима, па тако и 
по питању термина 
за рекреацију. Наш 
највећи успех је 
тај што имамо 315 
чланова, готово 
сваки трећи 
запослени је члан 
Спортског  клуба 
„Србијагас“. Они 
се, дакле, активно 
баве спортом, што 
у крајњој линији 

доприноси да и на својим радним 
местима постижу запажене 
резултате. Имамо, наравно, 
изврсну сарадњу са Јединственом 
синдикалном организацијом нашег 
предузећа, као и са менаџментом 
фирме. Наш највећи проблем, а то 
је проблем генерално и у Србији, 
јесте незаинтересованост младих 
људи за бављење спортом и по том 
питању морали бисмо нешто да 
урадимо у наредном периоду. Да 
привучемо младе и новозапослене и 
да их укључимо у наше активности, 
поручио је нови-стари председник 
Спортског клуба Милан Ђукић, 
извршни директор за правне, 
кадровске и опште послове, на 
седници Скупштине Спортског 
клуба „Србијагас“. 

Та седница, одржана у Прес 
центру СПЦ „Војводина“ у суботу, 
6. октобра, била је и изборна. 
Претходно је на састанку Извршног 
одбора клуба одржаном 25. 
септембра, као и у разговорима са 
руководством ЈСО и пословодством 
компаније закључено да „поставка 

клуба у организационом смислу нема потребе да 
се мења“. Отуда је избор руководећих органа клуба 
био експресно завршен. Уз једну измену. Наиме, 
досадашњи генерални секретар Горан Милићевић 
затражио је да више не буде на тој функцији уз 
образложење да неко од млађих колега преузме тај 
посао, па је једногласно усвојен предлог да нови 
генерални секретар буде Марио Хорват. Уз то, 
Милићевић ће и даље бити члан ИО. 

Све остало – остало је по старом и једногласно је 
усвојено. Дакле, председник Скупштине Спортског 
клуба „Србијагас“ ће и у наредном четворогодишњем 
периоду бити Јовица Будимир, извршни директор 
за инвестиције, а председник клуба који је уједно и 
председник ИО, биће  Милан Ђукић. За заменика 
председника Скупштине изабран је Милан Гајовић, 
а за чланове Извршног одбора - Горан Милићевић, 
Никола Аћимовић, Драган Атанацков, Милан Бубуљ,  
Милош Трипковић, Зоран Вучићевић, Бранимир Медан 
и Милан Савић. За чланове Надзорног одбора изабране 
су Гордана Влашкалић, Даница Дејановић и Јадранка 
Ђорђевић.

На крају, најуспешнијим члановима додељена су 
годишња признања за дугогодишњи рад у предузећу, 
допринос развоју клуба као и за допринос у 

одржавању спортских сусрета.  Овогодишњи лауреати 
су колегиница Гордана Влашкалић и колега Ђорђе 
Атлагић, обоје из Новог Сада.

СЛАВЉЕ КИКИНДСКИХ ФУДБАЛЕРА

Уочи тог „пословног“дела, одржан је, да тако кажемо, и 
спортски део Спортског дана ЈП „Србијагас“. Спортски 
клуб ЈП „Србијагас“ организовао је по шести пут у 
Малој и Великој дворани СПЦ „Војводина“ у Новом 
Саду, Спортски дан запослених у националној гасној 
компанији. Више од 150 запослених у нашем предузећу 
окупило се под сводовима Спенса и учествовало на 
овој традиционалној манифестацији. Наше колегинице 
и колеге су се надметали у 9 спортова – малом фудбалу, 
баскету 3 на 3, одбојци, стоном тенису, бадминтону, 
стрељаштву, куглању, пикаду и шаху. Наравно, били 
су прусутни запослени из свих организационих 
делова Србијагаса – Новог Сада, Београда, Зрењанина, 
Панчева, Кикинде, Вршца, Чачка, Крагујевца.У оквиру 
Спортског дана је, као и претходних година, одигран 
традиционални меморијални турнир у малом фудбалу 
„Александар Савић Савке“ у спомен на нашег трагично 
настрадалог колегу. Овога пута учествовало је пет 
екипа из пет наших организационих делова: Нови Сад, 
Београд, Зрењанин, Кикинда и Чачак. После такмичења 
по групама и полуфиналних сусрета у завршницу 
су се пласирале екипе Новог Сада и Кикинде, с тим 
што је потребно додати да су се Кикинђани у финале 
пласирали победивши Зрењанин тек после извођења 
пенала. Изгледало је да ће Новосађани савладати екипу 
из Кикинде, пошто су у првом полувремену водили 
са 1 : 0, али су у наставку, експресно, за пет минута, 
примили три гола, тако да је прелазни пехар више 
него заслужено припао „Банаћанима“.  Победницима 
је пехар уручио Зоран Вучковић, представник екипе 
која је тријумфовала прошле године под именом 
„Кошаркаши“, а која овог пута, из разлога који нису 
познати потписнику овог текста, није наступила на 
турниру.

МАСОВНИ ОДЗИВ СПОРТИСТА 
СРБИЈАГАСА ПОД СВОДОВИМА СПЕНСА

Спортски клуб и овог октобра организовао Спортски дан и Изборну Скупштину

Спорт

УСПОМЕНА

Уочи финалне утакмице 
меморијалног турнира учесницима 
се обратила мајка нашег колеге 
Александра Савића, Нада: 

- Много вам хвала што чувате 
успомену на мог сина. Он је заиста 
волео фудбал, био је истински 
заљубљеник у ту игру. Одржавање 
овог турнира нам заиста пуно 
значи, јер је то доказ да га нисте 
заборавили. 

Финалном сусрету присуствовали су 
и супруга Софија и брат Бранислав, 
док су синови Немања и Урош 
извели почетни ударац. Минутом 
ћутања одата је пошта нашем 
колеги.

СТРЕЛЦИ

Такмичење у гађању ваздушном пушком је једино које је 
одржано изван Спенса – наши  стрелци  надметали су се 
на стрелишту код  Сајмишта. Учествовало је 14 стрелаца, 
седам колегиница и седам колега.  У женској конкуренцији  
прва је била  Љиљана Миловановић која је забележила 
164 поена, друга је била  Марина Гађански са 157, а 
трећа  Љубица Миловановић  Кнежевић  са 116. Најбољи 
у такмичењу мушкараца био је Милан Радошевић са 163 
поена, друго место припало је Ивану Жнидарецу са 136, 
док је треће место заузео Владимир Нормали са 133 
поена.

Финалисти меморијалног турнира у фудбалу

Стева Попов у акцији Гордана Влашкалић и Милан Ђукић

Са седнице Скупштине СК Србијагаса
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У организацији Јединствене 
синдикалне организације ЈП 
„Србијагас“ за више послодаваца  
и туристичке агенције “Putnik 
travel” из Београда, тридесетак 
наших колега путовало је почетком 
октобра у француску престоницу, 
град вредних историјских 
грађевина, двораца, цркава, улица, 
тргова и паркова, град музеја 
и уметничких галерија, град 
позоришта, биоскопа и више од 
10.000 ресторана. Посета „граду 
светлости“ организована је од 4-8. 
октобра, под веома повољним 
условима. Петодневни боравак 
са четири ноћења и путовање 
авионом, чланове синдиката и 
запослене Србијагаса коштају 

290 евра које могу да отплате у 12 
месечних односно 24 полумесечне 
рате. 

Сви са којима смо разговарали о 
овом путовању неподељеног су 
мишљења да је све било веома 
добро организовано и да је боравак 
у Паризу нешто што ће им заувек 
остати у лепом сећању. У групи 
наших запослених који су путовали 
у Француску биле су и наше колеге 
из Службе људских ресурса, која 
се налази у улици Максима Горког. 
Управо ту смо чули прве снажне 
утиске о овом путовању и све 
похвале организаторима.

- Путовање је било предивно у 
сваком смислу од организације 
и посете знаменитостима до 
временских услова које смо имали. 
Водич на овом нашем путовању  
био је један професор историје, 
тако да смо од њега могли да чујемо 
и доста историјских података о 
Паризу, њиховим династијама, 
као и самој Француској. Обишли 
смо скоро све најзначајније 
знаменитости као што су Лувр , 
Версај , Нотр Дам , Тријумфалну 
капију, Ајфелов торањ, 
Луксембуршки парк, Монмартр, 
Мулен руж , Шанзелизе, Марсова 
поља , Јелисејска поља, велики број 
тргова и улица.  Свакако, било је ово 
мало времена за обилазак Париза 
јер 5 дана је заиста брзо прошло, 

али мој највећи утисак је крстарење 
Сеном у вечерњим сатима. То је 
предиван утисак,  јер Париз дању 
и ноћу су два града. Једном речју, 
очаравајући Париз је оправдано 
добио епитет града светлости, 
описала нам је своје утиске укратко 
колегиница Марија Попивода, 
иначе руководилац Одељења за 
праћење и развој кадрова у Служби 
за управљање људским ресурсима.

В.А.
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Други у Ужгороду! Екипа ЈП 
„Србијагас“ у малом фудбалу 
забележила је одличан резултат 
на  „III GasYear Internacional 
football cup“, турниру на којем су 
учествовали представници гасних 
компанија из Југоисточне Европе. 
Такмичење је одржано од 28. до 
30. септембра у украјинском граду 
Ужгороду, готово на самој граници 
са Мађарском. Осим спортиста из 
нашег предузећа, надметали су се 
још и фудбалери из „Ukrtransgas“  
(Украјина),  „Eustream“ (Словачка), 
„FGSZ“ (Мађарска), „Transgaz“ 
(Румунија), „Plinovodi“ (Словенија), 
„BHgas“  (Босна и Херцегоцина) и 
„Plinacro“ (Хрватска). 

- Били смо у групи са словачком, 
румунском и хрватском екипом. 
Забележили смо све три победе, 
заузели прво место и пласирали се 
у полуфинале. У борби за пласман 

у саму завршницу савладали смо 
екипу из Словеније (Плиноводи) 
резултатом 1 : 0. Међутим, и поред 
велике борбе у финалу, украјинска 
екипа је била боља и заслужено 
поновила успех од прошле године, 
када смо ми били домаћини у 
Новом Саду. Мислим да смо 
забележили одличан резултат, с 
обзиром на то да смо и на првом 
турниру, 2016-е у Мађарској 
заузели друго место, рекао нам је 
капитен фудбалске екипе Предраг 
Угарковић.  

Први овакав међународни турнир, 
који очито постаје традиционалан, 
на којем учествују гасне компаније 
и који се организује уочи почетка 
грејне сезоне, одигран је пре две 
године у мађарском Шиофоку, а 
други, као што смо већ рекли у 
Новом Саду. 

- Турнир у Украјини је, према 
томе, наставак пре свега добре 
сарадње компанија које су пословно 
повезане, али и наставак лепе 
спортске међународне сарадње. Има 
изгледа да се традиција настави. 
Постоје наговештаји да ће се 
следеће године турнир одржати у 
Хрватској, или у Словенији, а ми се 
надамо поновном учешћу на овом 
турниру, чули смо од председника 
Спорстског клуба „Србијагас“ 
Милана  Ђукића.                В.У.

ЕКИПА СРБИЈАГАСА 
ЗАУСТАВЉЕНА У ФИНАЛУ

У Украјини одржан трећи турнир гасних компанија Југоисточне Европе у малом  фудбалу

Спорт плус

ЕКИПА СРБИЈАГАСА

Јавно предузеће „Србијагас“ су на 
„III Gas Year Internacional football 
cup“-у представљали: Предраг 
Угарковић, капитен екипе, Никола 
Вулин, Дејан Вукчевић, Бојан 
Јоксимовић, Милан Милошевић, 
Небојша Нинковић, Станко 
Миољски, Владимир Матковић, 
Милан Савић и  Немања Савић. 
Све честитке колегама на 
постигнутом успеху и на достојној 
одбрани боја „Србијагаса“!

А НА ПРОЛЕЋЕ У МОСКВУ!

ЈСО ЈП „Србијагас“ наставља са организацијом веома атрактивних путовања за 
своје чланове. За мај идуће године, тачније у два термина 6. и 8. маја, нашим 
запосленима је ових дана понуђено да путују у руску престоницу. Четири дана 
са три ноћења са доручком у Москви за чланове синдиката коштају само 200 
евра који такође могу да се исплате у ратама. За све оне који желе да путују 
отворени су већ познати телефони (021 481 1168)  и мејл адреса синдиката, 
а судећи према програму посете, ову јединствену прилику да се обиђе толико 
знаменитости, културно историјских споменика, Црвеног трга, Кремља, 
Лењиновог маузолеја, Царичиног музеја, бројних цркава, али и Сергијевог 
посада  и разних других туристичких локација, не би требало пропустити.

Обележено седам деценија од оснивања Рукометног клуба „Војводина“

ПЛАКЕТА И СРБИЈАГАСУ
Свечаном Aкадемијом у Мастер центру Новосадског сајма Рукометни клуб 
„Војводина“ обележио је 70 година од оснивања. Тим поводом плакета за 
изузетан допринос, уручена је, између осталог, и Јавном предузећу „Србијагас“, 
као генералном спонзору. Генерација из сезоне 2004/05, која је прва освојила 
титулу  првака државе проглашена  је златном. Војводина je, потом, освојила још 
шест шампионских трофеја, четири национална купа, пет тријумфа у Суперкупу 
Србије и 3 у Свесрпском купу. Тих, укупно 19 пехара,  чини новосадске „црвено 
беле“ доминантним клубом у Србији.

Синдикат

Путовања о којима се прича и о којима ће се причати

ПАРИЗ ГРАД СВЕТЛОСТИ

Наши „сребрни “ фудбалери са одличјима... ...и у акцији на терену
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Наше треће доба
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Необавезно време 

У ЗЕМЉИ ПРУСА (други део)

Ото фон Бизмарк је, из данашње перспективе говорећи, 
једном, готово, тривијалном сплетком, „навукао“ 
Французе да започну рат. Пруска је војска победила на 
спектакуларан начин. Уочи битке за Седан, када је видео 
распоред трупа, генерал Молтке је, запаливши цигару, 
присутном краљу рекао: „Ваше Величанство, Ви данас 
нећете добити битку, Ви ћете данас добити рат“. 

Немци, то јест Пруси су, гле чуда, понекад побеђивали 
у ратовима. Сложило им се да су у периоду од неких 
седам-осам година пред њиховим организованим 
стројевима  редом падале респектабилне војске -  данска, 
аустроугарска и већ поменута француска. Та легендарна 
„дисциплина“ пруског војника ће, неких седамдесетак 
година касније, бити перверзно дегенерисана. 

Невоља Француза била је голема, цар Наполеон III је 
заробљен, а највеће понижење стигло је у виду једног 
крунисања – на почетку године 1871. Вилхелм I је у 
версајској дворани огледала постао први цар уједињене 
Немачке. Свет више никада неће бити исти. 

Интересантно је да се већи број незаобилазних 
знаменитости Берлина налази у његовом некадашњем 
источном делу. Овај споменик, споменик о којем 
овде говоримо, пак, украшава  „западни“ део немачке 
престонице. Био је постављен испред Рајхстага, али су 
га нацисти преместили на  данашње место –  код парка 
Тиргартен. Првобитно је требало да има један стуб као 
симбол победе над Данском, али су онда, убрзо, стизали 
тријумфи над Аустроугарском и Француском, па су тако 
додавани други и трећи. Хитлеров архитекта Алберт 
Шпер наложио је да се направи још један – четврти стуб. 
Била је то погрешна антиципација – Немачка је у Другом 
светском рату сравњена са земљом. Споменик, на чијем 

је врху једна од  
верзија изгледа 
старогрчке богиње 
победе Нике 
(она оригинална 
античка статуа 
која се налази у 
предворју Лувра је 
без главе) – опстао 
је.  

И сад, опет питање: 
„Па, добро, какве 
то везе има са 
нама“?

Па, има!

Да није било Бизмарка, Молткеа и уједињења, не би 
та нова сила  - Немачка - могла да организује чувени 
Берлински конгрес. Тада је Србија  добила независност. 
Није до краја била задовољна, али је 74 године од почетка 
буне на дахије, постала самостална и суверена. То није 
без значаја, али су неке одлуке некима оставиле горак 
укус у устима. Силе су се и тада играле, цртале мапе 
и мислиле да су решиле проблеме. Аустроугарској је, 
рецимо, дозвољено да окупира Босну и Херцеговину и из 
тога ће проистећи нови проблеми. Кад год неко помисли 
да је пронашао „коначно решење“ удари у зид историје,  
јер на терену то не бива тако. Због нерешеног питања 
Босне (између осталог) букнуће рат светских размера, 
а лоша решења по његовом завршетку, проузроковаће 
ново крвопролиће. Свак онај који је преживео тај други 
планетарни сукоб, могао је мирне душе да каже да му ни 
одлазак у пакао неће тешко пасти.                В.У.

И „природа“ и „друштво“! Тако 
би се у једној реченици могао 
описати трећи и уједно последњи 
овогодишњи излет наших 
пензионера.  

Бивши радници Србијагаса, њих 
више од 50, последњег су дана 
септембра посетили Специјални 
резерват природе „Засавица“ и 
Сремску Митровицу. 

Љубазни домаћини из 
сремскомитровачког  „Покрета 
горана“, којима  је  поверено да 
се старају и одржавају изузетан 
природни комплекс под називом 
Засавица прво су пензионерима 
испричали најважније чињенице о 
овом барско-мочварном подручју, 
да би, потом, организовали вожњу 
посебним туристичким бродом 
кроз део тока ове речице. Иначе, 
Засавица је настала преплитањем 
токова Саве и Дрине, а стављена је 
под заштиту државе године 1977. То 
је станиште више стотина птица, 
животиња и риба, а пребогата 
је и биљним растињем. Многи 
примерци и флоре и фауне су под 
посебном заштитом. Међу највеће 
вредности овог подручја спадају 
умбра (мргуда), риба дводихалица, 
која, када ниво воде опадне, има 
способност да користи кисеоник и 
у неповољним условима може без 

воде да издржи и читавих десет сати 
и европски дабар, чија је врста била 
нестала (првенствено деловањем 
човека), али је 2005. године донето 
35 примерака из Баварске, тако 
да данас постоји 13 породица. То 
се зове реинтродукција. Резерват 
Засавица је и највећи чувар старих 
раса животиња у Србији. Ту су 
виторога коза, головрата кокош,  
мангулица (сремска црна ласа), 
подолско говече, домаћи брдски 
коњ, балкански магарац и буша...

... Пресудна чињеница да се објекат, 
чија су ископавања почела  године 
1957, препозна  као Царска палата у 
Сирмијуму, било је откриће да се у 
непосредној близини двора налазио  
римски циркус, односно хиподром. 
За више од 60 година археолошких 

истраживања 
у Сремској 
Митровици 
пронађене су 
и друге јавне, 
али и грађевине 
за становање. 
Царска палата је 
данас наткривена 
и доступна за 
јавност... Базилика 
посвећена светом 

Димитрију потиче из прве 
половине петог столећа и друга 
је велика археолошка вредност 
Сремске Митровице. Део остатака 
тог храма, који се налази у близини 
центра, конзервиран је и доступан 
је погледу посетилаца. Иначе, 
у деветом веку сирмијумски 
(митровачки) епископ био 
је Методије, брат Ћирилов, а 
претпоставља се да је и сахрањен 
у овом граду. Нису, ове наведене, 
све знаменитости Сремске 
Митровице које су обишли чланови 
УПР ЈП „Србијагас“ – посетили 
су наши бивши радници и сам 
центар града где су се упознали са 
занимљивостима из прошлости 
највећег града Срема... 

В.У.

Последњи овогодишњи излет пензионера Србијагаса

И У ЗАСАВИЦИ И У МИТРОВИЦИ

Непролазно
„Ако човек сваког дана стоји на ивици и гледа у провалију, 
једног дана ће и провалија погледати у њега“.

ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ НИЧЕ (1844 – 1900)

ТЕЛЕТИНА У СОСУ ОД МЛЕКА
У хладну воду потопите 25g сушених печурака на 20 минута, па их исцедите 
и исецкајте. Шните  свињске пршуте (100g ) поређајте на лист папира за 
печење тако да се делимично поклапају и формирају правоугаоник. На средину 
поставите 1,2kg телећег бута и обмотајте га пршутом па увежите канапом.
Једну главицу црног лука ситно исецкајте па убаците у шерпу са 50g путера и пржите 2 – 3 
минута. Убаците месо у шерпу па пропржите са свих страна. Додајте сушене печурке и 1dl 
белог вина. Додајте 5dl млаког млека и исто толико вруће воде. Посолите сачекајте да проври 

па кувајте у полупоклопљеној шерпи  1 и по сат. Оцедите месо из соса, у 1dl млека размутите кашичицу густина и 
додајте га сосу у шерпи и кувајте лагано 4 минута па изблендирајте. Месо исеците на тање шните, послужите га уз сос и 
по жељи украсите са мало сецканог першуна.
                 (Припремила: Б. Радуловић)

НА НОВОЈ АДРЕСИ

Пензионери Србијагаса су у 
октобру имали једну, „непланирану“ 
активност. Наиме, због реновирања 
зграде на Булевару ослобођења 
69 у Новом Саду, морали су да се 
преселе. Од 8. октобра  нова адреса 
канцеларије УПР ЈП „Србијагас“ је 
Максима Горког 24. Наше бивше 
колеге тако су, од овог месеца, у 
истој згради са колегама из неколико 
служби нашег предузећа, између 
осталих, и са нама из Службе за 
односе с јавношћу и маркетинг.

Пловидба Засавицом У центру Митровице, наши пензионери

У новој канцеларији, Бошко Тодоровић



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


