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САДРЖАЈ

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС” 
НА СЕДНИЦИ У НОВОМ САДУ 
УСВОЈИО РЕДОВНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИЗВЕШТАЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. 
ГОДИНУ: ОСТВАРЕН ПОЗИТИВАН 
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ!

ФЕБРУАР У СЛИКАМА

НАПЛАТА ТЕКУЋИХ ДОСПЕЛИХ 
ПОТРАЖИВАЊА У 2018. НА 
НИВОУ КОМПАНИЈЕ ИЗНОСИЛА 
97,85%! ПИТАЛИ СМО КАКВУ 
НАПЛАТУ СУ ИМАЛЕ СЛУЖБЕ 
ПРОДАЈЕ ГАСА ТРАНСПОРТ И 
ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД?

СРБИЈА ЋЕ ГРАДИТИ ГАСОВОД 
ОД ГРАНИЦЕ СА БУГАРСКОМ 
ДО ГРАНИЦЕ СА МАЂАРСКОМ, 
ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА КАЖЕ: 
СРБИЈА ЈЕ СПРЕМНА ЗА ИЗГРАДЊУ, 
ПРВИХ 300 МИЛИОНА ЕВРА СУ 
ОБЕЗБЕЂЕНИ!

У ЗНАКУ ВЕЛИКИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ПРОЈЕКАТА ПРОТЕКАО НАСТУП 
ЈП „СРБИЈАГАС” НА САЈАМСКИМ 
„МЕЂУНАРОДНИМ ДАНИМА 
ЕНЕРГЕТИКЕ” У НОВОМ САДУ
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Институције инфо

Директор Србијагаса на састанку Вучић-Милер

Министри енергетике Републике Србије и Републике Српске:

Са седнице Владе Републике Србије

ПРИОРИТЕТ ПРОШИРЕЊЕ 
ПСГ БАНАТСКИ ДВОР

УСКОРО ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
ИЗМЕЂУ СРБИЈАГАСА И ГАСПРОМЕТА САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП „СРБИЈАГАС“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Председник Србије Александар Вучић састао се у 
среду, 20. фебруара, са председником Управног одбора 
„Гаспрома“ Алексејем Милером, са којим је разговарао 
о развоју српског гасног тржишта. Састанку је, поред 
амбасадора Руске Федерације Александра Чепурина  и 
министра рударства и енергетике у Влади Републике 
Србије Александра Антића, присуствовао и генерални 
директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић.

На састанку је констатовано да је настављен раст 
испоруке руског гаса на територији Србије, која је у 
2018. години износила 2.150.000.000 кубних метара, што 
представља резултат раста српске привреде, саопштила 

је Служба за сарадњу са медијима Председника Србије. 

Током сусрета разматрани су и нови гасни пројекти, 
који би требало да повећају енергетску безбедност 
Србије и сигурност у снабдевању овим значајним 
енергентом. Саговорници су се сагласили да приоритет 
представља пројекат проширења Подземног складишта 
гаса „Банатски Двор“ са 450 на 750 милиона кубних 
метара, као и изградња гасно-транспортног система 
на територији Србије од границе са Бугарском до 
границе са Мађарском, који би требало да обезбеди 
диверсификацију снабдевања гасом за цео регион.

(www.tanjug.rs)

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић 
крајем јануара присуствовао је важном састанку у 
Министарству рударства и енергетике у Београду. 
Наиме, како је саопштило наше ресорно министарство, 
министар рударства и енергетике Републике Србије 
Александар Антић и министар енергетике и рударства 
Републике Српске Петар Ђокић, састали су се у 
Београду,  у оквиру наставка активности заједничког 
Енергетског комитета.

Тема тих разговора била је решавање имовинско-
правних односа две гасне компаније – ЈП „Србијагас“ 
и „Гаспромет“ Пале, како би две стране несметано 
наставиле са развијањем заједничких гасних пројеката. 

У саопштењу стоји и то да Република Српска и 
Република Србија имају добру сарадњу у области гаса 
и да је сигурност у испоруци тог енергента изузетно 
значајна за будући привредни развој. Када је реч о 
уређењу односа Србијагаса и Гаспромета, владе Српске 

и Србије дале су сагласност на уређење и решавање 
имовинско-правних односа између два поменута 
предузећа, саопштило је Министарство. 

На састанку су усаглашена и отворена питања из 
Нацрта уговора између Србијагаса и Гаспромета који 
ће, након правно-техничке редакције, бити потписан у 
присуству двојице министара енергетике у Бања Луци, у 
најкраћем могућем року.

Састанку су, поред директора Србијагаса, 
присуствовали и државни секретар у Министарству 
рударства и енергетике Републике Србије Мирјана 
Филиповић, помоћници министра Републике Српске 
Славица Богдановић, Милан Баштинац и Миленко 
Тодоровић, директор Гаспромета Миломир Драганић и 
председник Савета Агенције за енергетику Републике 
Србије Дејан Поповић.

(www.mre.gov.rs)

Влада Републике Србије на седници одржаној 31.јануара 
2019. године дала је сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Србијагас“ за 2019. годину. Овај 
најважнији пословни документ претходно је усвојио 
Надзорни одбор Србијагаса на седници одржаној 25. 
децембра 2018. године.

Решење о давању сагласности на Програм пословања 
Србијагаса објављено је у Службеном гласнику 
Републике Србије бр.6 од 1. фебруара ове године.

(www.slglasnik.com)

Састанак код председника Србије Директор Бајатовић у српској делегацији

Александар Антић и Петар Ђокић

Делегација Републике Српске на састанку у Београду

Разговор у Министарству енергетике Уређење односа Србијагаса и Гаспромета у фокусу разговора



БРОЈ 146 - ФЕБРУАР 2019.

6 7

Компанија инфо Преузето из других медија

Душан Бајатовић за Вечерње новости:

ИНТЕРЕСИ ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ  И 
НАЦИОНАЛНИХ ЕКОНОМИЈА  
ПРЕВАГНУЋЕ НАД ПОЛИТИКОМ

Средином фебруара домаћи медији 
пренели су изјаву генералног 
директора Србијагаса Душана 
Бајатовића, а у вези са изградњом 
Турског тока.

- Економски национални интереси 
и енергетска безбедност однели су 
победу над политиком, Мађарска 
није подлегла пристисцима из 
Америке који би довели у питање 
изградњу Турског тока на њиховој, 
али и на територији Србије. 
То, је у разговору за „Новости“, 
потврдио  први човек Србијагаса 
Душан Бајатовић, поводом посете 
америчког секретара Мајка Помпеа 
Будимпешти, с циљем да убеди 
мађарско руководство да одустане 
од гаса који би требало да стиже 
преко Турског тока. 

Мађарски министар спољних 
послова Петер Сијарто му је 
одговорио да остају привржени 
Европи, САД и НАТО, али не 

одустају од економске 
сарадње са Русијом. 

- Изјава мађарских 
званичника показује да 
Мађарска, као и Аустрија, 
која има дугорочни уговор 
са Русијом, али и Немачка 
када је реч о „Северном 
току 2“, желе да воде 
избалансирану енергетску 
политику са Русијом, 
казао је Душан Бајатовић. 
И то чине, додао је он, 
без обзира на притиске 
САД и чињеницу да неке 
источноевропске државе, 
које у великој мери зависе 
од Вашингтона, у првом 
реду Украјина и Пољска, 
притискају Европску 
унију да имају радикалан 
однос према наводној 
гасној доминацији Русије 
у Европи. Бајатовић 
каже, како су објавиле 

„Новости“, да је чињеница да Русија 
на захтев европских компанија 
и за потребе потрошача на том 
простору испоручује 
35 одсто гаса и да ће тај 
удео расти. 

- Бугарска је продала 
готово 100 одсто 
капацитета и донела 
коначну инвестициону 
одлуку о градњи 
интерконектора од 
Турске до границе са 
Србијом. Наша земља 
предузела је све што 
је потребно и решена 
је да изгради гасовод, 
интерконектор од 
бугарске границе до 
Мађарске, као део нове 
гасне транспортне 
инфраструктуре. 
А Мађари су 
потврдили да желе 

да учествују у изградњи додатне 
гасне инфраструктуре како би 
могли да добију гас из Турског 
тока. Све то потврђује да ће 
интереси енергетске безбедности и 
национални интереси превагнути 
над политиком, навео је Бајатовић. 

Како он каже, додатни проблем је 
што се уз политичке интересе не 
нуди алтернатива за нове правце 
снабдевања овог дела Европе гасом. 

- Ако се и нуде то је значајно скупље 
и мање поуздано од испорука из 
Русије цевним транспортом. Дани 
пред нама потврдиће учешће Србије 
у оваквом начину решавања гасне 
једначине, нагласио је директор 
Србијагаса.

(www.novosti.rs)

Финансијски извештаји на дневном реду фебруарске седнице НО

СРБИЈАГАС ОБЕЗБЕДИО СИГУРНОСТ И 
КОНТИНУИТЕТ СНАБДЕВАЊА ПРИРОДНИМ 
ГАСОМ И У 2018. ГОДИНИ

У Новом Саду је у четвртак, 21. фебруара одржана 
седница Надзорног одбора Јавног предузећа 
Србијагас, којој је председавао професор доктор 
Муамер Реџовић, председник НО, а присутни су, 
поред чланова НО, били и заменица генералног 
директора Србијагаса Блаженка Мандић и 
извршни директори компаније.

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио је на 
овој седници Редовне финансијске извештаје 
предузећа за период 01.01-31.12.2018. године, као 
и финални Извештај о реализацији годишњег 
Програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду 
јануар-децембар 2018. године. 

У годишњем резимеу рада стоји да је компанија 
„Србијагас“ и у 2018. години наставила политику 
сигурности и континуитета у снабдевању 
потрошача природним гасом, посебно у 
погоршаним зимским условима прошле 
године, као и да је у том периоду остварен позитиван 
финансијски резултат.

На седници је речено да су пословне одлуке, 
нарочито активности на побољшању ефикасности 
наплате потраживања, константни напори у погледу 
рационализације трошкова пословања, као и појачане 
активности на реализацији стратешки важних 
великих инвестиционих пројеката, значајно утицале 
на побољшање већине показатеља пословања у 2018. 
години. Истакнуто је да је наплата текућих доспелих 
потраживања у прошлој години износила око 98%, као 
и то да предузеће константно  спроводи интензивне 

мере и активности на решавању проблема отежане 
наплате потраживања из ранијег периода.

Коментаришући прошлогодишње резултате, 
председник Надзорног одбора, проф. др Муамер 
Реџовић изразио је своје задовољство оствареним 
позитивним пословањем предузећа, рекавши да 
је 2018. била веома тешка, али уједно и успешна 
пословна година, као и то да је пословна добит резултат 
великих залагања менаџмента, Надзорног одбора 
и свих запослених Србијагаса, али и веома добре 
сарадње са надлежним министарствима и Владом 
Републике Србије. Он је уједно истакао стабилност, 
континуитет и квалитет снабдевања, које је предузеће 

обезбедило у 2018. години, као и чињеницу да 
није било повећања цене природног гаса у јавном 
снабдевању, иако је набавна цена у неком мањем 
проценту промењена, односно повећана. Очекујем 
да ће 2019. године резултати бити још бољи, 
имајући у виду напоре, активности и зацртане 
циљеве, који се од почетка године већ реализују 
у предузећу, нагласио је председник Надзорног 
одбора.

У документима, које су на фебруарској 
седници усвојили чланови Надзорног одбора, 
констатовано је да ЈП „Србијагас“ послује уз 
уважавање релевантних законских прописа, 
екстерних и интерних аката, а у сарадњи са својим 
оснивачем, Владом Републике Србије, као и свим  
министарствима са којима сарађује.

(www.srbijagas.com)

„Завршни рачун” на дневном реду НО, проф. Реџовић и Б. Мандић на седници 

Генерални директор Србијагаса за „Новости”

Чланови Надзорног одбора једногласно о свим тачкама дневног реда Економија ће превагнути над политиком, Душан Бајатовић

ПРОБЛЕМ ПРЕДСТАВЉА ШТО 
СЕ УЗ ПОЛИТИЧКЕ ИНТЕРЕСЕ 
НЕ НУДИ АЛТЕРНАТИВА ЗА 
НОВЕ ПРАВЦЕ СНАБДЕВАЊА 
ОВОГ ДЕЛА ЕВРОПЕ 
ПРИРОДНИМ ГАСОМ
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Изградња гасне интерконекције 
кроз Србију од бугарске до мађарске 
границе почеће крајем марта 
или почетком априла, изјавио је 
почетком фебруара генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић и поручио да не види 
ни једну примедбу Енергетске 
заједнице која може да стопира 
пројекат „Турски ток“ кроз нашу 
земљу.

На седници скупштинског 

Одбора за привреду, 
регионални развој, 
трговину, туризам и 
енергетику Бајатовић 
је рекао да се мишљење 
Србије не разликује од 
мишљења Енергетске 
заједнице по питању 
енергетске безбедности 
и потребе да постоји 
таква инфраструктура 
намењена, пре свега, 
југоисточној Европи, 
али да различито 

гледају на питање конкуренције.

- Не гледамо исто на то, све 
мере које је тражила Енергетска 
заједница су легитимне, не видим 
ниједну примедбу која може да 
стопира пројекат Турског тока. 
Таквих примедби и нема, нагласио 
је Бајатовић.

Он је навео да је сигуран да ће 
српска Агенција за енергетику 
донети позитивно решење за 

изградњу гасне интерконекције те 
да ће се пројекат изградње Турског 
тока кроз Србију и десити.

- Србија је спремна за изградњу 
овог пројекта и првих 300 милиона 
евра је обезбеђено, додатно 
финансирање је обезбеђено у првом 
кораку, у другом ће бити класично 
пројектно финансирање, а изградња 
почиње крајем марта, почетком 
априла. Изградња би требало да 
буде завршена до 15. децембра, 
рекао је Бајатовић. 

Седници Одбора за привреду 
присуствовали су директор 
Секретаријата Енергетске заједнице 
Јанез Копач, министар рударства 
и енергетике Александар Антић, 
директор Агенције за енергетику 
и представници других надлежних 
органа. Копач је на тој седници 
представио годишњи Извештај 
о напретку Србије у области 
енергетике.

(www.tanjug.rs)

Бугарска компанија „Булгартрансгас“ средином 
фебруара привремено је обуставила тендер за 
изградњу гасовода од границе са Турском до границе 
са Србијом! Наиме, како су пренели медији, тендер је 
обустављен због жалбе коју је бугарској Комисији за 
заштиту конкуренције поднела државна компанија 
„Атоменергоремонт“, која се бави одржавањем и 
поправком опреме у бугарским електранама, наводи се 
у саопштењу Булгартрансгаса, који ће наставити тендер 
ако Регулатор за заштиту конкуреције одбије жалбу. 
Ова жалба би могла да одложи почетак изградње 
деонице гасовода „Турски ток“  преко Бугарске до 
српске границе у дужини од 484 km, чија се вредност 
процењује на 1,2 милијарде евра.                (Аг.)

Секретаријат Енергетске заједнице 
дао је позитивно мишљење за 
изградњу магистралног гасовода 
као дела Турског тока кроз Србију, 
казао је новинарима у Скупштини 
Србије, министар рударства и 
енергетике Александар Антић. 

- Секретаријат је врхунско, 
професионално и независно 
тело Енергетске заједнице, које 
не учествује у политичким 
калкулацијама, казао је министар 
Антић и најавио да ће градња 
гасовода почети у априлу. 

Српско-руска фирма 
„Гастранс“  добила је 
позитивно мишљење 
Агенције зa енергетику 
Србије (АЕРС) о 
градњи магистралног 
гасовода као дела 
Турског тока кроз 
Србију са захтевом 
за изузеће од трећег 
енергетског пакета, 
односно од приступа 
конкуренције, што 
значи да се њиме не 
испоручује само руски 

гас, за шта је Агенција затражила 
и мишљење Енергетске заједнице. 
Секретаријат ЕЗ је 1. фебруара дао 
мишљење да ће гасовод повећати 
сигурност снабдевања гасом, али 
је поставила додатне услове на 
35 страна, међу којима се тражи 
да се омогући да капацитет 
гасовода, који ће кроз Србију од 
границе са Бугарском до границе 
са Мађарском, градити Србијагас 
и руски Гаспром, користе и други 
снабдевачи, чиме би се обезбедила 
конкуренција. 

- Секретаријат је дао позитивно 

мишљење на захтев Агенције 
за енергетику Србије (АЕРС) уз 
одређене услове за унапређење 
конкуренције, рекао је Антић. Додао 
је да је то уобичајена процедура за 
сваки пројекат и да је Секретаријат 
ЕЗ и за Трансјадрански гасовод 
(ТАП) који из Азербејџана допрема 
гас преко Грчке и Албаније, добио 
више додатних услова. Он је рекао 
да ће АЕРС узети у обзир тражене 
услове и донети коначно мишљење 
о градњи магистралног гасовода. 

Директор Секретаријата ЕЗ Јанез 
Копач рекао је да додатни услови 

за градњу гасовода подразумевају 
да се гас продаје на аукцији и да 
се приступ гасоводу у одређеним 
процентима омогући на српско-
бугарској граници, на српско-
мађарској граници и на још три 
места унутар Србије. Истакао је да је 
Србија већ могла да одобри приступ 
и другим дистрибутерима гаса 
на мађарско-српској граници код 
Хоргоша, јер има заинтересованих 
који би испоручивали тај енергент 
из Норвешке и Холандије.

(Аг.)

Министарство рударства и 
енергетике упутило је почетком 
фебруара медијима писану изјаву 
министра Александра Антића, који 
је оценио да смо након Мишљења 
Енергетске заједнице у вези 
пројекта Магистралног гасовода од 
границе са Бугарском до границе 
са Мађарском, значајно ближе 

изградњи гасовода кроз Србију.

- Чињеница да је Енергетска 
заједница у свом Мишљењу 
закључила да ће нови гасовод 
унапредити сигурност снабдевања 
кроз диверсификацију рута 
снабдевања, потврда је наше 
аргументације и очекујем 
убрзан наставак пројекта кроз 

обавезујућу расподелу капацитета 
и доношење инвестиционе одлуке. 
Ово Мишљење показатељ је да је 
пројекат добро постављен, у складу 
са Законом о енергетици Републике 
Србије, као и са европским 
енергетским директивама, изјавио 
је министар Антић. 

(www.mre.gov.rs)

Турски ток

Изјава генералног директора на Одбору за привреду Скупштине Србије:

Министар Александар Антић истакао позитивно мишљење ЕЕЗ

Саопштење Министарства енергетике

Аларм инфо

СПРЕМНИ СМО ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРСКОГ ТОКА

БУГАРСКА ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИЛА 
ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРСКОГ ТОКА

ТУРСКИ ТОК ЋЕ ПОВЕЋАТИ СИГУРНОСТ 
СНАБДЕВАЊА ГАСОМ

БЛИЖИ СМО ПОЧЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ГАСОВОДА

А. Антић и Ј. Копач пред новинарима у Скупштини Србије
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обрађене најактуелније теме, уз 
учешће водећих експерата из земље 
и иностранства.

Дводневна манифестација у 
Конгресном центру Мастер центра 

Новосадског сајма била је прилика 
да се одрже састанци и разговори 
са пословним партнерима, 
представницима институција са 
којима сарађујемо, студентима, 

претежно техничке струке, као 
и са бројним медијима који су 
показали велико интересовање за 
актуелне инфраструктурне пројекте 
Србијагаса.

Сајмови инфо

Србијагас и ове године на „Међународним данима енергетике“ у Новом Саду

У ФОКУСУ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕСНИКА И 
ПОСЕТИЛАЦА - НОВИ ГАСОВОДИ

Весна Арсић

Јавно предузеће „Србијагас“ 
учествовало је од 27-28. 
фебруара ове године на сајамској 
манифестацији „Међународни 
дани енергетике и инвестиција“ у 
Новом Саду. Министар рударства 
и енергетике у Влади Републике 
Србије Александар Антић, 
градоначелник Новог Сада Милош 
Вучевић, покрајински секретар 
за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај Ненад Грбић, 
амбасадор Данске у нашој земљи 
Андерс Кристијан Хоугорд, као 
и директор Новосадског сајма 
Слободан Цветковић, посетили 
су, након свечаног отварања овог 
традиоционалног сајма, штанд 
националне гасне компаније, 
која се посетиоцима ове године 
представила под слоганом 
„Посвећени чистој енергији“. 
Госте су дочекали представници 
ЈП „Србијагас“, међу којима је био 
извршни директор за комерцијалне 
послове Драган Вучур, као и 
директор Сектора трговине гасом 
Нови Сад Бранимир Медан и 
руководилац Службе за односе 
с јавношћу и маркетинг Васиљ 
Копривица. У кратком разговору 
највише је било речи о изградњи 
новог магистралног гасовода у 
Србији, од бугарске до мађарске 
границе, као наставак Турског тока. 

Србијагас се 
учесницима и 
посетиоцима 
овог сајма 
представио као 
водећа енергетска 
компанија гасног 
сектора у земљи, 
презентујући 
велике 
инвестиционе 
пројекте у којима 
ће учествовати 
и афирмишући 
природни гас као 
гориво великих 

предности у односу на друге 
енергенте. 

Иначе, отварајући овај сајам, 
министар Антић је рекао да Србија, 
према референтним подацима из 
2016. године, има већи проценат 
учешћа обновљивих извора 
енергије од просека Европске уније. 
Амбиције су велике, али се мора 
водити рачуна да то буде одржив 
систем, односно да цена енергије 
буде адекватна платежној моћи 
грађана.

Градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић је истакао да је 
енергетика предуслов за довођење 
нових инвестиција, за даљи развој 
и реиндустрализацију државе 
Србије без којег нема економског 
оснаживања. Енергетика 
подупире и развој 
пољопривреде, 
а осим што је 
пољопривредни 
центар, Нови Сад је 
и седиште највећих 
енергетских 
компанија као што 
су НИС, „Србијагас“ 
и доброг дела  
постројења 
„Електропривреде 
Србије“, казао је он.

 „Међународни 
дани енергетике 

и инвестиција“, највећи форум 
за иностране и домаће пројекте у 
области енергетике које организује 
Новосадски сајам, уз подршку 
Покрајинског секретаријата за 
енергетику, грађевинарство и 
саобраћај и РЕС фондацију, за 
циљ је имао  остваривање сарадње 
учесника у области енергетског 
сектора, одрживе енергетике, 
заштите животне средине, сектора 
грађевинарства и локалног 
развоја у Србији и региону, 
стимулисање инвестирања у 
одрживу енергетику, представљање 
напредних технологија, 
промовисање могућности 
финансирања енергетских 
пројеката, већу примену 
обновљивих извора енергије и 
мера енергетске ефикасности и 
спречавање климатских промена 
и прилагођавање неизбежним 
променама. 

Град Нови Сад, по традицији, имао 
је титулу „Града партнера“, док је 
Зрењанин ове године био „Град 
пријатељ“ манифестације.  Уз 
изложбени део манифестације, у 
којем су представљене  компаније, 
институције и локалне самоуправе 
са пројектима у области енергетике, 
од изузетног је значаја и велику 
пажњу је привукао конгресни 
сегмент „Међународних дана 
енергетике“,  у оквиру којег су 

Представници Србијагаса на „Међународним данима енергетике”

Министар Антић, градоначелник Вучевић и покрајински секретар Грбић Са отварања манифестације „Дани енергетике и инвестиција”

Министар Антић отворио „Дане енергетике”

Штанд Србијагаса један од најпосећенијих и најлепших на овом сајму Драган Вучур поздравио министра на нашем штанду

Министар енергетике и висока делегација у посети нашем штанду

Лепота увек на нашем штанду
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Паритети

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 фебруар 2019.

НАПОМЕНЕ:

*    Плаћа се по утрошку месечно

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

Извори цена:

природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”

природни гас - ДП „НОВИ САД-ГАС”

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

електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”

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

пелет буков - “Крајина Дрво НС”, Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период фебруар 2019. год. Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић
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виду реализације инструмената 
обезбеђења плаћања (менице или 
банкарске гаранције), а као крајња 
мера иде се и на утужење. Све већи 
је број оних купаца са којима се 
уговара аванс као вид уговореног 
обезбеђења и плаћања, што се 
показало као веома добар начин за 
обезбеђење плаћања, казао нам је 
Савкић.

О Служби продаје гаса 
дистрибуција Београд разговарали 
смо са руководиоцима одељења 
1 и 2 Дејаном Рашковићем и 
Кристином Дреновац. Служба 
има 17 запослених, а у њиховој 
надлежности је преко 45.400 купаца 
у централној Србији, од тога 1.400 
правних лица и предузетника и 
око 44.000 физичких лица на I 
категорији.

- Овде се посебно води рачуна 
о наплати фактурисаног 
природног гаса која је за купце 
из категорије „домаћинства“ на 
нивоу од око 93%, док је за правна 
лица и предузетнике, који су у 
надлежности овог одељења, тај 
податак за један проценат већи. 
И овде је слична ситуација када 
је о наплати реч. Дакле, ако има 
проблема, активирају се ИОП, 
менице и банкарске гаранције, 
врши се обустава испоруке гаса и 
утужење, за правна лица, док се код 
„домаћинстава“ током целе године 
врши редовна контрола наплате 
доспелих потраживања и с тим 
у вези се купцима континуирано 
шаљу опомене пред покретање 
поступка принудне наплате, док 
се ван грејне сезоне  купцима који 

нередовно измирују своје обавезе 
шаљу опомене пред обуставу 
испоруке природног гаса. У случају 
када купац и након остављеног 
рока за измирење обавезе исту 
не измири, Сектору ОДС се 
издаје налог за обуставу испоруке 
природног гаса, појашњава у 
разговору колега Дејан Рашковић, 
руководилац Одељења 2 у Служби 
продаје гаса дистрибуција Београд.

На наше питање како изгледају 
њихови свакодневни проблеми у 
раду, како излазе на крај са жалбама 
и примедбама потрошача и каква 
је динамика нових прикључака, 
а самим тим и нових купаца и 
уговора на подручју у њиховој 
надлежности, Кристина Дреновац, 
руководилац Одељења 1 у овој 
служби каже да се највећи број 
рекламација купаца односи на 
очитану количину природног гаса, 
цене и остале ставке исказане на 
рачуну за гас.

- Овакве рекламације се решавају 
у најкраћем могућем року, а 
најкасније у законском року од 8 
дана. Са купцима из категорије 
„Домаћинства“ у току 2018. 
године закључено је 1.500 нових 
уговора, док је са правним лицима 
закључено око 300 нових уговора. 
Служба продаје гаса дистрибуција 
има 3 одељења, од којих ово 
„Одељење 1“, чији су купци управо 
„Домаћинства“,  има највише 
запослених, будући да овде ради 
осморо људи. Иако се са великим 
залагањем свих наших колега у 
продаји гаса, сви радни задаци 
извршавају у року, мишљења смо 

да би извесно  кадровско појачање 
у смислу доласка стручних и 
обучених људи свакако било 
добродошло и ишло у прилог 
још бољем функционисању 
службе, каже Кристина Дреновац, 
износећи став својих колега из 
сва три одељења Службе продаје 
гаса дистрибуција. Питали смо их 
и има ли разлике у динамици и 
интензитету посла током месеца.

- Одговор је једноставан. Нема 
разлике у динамици посла, 
јер се почетком месеца врши 
фактурисање природног гаса, 
средином месеца радимо исправке 
рачуна, док је крај месеца, након 
истека валуте рачуна, резервисан за 
контролу наплате потраживања и 
слање опомена купцима, објаснила 
је колегиница Кристина Дреновац.

У свим службама са којима смо 
разговарали истичу изузетно 
добру сарадњу са осталим 
стручним службама, као што су 
Сектор за ИТ, ОДС-Оператор 
дистрибутивног система, ОТС-
Оператор транспортног система, 
Сектор за руковођење ризиком 
купаца, Рачуноводство, Финансије, 
Правни сектор итд.  На питање о 
плановима у 2019, одговарају да 
службе продаје гаса, као и Сектор 
трговине гасом Београд, настављају 
са обнављањем уговора, уговарањем 
са новим купцима, праћењем и 
утврђивањем тржишне ценовне 
политике и, са посебним акцентом, 
наставком политике потпуне 
наплате потраживања.

В. Арсић

Профил радних целина

Службе продаје гаса у Сектору трговине гасом Београд

СВАКОДНЕВНО АНГАЖОВАНИ НА 
УГОВАРАЊУ, ФАКТУРИСАЊУ И НАПЛАТИ  
ПРИРОДНОГ ГАСА

Сигурно снабдевање свих купаца 
природним гасом под тржишно 
најповољнијим условима, уз стално 
подизање квалитета услуга, један 
је од постулата пословне политике 
ЈП „Србијагас“. Значајан сегмент у 
остваривању овог пословног циља 
представља уговарање, фактурисање 
и наплата природног гаса, што 
је основна делатност, задатак и 
обавеза наших колега који раде 
у службама продаје гаса, а овога 
пута определили смо се да у овом 
издању „Гас преса“ представимо 
Службу продаје гаса транспорт и 
Службу продаје гаса дистрибуција, 
које припадају Сектору трговине 
гасом у Београду, чији је директор 
Александар Илибашић. Разлог 
више да причамо о њима јесте и 
то што су ових дана објављени 
резултати о наплати текућих 
доспелих потраживања у 2018. 
години, а која је на нивоу компаније 
износила  97,85%. Каква је наплата 
у поменутим службама, шта је све 
у њиховом делокругу рада, колико 
купаца „покривају“, на који начин се 
боре са неплатишама, како и колико 
сарађују са другим службама унутар 
предузећа и понешто још, питали 
смо руководиоце ових служби, 
односно одељења.

Служба продаје гаса транспорт 
Београд којом руководи Александар 
Савкић у свом портфолију има 
преко 160 купаца, највећих и 
најсложенијих правних лица и 
предузетника који се налазе у 
градовима и општинама централне 
Србије. Десет запослених, претежно 
економске струке, води рачуна о 
томе да благовремено уговори 
сарадњу са својим купцима, да 
им тачно и прецизно фактурише 
испоручени природни гас и да 
будно прати и одмах реагује 
уколико наплата не прати све ово 
што претходи, дакле уговорне 
ставке и рокове плаћања назначене 

на фактурама. 

- У оквиру ове службе, снабдевање 
гасом се врши правним лицима 
на категорији II и III, радног 
притиска већег од 6 бара.Купци 
са потрошњом од преко 100.000 
Sm3, представљају главни фактор 
профитабилности ЈП „Србијагас“ 
и у пословним подбилансима 
генеришу значајну добит. По 
последњим подацима по висини 
пословних прихода ЈП „Србијагас“ 
је на 7. месту, а по оствареном 
профиту на 2. месту , од свих 
правних лица на територији Србије. 
Служба продаје гаса је на крају 
циклуса који укључује инвестирање 
у неопходне гасоводе, прикључење 
купаца на гасовод, одржавање истог, 
као и рад заједничких служби, 
тако да позитивно пословање 
компаније представља синергетски 
резултатат добре сарадње  свих 
делова ЈП „Србијагас“. Међу нашим 
највећим купцима гаса истичу се 
ЈКП „Београдске електране“ и „HBIS 
GROUP Serbia” (бивша Железара 
Смедерево). О значају ове службе и 
наших купаца говори и податак да 
укупно фактурисани гас у Служби 
продаје гаса транспорт чини 
95% свих фактура за све купце у 
оквиру Сектора трговине гасом 

Београд, рекао је у разговору за наш 
билтен Александар Савкић. Према 
његовим речима, треба истаћи и 
то да се континуитет уговарања 
и усклађивања са законским 
прописима и интерним актима ЈП 
„Србијагас“, врши за гасну, односно 
календарску годину и да овај 
процес захтева стално обнављање 
инструмената обезбеђења плаћања 
и праћења бонитета купаца. 
Такође, важно је и праћење јавних 
конкурса кроз расписивање 
тендера од стране купаца који 
послују под таквим условима, уз 
припрему документације коју таква 
продаја захтева. Он напомиње и 
да се, у циљу реализације државне 
стратегије привлачења страних 
инвестиција, све више сарадња 
уговара са међународно признатим 
компанијама.

- Посебно се води рачуна о 
наплати фактурисаног природног 
гаса, која је овде на нивоу од 
близу 100%и врши се у складу са 
Одлуком генералног директора ЈП 
„Србијагас“ на основу Закључка 
Владе Републике Србије, којом је 
утврђено доследно спровођење 
политике наплате потраживања.
Уколико се јаве проблеми у наплати, 
примењују се посебне мере у 

СЛУЖБА ПОСЛОВА ЕНЕРГЕТИКЕ

Овом приликом питали смо и за Службу Послова енергетике, која ради у оквиру Сектора трговине гасом, 
и запошљава троје људи, такође економске струке. Руководилац Службе је колегиница Тања Радојковић, 
која нам је рекла да се овде раде анализе и номинације количина природног гаса, као и закуп месечних/
годишњих, прекидних/непрекидних капацитета на излазима са транспортног система ОТС-а. 
- Служба послова енергетике врши и анализу и оптимизацију дневних количина како би се закупили 
адекватни капацитети на излазима са транспортног система. Наш посао је припрема података и израда 
потребних извештаја, затим извештавање Агенције за енергетику Републике Србије и других надлежних 
институција. У овом кратком представљању издвајамо и то да наши запослени припремају и податке 
за Енергетски биланс, као и за Програм пословања предузећа. Са Операторима дистрибутивног и 
транспортног система усаглашавамо податке о количинама природног гаса на месечном нивоу, рекла је за 
Гас прес Тања Радојковић.

Дејан Рашковић, Тања Радојковић, Александар Савкић и Кристина Дреновац
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Вести из Гаспрома

Просечна извозна цена Гаспромовог гаса могла би да се 
креће од 230 до 250 долара за 1.000 кубних метара гаса 
у 2019. години, изјавила је крајем фебруара генерална 
директорка компаније „Гаспром Експорт“ Елена 
Бурмистрова.

- Желим да вас подсетим да је цена за 1.000 кубних 
метара у 2016. години износила 167 долара, у 2017. 
је била 197 долара, а у 2018. години већ 245,5 долара. 
Тренутно уочавамо благи пад цена, али ако погледамо 
најновије тржишне податке, предвиђам овогодишњу 
цену од 230 до 250 долара, изјавила је Бурмистрова, а 
пренела је агенција ТАСС.

Такође, она је навела да је просечна извозна цена 
Гаспромовог гаса порасла за 24,6 одсто у 2018. години и 
да је достигла 245,5 долара за 1.000 кубних метара.

Члан Управног одбора те компаније Олег Аксјутин 
казао је да је Гаспром повећао свој удео на европском 
тржишту на 36,7 одсто у 2018. години, и то са 34,7 одсто 
у 2017. години.                                (www.tanjug.rs)

Руски гасни гигант Гаспром почеће испоруку природног 
гаса Кини преко гасовода „Снага Сибира“ пре рока, већ 
1. децембра 2019. године. То је, како су пренеле агенције,  
изјавио Алексеј Милер, председник Управног одбора 
Гаспрома. Првобитно се очекивало да ће гасовод за 
снабдевање природним гасом „Снага Сибира“ почети 
да шаље гас у Кину 20. децембра 2019. године, а његов 
завршетак један је од главних приоритета Гаспрома. 

- Изградња гасовода „Снага Сибира“ иде убрзано, а 

Гаспром ће почети да испоручује гас у Кину 
пре планираног рока, рекао је Милер након 
разговора у Пекингу са званичницима 
ЦНПЦ-а, са којима Гаспром има 30-годишњи 
уговор за снабдевање гасом од 1,3 трилиона 
кубних метара природног гаса преко гасовода 
„Снага Сибира“, који ће транспортовати 
природни гас из производних центара 
у Иркутску и Јакутији до потрошача на 
далеком истоку Русије и у Кини. Гаспром је, 
како је истакао Милер, доминантан снабдевач 
гаса многим европским тржиштима, док 
се такође труди да задовољи и растућу 
потражњу за природним гасом у Кини, јер се 

земља налази у средишту масивног преласка са грејања 
на угаљ на грејање гасом у милионима домова. 

У 2018. години, кинески увоз природног гаса скочио је 
за скоро 32 одсто од 2017. до рекордних 90,39 милиона 
тона, што је учврстило позицију Кине као највећег 
светског увозника горива. 

(Аг.)

Гаспром саопштио да је у 2018. повећао удео на европском тржишту

У децембру крећу прве испоруке гасоводом „Снага Сибира“

ПРОСЕЧНА ЦЕНА ГАСА ОД 230 ДО 250 
ДОЛАРА У 2019!

ГАСПРОМ НАСТОЈИ ДА ЗАДОВОЉИ РАСТУЋУ 
ПОТРАЖЊУ ЗА ПРИРОДНИМ ГАСОМ У КИНИ

Инфо радови

Хладни зимски дани у нашој Радној јединици 
„Одржавање гасовода“ у Зрењанину протичу у знаку 
радова у овдашњој радионици, где су приведене 
крају припреме за неколико важних послова, који 
ће се на терену финализовати са првим пролећним 
данима. Једна од највећих интервенција урађена 
је управо у Зрењанину, где је екипа „Одржавања 
гасовода“ извршила санацију измењивача топлоте 
на Главној мерно регулационој станици (ГМРС) 
„ТЕ-ТО Зрењанин“. Након што су, на лицу места, 
скинули ову опрему и урадили поправку у радионици, 
која је, рецимо и то, трајала нешто дуже него што је 
планирано, јер је измењивач био у изузетно лошем 
стању, све је враћено у исправно стање и обезбеђена 
је пуна функционалност ове значајне гасне станице за 
овај крај.

- После неколико узастопних благих зима које смо 
имали, ова зима је ипак мало другачија. Било је, као што 
знате, доста снега и веома ниских температура, тако да 
смо се од почетка децембра па до почетка фебруара, 
фокусирали на то да што више посла урадимо  овде у 
нашој радионици. Од колега из „Дистрибуције“ добили 
смо захтев за израду 200 вертикала за кућне гасне 
прикључке, што смо и урадили током ових зимским 
дана. Будући да у марту очекујемо интензивније радове 
на терену, последњих недеља ангажовали смо се и 
на изради мерно регулационе станице за „Фабрику 

шећера“ у Пожаревцу. Када то будемо 
завршили, а трудићемо се да то буде у што 
скорије време, наравно под условом да нам 
временски услови дозволе, урадићемо, односно 
завршити овај посао на терену, у Пожаревцу. 
Поред тога, у току су и припреме за уградњу 
ултрасоничних мерача на Главном разводном 
чворишту (ГРЧ) Појате, које је следеће место, 
после Зворника, где ће се поставити ова 
савремена мерила. Ускоро ћемо у радионици 
завршити и нову мерно регулациону станицу 
за ЦНГ на Палићу, а то је посао који радимо 
на захтев наших Инвестиција, односно по 
уговору са НИС-Гаспромњефтом. Након тога, 
ћемо, приступити уградњи на терену, што 
планирамо у наредних 3 до 4 недеље, чим се 
мало продуже дани и заврши ова зима, рекао 
нам је директор Сектора техничке подршке 

Београд задужен за послове одржавања гасоводног 
система у ЈП „Србијагас“, Слободан Паскаш.

Он још додаје да су колеге из Зрењанина урадиле и два 
топла прикључка, оба по налогу ОДС Београд, и то за 
Рударски институт у Земуну, као и за „Делта Аутомото“ 
на Новом Београду.

- Хтео бих да истакнем да су и колеге из Електро службе 
„Одржавања гасовода“ Зрењанин, такође, имали једну 
веома озбиљну „поправку“ у Кикинди, где је управна 
зграда наше компаније у том граду имала проблем са 
напајањем струјом. Успешно је то решено, након што 
је дијагностикован квар на каблу у трафостаници, а 
оно што је интересантно, будући да је све ово трајало 
неколико дана, наше радне јединице у Кикинди, 
захваљујући ангажовању зрењанинских електричара, за 
све то време нису били без струје, истакао је у разговору 
за Гас прес Паскаш. Он је даље навео да су, чим се снег 
повукао, кренуле већ и контроле станица катодне 
заштите, као и поправка унутрашње расвете у Кикинди, 
на ГРЧ Батајница итд.

Од нашег саговорника сазнајемо и то да ће са лепшим 
временом бити настављене санације оштећења на 
гасоводном систему ЈП „Србијагас“, која су откривена 
након инспекције гасовода интелигентним крацером, а 
списак тих места је, како каже, подугачак.

В. Арсић

Зимска пауза у РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин искоришћена за послове у радионици

ЗАВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА УГРАДЊУ МЕРНО 
РЕГУЛАЦИОНИХ СТАНИЦА У ПОЖАРЕВЦУ И 
НА ПАЛИЋУ

Израда топлог прикључка за Рударски институт Земун
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Инфо плус

Извршни директор ЈП „Србијагас“ Драган Вучур на скупу „Дан српских студената на Оксфорду“

КАКО ПОМОЋИ МЛАДИМ ЉУДИМА 
КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ НА ПРЕСТИЖНИМ 
УНИВЕРЗИТЕТИМА

Србијагас је на Сретење ове 
године, некако на посредан 
начин, учествовао на једном 
несвакидашњем, али веома 
запаженом и интересантном 
догађају. Наиме, извршни директор 
за комерцијалне послове Србијагаса 
Драган Вучур, који је већ десетак 
година уједно и потпредседник 
Управног одбора Регионалног 
центра за таленте „Михајло 
Пупин“ из Панчева, присуствовао 
је у петак, 15. фебруара скупу под 
називом „Дан српских студената 
на Оксфорду“. Реч је о догађају, 
који је организован први пут до 
сада, и то баш на Дан државности 
Републике Србије,  а чији је циљ био 
да се деца, која су пореклом из наше 
земље а студирају на Оксфорду, 
окупе и да им се кроз повезивање са 
учесницима скупа, пружи подршка 
у обезбеђивању услова пре, за време 
и после завршетка студија на том 
престижном универзитету. 

Организатор овог скупа био је 
Национални центар за таленте, 
покровитељ принцеза Јелисавета 

Карађорђевић, финансијску 
подршку пружила је СББ 
Фондација, а међу учесницима су, 
поред нашег извршног директора 
Драгана Вучура, који је био 
представник компанија из Србије, 
били и представници британске 
Менсе, Европске банке за обнову 
и развој (EBRD), професори са 
оксфордског Универзитета, бивши 
студенти а сада успешни пословни 
људи који раде у међународним 
корпорацијама и институцијама, 
као и амбасадорка Републике 
Србије у Лондону Александра 
Јоксимовић.

Дан српских студената уприличен 
је у једној од сала култног „Christ 
Church“ колеџа у Оксфорду, 
а позиву да присуствују овој 
јединственој конференцији одазвао 
се 21 од 25 српских  студената који 
овде похађају основне, мастер и 
докторске студије. 

Преносећи нам своје утиске са 
овог скупа, Драган Вучур, извршни 
директор Србијагаса,  рекао нам је 
да је скуп у Оксфорду био прилика 

да се овим младим људима, по први 
пут на овакав начин, укаже част и 
поштовање.

- Нашој деци која студирају на 
Оксфорду треба одати велико 
признање, јер доћи на студије на 
овај престижни универзитет није 
лако, будући да,  с једне стране, 
постоји проблем знања и умећа који 

та деца треба да имају да би уопште 
успели да се упишу на један од ових 
факултета, а с друге стране, проблем 
су финансије, будући да шкоралина 
за студенте који су из земаља ван 
Европске уније износи око 25 
хиљада фунти, плус трошкови 
живота који чине додатних 10-так  
хиљада фунти. Многи су одустајали 
од студирања иако су успели да 
се упишу, баш због недостатка 
финансијских средстава. Остајали 
су само они који су имали среће да 
су родитељи могли да им помогну, 
а већина је тако обезбеђивала 
новац за студирање, док је само 
неколико њих аплицирало и 
добило стипендије Универзитета 
у Оксфорду. Овој деци, дакле, 
треба помоћи, треба успоставити 
контакт са њима, а оно што 
бисмо ми, као Србијагас, могли 
да им понудимо, то је да им 

обезбедимо да летњу праксу коју 
сви они морају да обаве на једној 
од завршних година студија, а 
будући да смо ми компанија која 
има солидан рејтинг, проведу овде 
код нас и виде како радимо и како 
успевамо да у тешким економским 
условима, остварујемо профит 
и позитиван резултат, рекао је 
извршни директор за комерцијалне 
послове Србијагаса и додао да 
ће бити разговора и о другим 
видовима  помоћи и подршке 
српским студентима, у складу 
са могућностима и пословном 
стратегијом.

Овом скупу на оксфордском „Christ 
Church“ колеџу присуствовао је 
и бивши британски амбасадор у 
Југославији, сер Ајвор Робертс, 
који је читавих 11 година био на 
челу Тринити колеџа у Оксфорду, 

а студентима су се, поред њега, 
обратили и Предраг Ђукић из 
Националног центра за таленте, 
принцеза Јелисавета Карађорђевић, 
амбасадорка Јоксимовић, 
представник наших студената 
Филип Живановић, затим Милош 
Стојановић, млади стручњак 
пореклом из Србије запослен 
у „Facebook“-у, председница 
британске Менсе Џени Гил, бивши 
професор Тринити колеџа Ендру 
Тајри и, у име организатора, Јована 
Лукић, директорка за ПР „United 
Grupe“.

Весна Арсић

ПО МНОГО ЧЕМУ ПОЗНАТ „CHRIST 
CHURCH“ КОЛЕЏ

Оксфорд је најстарији 
универзитетски град у 
Енглеској. Налази се на око 
80 километара удаљености од 
Лондона. Његов универзитет 
основан је још у 12. веку и 
најстарији је универзитет 
на енглеском језику. „Christ 
Church“ колеџ, где је одржан 
Дан српских студената, 
основао је још 1525. године 
Кардинал Волси. Познат је по 
књизи „Повратак у Брајдсхед“, 
а ту је и сниман филм „Хари 
Потер“.

НА ПОКЛОН СПИСИ ИЗ 1919. 
ГОДИНЕ

Главни патрон овог скупа 
била је принцеза Јелисавета 
Карађорђевић, чији је отац 
принц Павле, као и брат 
Никола, завршио студије на 
Оксфорду. Управо због тога, 
организатори Дана српских 
студената замолили су 
домаћине из „Christ Church“ 
колеџа, за документа која 
постоје а која су припадала 
принцу Павлу Карађорђевићу. 
Пронађена су оригинална 
документа, руком писана 
лична преписка између 
принца Павла и принца 
Николе и исечци из новина из 
августа давне 1919. године, 
која су копирана, укоричена 
и предата овом приликом 
принцези Јелисавети.

Обраћање Драгана Вучура учесницима скупа Амбасадорка Јоксимовић на скупу у Оксфорду

Групни портрет учесника „Дана српских студената” у Оксфорду

Студенти пореклом из Србије са организаторима, институцијама и компанијама из Србије
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Сазнајте и ово... Еко кутак

Идеал женске лепоте се кроз историју драстично 
мењао. Данашње лепотице би у периоду ренесансе, 
рецимо, прошле потпуно неопажено. Критеријуме и 
мерила лепоте једног простора и времена данас можемо 
реконструисати посматрајући уметничка дела уметника 
те епохе.

Тако, на пример, у античкој Грчкој лепота се доводила 
у везу са мером, хармонијом и складом духа и тела. 
Спољашња лепота је сматрана одразом унутрашње 
лепоте. Интересантно је да се тада пажња више 
посвећивала мушкој лепоти, која је за њих била у 
нераскидивој вези и са добротом, док је женска лепота 
сматрана предзнаком несреће. Отуда не чуди  што је 
главни кривац за Тројански рат била управо Хеленина 
лепота. Судећи по женским статуама из тог времена, 
идеал женске лепоте је подразумевао пунију фигуру, 
шира рамена, дугу таласасту косу и светлију кожу. У 
античкој Грчкој шминка се користила у минималним 
количинама, а користили су пудере којима су 
избељивали лице и црвене кармине прављене од 
морских алги, док су црне пигменте користили  како би 
постигли ефекат спојених обрва. 

Египатске лепотице су, по узору на Клеопатру и 
Нефертити, биле жене уских рамена, тамније косе, 
симетричног лица и витког стаса. Тада су шминку 
користили и мушкарци и жене. Пудери су прављени 
од глине, којом би избељивали кожу лица. Очи су 
уоквиравале  црним линијама  исцртаним угљем и 
извучене у облик бадема. Кармин и руменило правили 
су од црвене глине. Шминка је, осим естетског, имала и 
религиозно значење. 

Доба ренесансе пропагира потпуно другачију визију 
лепоте: пунији стас, бујне груди, широке кукове и 
заобљен стомак. Светла пут се сматрала одликом 
женствености, а на цени је и што светлија коса. 
Портрети муза ренесансних сликара одишу чистотом, 
смиреношћу, благошћу и еротичношћу. Њихова 
раскошна фигура и заобљени стомак асоцирају на 
плодност. У средњем веку, шминкање није много 
заступљено, али се дозвољавало да би се прекрили 
знаци болести. За разлику од претходних цивилизација, 
жене у Средњем веку нису користиле сенке и ајлајнер, 
али су чупале обрве, а црвени кармин користиле су 
само оне „лаког морала“. 

У викторијанској ери ценио се танак струк, бујне груди 
и пунији бокови. Жене су струкове стезале корсетима, 
а хаљине повећавале жипонима и обручима. Многе 
су због корсета у трудноћи, рађале болесну децу. Једна 
од познатијих жена тог доба млада аустријска царица 
Елизабета – Сиси начинила је култ од своје косе и 
витког струка. Подвргавала се бројним дијетама и 
мукотрпном гладовању. 

Двадесете године 20. века су донеле модну револуцију. 
Струк се више не стеже, него се тежи комплетној 
дечачкој фигури. Да би постигле ефекат малих кукова 
и малих груди, жене су се стезале еластичним завојима. 

Дуга бујна коса је замењена 
кратком боб фризуром, а 
дискретна шминка јарким 
бојама. Жене су почеле 
да се крећу слободније, 
да пију, а цигарета је 
постала симбол њихове 
јачине и друштвене 
равноправности.        

Тридесете, четрдесете и 
педесете године 20. века 
у моду враћају фигуру 
у облику пешчаног 
сата. Широки кукови, 

узак струк и бујне груди опет постају пожељне. Како 
се за постизање  такве фигуре нису  више носили 
корсети, жене су се, да би достигле ово савршенство, 
подвргавале дијетама. Слика и прилика ових модних 
трендова била је управо Мерлин Монро, али и још 
неке од најлепших жена свих времена као што су  Грета 
Гарбо и Софија Лорен. Са шездесетим годинама на 
модну сцену долази седамнаестогодишња манекенка 
Твиги, која на сцену враћа дечачки изглед, изразито 
мршаву фигуру и дуге и мршаве ноге. Са Твиги почиње 
ера озбиљног гладовања. Овај тренд се мање-више 
сачувао до данас са неким мањим модификацијама. 

Седамдесете, осамдесете и деведесете као императиве 
задржавају витко, али здраво, мршаво, мишићаво и 
затегнуто тело. Како би испоштовале захтеве времена у 
коме живе, жене су масовно почеле да се баве спортом, 
да вежбају и да одлазе у теретане. Те године  обележили 
су супер-модели: Клаудија Шифер, Линда Еванђелиста, 
Наоми Кембел, Синди Крафорд, чија тела промовишу 
атлетску грађу, али не премршаво тело, затегнуте 
мишиће и природне облине. Насупрот њима јавља се 
и струја чији је узор манекенка Кејт Мос, која отвара 
врата такозваном „Heroin chic” изгледу. Овакав изглед 
подразумева бледу кожу, изразито мршаво тело без 
облина и нездрав изглед. 

У данашње време се у великој мери наставља са 
трендовима започетим деведесетих. Модни трендови 
форсирају теме о здравој исхрани, редовном вежбању 
и мишићавом телу,  али и истицању женских облина, 
пунијим уснама и равном стомаку. Липосукција и 
уградња импланта су због оваквих естетских захтева 
све учесталије и бројније.

Можемо закључити  да свако време и  култура носе 
своје преференције и критеријуме шта се сматра лепим 
и пожељним.  Ипак, не треба умањити значај и оне 
друге, на први поглед мање видљиве, унутрашне лепоте. 
Према речима Одри Хепберн лепота жене није у одећи 
коју носи, њеној фигури или начину на који чешља 
косу. Лепота жене мора да буде видљива у њеним очима, 
јер су то врата до њеног срца – места где љубав царује. 

Припремила: Дејана Шранц

Да ли смо и колико изложени опасности од загађеног 
ваздуха? Судећи према изјавама надлежних, ваздух у 
Србији је умерено загађен, а повишена концентрација 
загађујућих материја у ваздуху уобичајена је током 
зимских месеци. То је почетком фебруара изјавио 
директор Агенције за заштиту животне средине Филип 
Радовић негирајући да је наш главни град тих дана био  
најзагађенији град на свету, већ да је највероватније 
реч о софтерској грешци сајта „Airvisual.com“,  који је 
објавио ту информацију. Радовић je је рекао да је током 
зимских месеци прекорачење загађујућих материја у 
ваздуху честа појава, односно да је већа присутност 
штетних честица које су последица сагоревања 
фосилних горива.

- Само у Београду постоји неколико десетина хиљада 
појединачних ложишта, а поред тога велика је и 
концентрација возила у саобраћају. Све то узрокује 
прекорачење загађујућих материја током зиме, рекао је 
Радовић за Танјуг.

На питање у којим делови Србије је зими ваздух 
најзагађенији, Радовић је набројао Ваљево, Београд и 
Ниш због сагоревања фосилних горива, као и Ужице 
и Косјерић, због неповољног географског положаја 
који, како каже, током зиме доприноси повећаној 
концентрацији суспендованих честица.

Према последњим извештајима објављеним у Србији, 
изложеност нашег становништва загађењу сумпор-
диоксидом већа је него у земљама Европске уније. 
У њима се констатује да је изражено и загађење 
азот-диоксидом, првенствено у већим градовима. 
Аерозагађење настаје и од чађи, односно црног дима, 
пепела и прашкастих материја другог порекла које 
угрожавају здравље људи и екосистеме. Највећи 

загађивач градова који су 
нарочито назначени, Београда, 
Новог Сада и Ниша, јесте 
саобраћај. Иста истраживања 
показују да најчистији 
ваздух у нашој земљи удишу 
становници Копаоника, Врања, 
Ваљева, Зајечара, Кикинде, 
Косјерића, Костолца и 
Каменичког Виса код Ниша.

Иначе, укупна годишња штета 
која настаје услед загађења 
ваздуха и ефекта стаклене 
баште у Србији процењује 
се на износ од 447 милиона 
до 1,4 милијарди евра, што 
представља између 1,8 и 5,5 
одсто БДП-а. 

Директор Агенције за заштиту животне средине Филип 
Радовић, иначе, у разговору за Танјуг напомиње да 
је у циљу смањења загађености ваздуха неопходно 
спровести системске мере које подразумевају велика 
финансијска улагања, модернизацију индустрије, 
промену начина грејања и прелазак на алтернативне 
изворе, као и повећање коефицијента енергетске 
ефикасности и модернизацију саобраћаја.

А ево где је најчистији ваздух, бољи и од онога у 
Алпима. Тешко за поверовати, али истраживања 
су јасно показала да се такво место налази у нашој 
близини, у румунском делу Баната, а то је Поиана 
Марулуи -Пропланак јабука, на око 150 километара 
од Темишвара. Реч је о месту које се  налази на 
700 метара надморске висине. Квалитет ваздуха је 
осигуран озоном, негативном јонизацијом, природним 
аеросолима и одличним особинама чистог ваздуха. 
Овде јонизација чини чуда за здравље и спречава 
одређене болести.

Пропланак јабука познат је још од тридесетих година 
прошлог века. Краљица Мариора (Марија од Румуније) 
сазидала је као легат зграду Црвеног крста, у облику 
крста, ради лечења и опоравка плућних болесника, која 
је била повезана са плућном болницом у Белој Цркви.

Пре око 10 година, француски стручњаци открили су 
да је у овом месту негативна јонизација ваздуха већа 
него у познатом одмаралишту Давос из Швајцарске. 
Овај податак је научно доказан, а најбитније што 
ову чињеницу потврђују срце, плућа и мозак сваког 
туристе. 

Припремила: Ксенија Аћимовић

У сусрет Међународном Дану жена Једна од најприсутнијих тема у медијима у фебруару

ЛЕПОТА ЈЕ У ОЧИМА ПОСМАТРАЧА ЗАГАЂЕНОСТ ВАЗДУХА У СРБИЈИ

Пропланак јабука у Румунији
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УЛАЗАК У ДЕЧАНЕ

„Мисао о вечном враћању је тајанствена и Ниче је њоме 
прилично збунио већину филозофа; претпоставити да 
ће се једном поновити све оно што смо доживели и још 
да ће се то понављање понављати у бескрај! Шта треба да 
нам каже тај смушени мит?“ Ово вели Кундера у уводним 
реченицама „Неподношљиве лакоће постојања“. 
Има филозофа који мисле, а мишљење је, је л да, њихов 
посао, да синтагма „вечно враћање истог“ није баш добро 
преведена. Неки тврде да је бољи превод „мисао о вечном 
враћању једнакога“ и да ће се у том смислу, по, наравно, 
Ничеу, на овај свет једнога дана вратити „антички 
хероји“, у било ком облику.  
„Или као трагедија, или као фарса“, мисле неки, трећи.  
Кундера, пак, „негирајући“  овај став, још каже - 
парафразирам – да ако нам је дат само један живот и ако 
он не може да се понови, ако се не враћа, онда је он само 
сенка, скица, (кич) живота и не можемо да га упоредимо 
са неким другим нашим животом, који бисмо, по Ничеу, 
живели.  
Има новинара и писаца, дабоме, који, кад их нападне 
искреност, кажу да читавог живота пишу једну те исту 
причу, роман,  текст, колумну.... само, на другачији начин. 
Тако се, кад немам шта ново да кажем, и ја (по вечном 
враћању једнакога) враћам многима, па тако, често 
Ничеу, Кундери, и, мада баш нисам неки верник, враћам 
се (у мислима) - манастирима.
...С пролећа 1988. догодила се екскурзија које ћу се вечно 
сећати и, испоставиће се, да ћу јој се враћати. 
Елем, и у социјалистичкој  Југославији, гле чуда, 
дешавали су се одрони. Били смо заглавили у Рожају, 
(мештани нису баш деловали гостопримљиво, или су 
били само у чуду - као откуд из овог аутобуса испадоше 
ових 40-50 клинаца налик на ванземаљце), а од локалних 

власти саопштено нам је – ни макац!  На неком делу пута 
до Пећи десио се одрон: „Брдо није издржало и затрпало 
је пут“. 

Онда смо, уместо неких 40 километара, путовали 
вероватно 200 -   ишли смо уназад и около преко Новог 
Пазара, Косовске Митровице и Приштине. Некако смо 
се, онако већ улепљени, домогли, докопали  Пећи и 
обишли  Патријаршију. С обизром на то да смо изгубили 
много времена (а време јесте у наднаславу ове рубрике) 
до Високих Дечана стигли смо у сумрак. 

У ствари, вечно враћање једнаког, за мене, је тај „улазак 
у Дечане“. Тада нисам знао, оно што знам, данас - никада 
више нисам пронашао тај мир (тај неописиви спокој) 
који сам осетио кад сам прошао кроз „капије“ тог 
величанственог манастира.

В.Уторник

Како је лепа ова ноћ! Гле, свуда,
С тополе, ‘раста, багрема и дуда,
У млазевима златокосим пада
Несуштаствена месечина. Сада,

Над ливадама где трава мирише,
У расцветаним гранама, сврх њива
Које се црне после бујне кише,
Велика душа месечева снива.

Све мирно, тајац. Ћути поље равно
Где некад паде за четама чета…
– Из многе крви изникнуо давно,
Црвен и плав, Косовом божур цвета…

Поштујући законске рокове за 
усвајање „завршног рачуна“, 
чланови Извршног одбора и 
делегати Скупштине Удружења 
пензионисаних радника ЈП 
„Србијагас“ и његових правних 
претходника, усвојили су на 
седницама Извршног одбора и 
Скупштине УПР, Извештај о раду и 
финансијском пословању удружења. 
Седнице оба ова форума, већ по 
традицији, одржане су у Клубу 
„Соња“ у Новом Саду у среду, 27. 
фебруара. Како су протекла ова два 
важна састанка и шта су следеће 
активности које планирају, питали 
смо председника Удружења Бошка 
Тодоровића.

- На седницама Извршног одбора и Скупштине 
Удружења пензионисаних радника Србијагаса 
разматрани су Извештај о раду, као и Финансијски 
извештај за прошлу, 2018. годину. Скупштина је 
позитивно оценила активности Удружења, а посебно 
је наглашен значај закључења Уговора о осигурању 
чланова УПР-а са ДДОР Нови Сад, са којим већ дужи 
низ година имамо добру сарадњу. Заправо, као и пре, 
и ове године смо донели одлуку да се уговор са овом 
осигуравајућом кућом продужи и за текућу, 2019. 
годину. Сви делегати наше скупштине су јединствени 
у ставу да добри резултати рада Удружења не би били 
могући без велике и активне финансијске, али и других 
видова подршке нашег бившег предузећа и нашег 

синдиката, казао нам је у кратком разговору за Гас прес 
Бошко Тодоровић.

Такође, као и ранијих година, на седници Скупштине 
УПР-а усвојен је и План и програм рада УПР-а за ову 
годину, а како смо чули, делегати су овом приликом 
великим аплаузом поздравили информацију да је 
„Србијагас“ одобрио и уплатио донацију која је, 
заправо, највећа и најзначајнија подршка за рад 
Удружења и свих његових чланова.

Када је реч о првим наредним активностима наших 
бивших колега, они наводе да ће се, традиционално, 
окупити и уочи овог Осмомартовског празника жена 
у свим клубовима у Новом Саду, Београду, Панчеву, 

Кикинди, Зрењанину, Суботици 
и Чачку, а да ће и ове године у 
исто време у седишту Удружења 
у Новом Саду, организовати и 
њихову чувену „Ракијаду“, која 
увек окупи врсне произвођаче, 
чланове пензионерског 
удружења. Дакле, 7. марта у 
Новом Саду, такмичарски 
дух и избор најбољих ракија 
од разног воћа неће изостати, 
а ту је и Дан жена, када се с 
посебном пажњом и пригодним 
поклонима и слављем обележава 
овај леп и значајан празник! О 
свему више у наредном броју Гас 
преса.

В.А.

Удружење пензионера Србијагаса крајем фебруара одржало седнице ИО и Скупштине УПР

ЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА У 2018, 
ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ МЕНАЏМЕНТУ 
И СИНДИКАТУ СРБИЈАГАСА

Непролазно

МИЛАН РАКИЋ (1876 - 1938): „БОЖУР“

РОЛАТ ОД ЛИМУНА
Четири жуманца пенасто умутите са 120g шећера па им додајте 90g брашна, 
прашак за пециво и 1 ванил шећер. Снег од беланаца постепено умешајте 
у жуманца. Кору пеците 15 минута на 180o и готову уролајте  па оставите да 
се охлади. Одмотајте кору и премажите са 400g  мармеладе од лимуна, поново 
уролајте и пребаците у фрижидер на сат. Два беланца са мало соли и 150g шећера мутите на 
пари док шне не постане сјајан, пенаст и топао. Склоните с ватре и наставите да мутите док се 
не охлади. Намажите ролат шнеом па га поспите са кашиком шећера у праху и запеците под 
грилом у рерни неколико минута.          (Припремила: Б. Радуловић)

Усвојен Извештај о раду и Финансијски извештај УПР-а, архива Гп

Са прошлогодишње Скупштине и Извршног одбора УПР ЈП „Србијагас“, архива Гп
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