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НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС“ 
ДОНЕО НИЗ ВАЖНИХ ОДЛУКА НА ДВЕ 
СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ У ЈУЛУ; ИСТАКНУТИ 
ДОБРИ ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ У ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ!

ЕКИПЕ БЕОГРАДСКОГ 
„ОДРЖАВАЊА ГАСОВОДА“ 
УСПЕШНЕ НА МНОГОБРОЈНИМ 
ЛОКАЦИЈАМА У ЦЕНТРАЛНОЈ 
СРБИЈИ ОВИХ ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ!

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА 
ДУШАН БАЈАТОВИЋ И ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ ЖЕЉКО ТРБОВИЋ 
ПОТПИСАЛИ УГОВОР О ГАСИФИКАЦИЈИ 
ТЕ СРЕМСКЕ ОПШТИНЕ!

ЈУЛ/АВГУСТ У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

ФОТОРЕПОРТАЖА СА ПОПУЛАРНИХ 
ПЛАЖА, ПЛАНИНСКИХ И БАЊСКИХ 
ЦЕНТАРА! ГОДИШЊИ ОДМОР ЗА 
ПАМЋЕЊЕ!
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Компанија инфоИнституције инфо

Министри Сијарто и Антић у Мађарској У јулу одржане две седнице Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

Друга седница НО у јулу одржана у Београду

АЕРС издао сертификат независног оператора транспорта „ГАСТРАНС“-у

На јавном увиду „Зелена студија“ о будућем гасоводу од Ниша до Димитровграда

СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА ГАСОМ 
У ВРХУ ПРИОРИТЕТА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ИЗВЕШТАЈ 
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

НАДЗОРНИ ОДБОР ПОХВАЛИО НАСТАВАК 
ТРЕНДА ПОЗИТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

ОДЛУКА ЧЕКА МИШЉЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

ЈАВНА РАСПРАВА У СЕПТЕМБРУ У ПИРОТУ

Министар рударства и енергетике у Влади Републике 
Србије, Александар Антић састао се средином 
августа са мађарским министром спољних послова и 
трговине Петером Сијартом у Tаполки, у Мађарској. 
Министри су се сагласили да две владе стављају 

акценат на чврсту сарадњу у области енергетике, 
посебно на развој пројекта заједничког гасног 
интерконектора, који је од стратешког значаја 
за развој обе земље. Они су истакли да је у току 
координација активности које ће у свим сценаријима 
обезбедити снабдевање гасом Србије и Мађарске.

- За енергетску безбедност нашег региона, кључна 
је сигурност снабдевања гасом као значајног 
енергента како за грађане, тако и за привреду. 
Сигурност снабдевања гасом у врху је наших 
приоритета и та питања ниједна земља не може да 
решава сама за себе, већ она морају да се решавају 
на нивоу региона, између суседа и на начин који 
ће свима обезбедити енергетску сигурност. Ми смо 
као две одговорне владе, испитали читаву лепезу 
могућности снабдевања гасом и сагласили се да у 
свим сценаријима имамо прецизне модалитете како 
ћемо обезбедити неопходне количине,  нагласио је 
министар Антић.                              (www.mre.gov.rs) 

Седница Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Србијагас“ одржана 
је у уторак, 23. јула 2019. године, 
у просторијама компаније у 
Мастер центру Новосадског 
сајма.  Седници је председавао 
председник Надзорног одбора 
професор доктор Муамер 
Реџовић. Присутни су, поред 
чланова Надзорног одбора, били 
и заменица генералног директора 
Блаженка Мандић и извршни 
директори појединих функција 
предузећа.

У оквиру дневног реда, а поштујући 
законом одређене рокове за 
њихово усвајање, чланови 
Надзорног одбора разматрали су 
и усвојили неколико извештаја 
и одлука битних за пословање и 
развој компаније.

Надзорни одбор je, између осталог, 
усвојио Извештај незавнисног 
ревизора о извршеној ревизији 
консолидованих финансијских 
извештаја ЈП „Србијагас“ Нови 
Сад за период  01.01-31.12.2018. 
године, као и Консолидоване 
финансијске извештаје предузећа 

за прошлу годину након извршене 
ревизије независног ревизора.

У јулу је, како је тада речено, 
планирана још једна седница 
Надзорног одбора, која ће бити 
одржана за недељу дана.

(www.srbijagas.com)

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“, Нови Сад усвојио 
је на седници одржаној 30. јула 
у Београду, у законском року, 
Периодичне финансијске извештаје 
предузећа у периоду 01.01-
30.06.2019. године, као и Извештај 
о реализацији годишњег Програма 

пословања 
компаније у првом 
полугодишту.

ЈП „Србијагас“ је у 
том извештајном 
периоду, 
настављајући тренд 
из претходних 
година, остварило 
позитиван 
финансијски 
резултат и нето 
добит.

У усвојеним документима стоји 
да је Предузеће и у 2019. години 
наставило политику сигурности 
и континуитета у снабдевању 
потрошача природним гасом уз 
константне напоре на побољшању 
свих резултата пословања, 

нарочито у домену наплате 
потраживања и рационализације 
трошкова пословања.

Прву половину године, како је 
речено на седници Надзорног 
одбора, обележиле су и 
интензивиране активности на 
стратешким пројектима као 
једном од најважнијих елемената 
даљег развоја и напретка не само  
предузећа Србијагас, већ и државе 
у целини.

Седници Надзорног одбора 
председавао је председник НО 
проф. др Муамер Реџовић, а 
поред чланова Надзорног одбора, 
присутни су били заменица 
генералног директора Блаженка 
Мандић и чланови пословодства 
компаније.        (www.srbijagas.com)

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у 
складу са Законом о енергетици, Решењем АЕРС-а 
о  изузећу новог интерконектора за природни гас 
и Актима АЕРС-а, на седници одржаној 15. августа 
2019. године, донео је Одлуку којом се Друштву 
са ограниченом одговорношћу „ГАСТРАНС“ издаје 
сертификат као независном оператору транспорта 
природног гаса, уз обавезу да најкасније у року од 
6 месеци пре почетка оперативног рада достави 
употребне дозволе или упише право својине на 
објектима транспортног система природног гаса, као 

и да достави доказе да самостално послује и управља 
изграђеним транспортним системом у складу са 
Решењем АЕРС-а којим је одобрено изузеће.

Ова одлука се, сагласно обавезама које проистичу из 
Уговора о енергетској заједници, доставља надлежном 
телу ЕЗ ради давања мишљења. По прибављању 
поменутог мишљења, Агенција за енергетику РС ће 
донети коначну одлуку о сертификацији и исту ће, 
заједно са мишљењем надлежног тела Енергетске 
заједнице, објавити у „Службеном гласнику РС“ и на 
својој интернет страници.                          (www.aers.rs)

Како су средином августа објавили медији, у 
наредних 20 дана на јавном  увиду ће бити Студија 
о процени утицаја на животну средину будућег 
гасовода Ниш-Димитровград. Студију је поднео 
носилац пројекта - ЈП „Србијагас“, а заинтересована 
јавност, органи и организације увид могу остварити 

у градским управама Ниша и Пирота, општинским 
управама Беле Паланке и Димитровграда, као и 
на сајту Министарства заштите животне средине. 
Јавна расправа о Студији за гасовод који представља 
интерконекцију између Србије и Бугарске, заказана је 
за 25. септембар у Пироту.                                        (Аг.)

Министри Антић и Сијарто у Таполки

Надзорни одбор и пословодство на седници у Новом Саду

Посебно истакнути стратешки пројекти, седница НО
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Гасификација инфо

Граде се дистрибутивне мреже широм Војводине

ЗАВРШЕНА КОМПЛЕТНА 
ГАСИФИКАЦИЈА ПАНЧЕВА

Весна Арсић

Одавно је познато да је проценат 
гасификације различит када се 
гледа Војводина и Централна 
Србија. На север наше земље 
гас је стигао  још пре тридесет 
и више година, али неки делови 
Покрајине још увек чекају да 
гасна мрежа прође кроз њихов 
крај. Према неким подацима, само 
1,5% подручја Војводине је још 
негасификован. Зато се у нашој 
компанији спроводе све неопходне 
активности да гасификација у овом 
делу земље буде 100-процентна. 
Актуелни пресек стања, када је 
о овој теми реч, добили смо од 
директора Сектора инвестиција 
Нови Сад Мирослава Лекића.

- Завршетак гасификације је једна 
од приоритетних ставки у свим 
нашим пословним плановима и 
програмима пословања. Овде у 
Војводини можемо рећи да се 
овај посао ради у континуитету, 
без престанка већ деценијама. 
Преостала је још само понека 
општина да у њој тек започињемо 
гасификацију, све остале од 45 
колико их има у Покрајини, су 
великим делом покривене гасном 
мрежом или је тај посао у некима 
од њих у финалној фази.Град у 
којем ове године завршавамо 
комплетну гасификацију и у све 
његове делове доводимо гас је 
Панчево. Требало би да до почетка 
грејне сезоне у октобру гас  буде 
пуштен у мрежу и у преосталих 
осам градских целина где до 
сада није било могуће грејати се 
на наш енергент. Тиме би трећа 
фаза гасификације Панчева 
била окончана, каже на почетку 
разговора за Гас прес Мирослав 
Лекић.

Од других важних пунктова где су 
мреже завршене, спомиње и Шид 
и Белу Цркву. У овим општинама 
изграђени су гасоводи ниског 
притиска, тј. дистрибутивна гасна 

мрежа, али недостају 
доводни гасоводи 
којима би гас стизао у те 
делове Војводине. Зато 
су потписани уговори и 
започете активности на 
прикупљању све потребне 
документације за изградњу 
гасовода високог притиска 
Сремска Митровица – Шид 
и Тилва – Бела Црква. Када 
ови доводни гасоводи 
буду готови, стећи ће се 
услови да гас стигне у сва 
насељена места у ове две 
општине.

Питамо и за друга 
војвођанска места и 
наравно за рокове када би 
у тих неколико општина 
које су преостале, могао да 
стигне гас.

- У току је гасификација општине 
Ковачица. Ту је урађено две 
трећине посла и још има да 
се ради да би гас стигао до 
домаћинстава и малих привредних 
и агроиндустријских погона у 
Ковачици, Дебељачи, Падини, 
Уздину, Путникову, Самошу и 
Идвору. У плану је да се овде 
укупно изгради око 53 километра 
гасовода средњег притиска и близу 
270 километара дистрибутивне 
мреже. Ради се и у Срему, тачније 
у општини Ириг, где је мрежа 
већ стигла у поједина места, а у 
плану су Врдник, Ривица, Јазак, 
Ириг исток, Летенка и Мала 
Ремета. Више од пола посла је 
овде урађено, али нисмо сигурни 
да ће гас бити пуштен у мрежу до 
почетка зиме, јер је прикупљање 
документације и неопходних 
дозвола увек најсложенији посао 
који дуго траје и не зависи од 
нас. Важно нам је да до Ирига 
постоји изграђен гасовод, као и 
станица на коју ћемо прикључити 
ову мрежу, једино треба још да се 
изгради пар километара гасовода 

средњег притиска па да овај посао 
буде заокружен. Треба у овом 
извештају свакако поменути и још 
један велики град у којем се ради 
гасификација, а то је Зрењанин. 
Реч је о изградњи мреже у сеоским 
срединама које до сада нису 
имале гас, а то су Перлез, Чента, 
Книћанин, Фаркаждин, Томашевац, 
Орловат, Бело Блато, Тараш и 
Јанков мост, као и у Индустријској 
зони Зрењанин. Укупна дужина 
мреже коју треба да изградимо 
је 227 километара, а гасовод 
средњег притиска је дугачак 76 
километара. Све ово што смо 
споменули и што је започето ових 
дана или раније очекујемо да буде 
завршено у 2020. години, тако да 
ће потрошачи у овим војвођанским 
местима моћи да рачунају на гас у 
следећој грејној сезони, рекао нам 
је директор Сектора инвестиција 
Нови Сад.

Сазнајемо у овом разговору за 
још један важан пројекат чија 
реализација тек што није почела. 
То је изградња гасовода високог 
притиска од Футога до Беочина, 

који ће ићи испод Дунава. 
Значај овог посла наглашен је 
нарочито након почетка радова на 
измештању и претварању гасовода 
високог притиска који са бачке 
стране прелази на сремску код 
Жежељевог моста у Новом Саду и  
даље у Петроварадину се укршта 
са правцем будуће међународне 
пруге Београд-Будимпешта. Због 
тога што правила о одстојању 
налажу да овде онда неће моћи да 
постоји гасовод високог притиска, 
одлучено је да се он премести 
и настави да функционише као 

средњи притисак, а да улогу овог 
досадашњег веома значајног 
гасовода, преузме будући који ће 
спајати Футог и Беочин. 

- Уколико временски услови буду 
добри, а имајући у виду да ће 
радови почети у септембру, ми 
очекујемо да би овај посао могао 
да буде завршен до краја ове 
године. Биће ово градитељски  
интересантан подухват будући да 
ће се радити прелаз преко Дунава, 
методом подбушивања, како  би 
могао да се постави гасовод. 

Велике су шансе 
да све ово буде 
готово до Нове 
године, изјавио 
је за наш билтен 
Мирослав 
Лекић.

Почињу и 
радови на 
гасификацији 
још две 
општине 
у Срему, у 
Сремској 
Митровици и 
Пећинцима. 

Потписани су уговори, чекају се 
дозволе, а прве цеви могле би да 
буду положене већ за коју недељу. 
У Сремској Митровици у плану 
је довођење гаса до Кузмина, 
Мартинаца, Чалме, Босута, Великих 
Радинаца, Бешенова, Шуљама, 
Манђелоса, Лежимира, Ноћаја 
и Засавице, а у Пећинцима до 
села Сибач, Попинци, Сремски 
Михаљевци, Брестач, Доњи 
Товарник, Огар и Обреж. Дакле, 
око 300 километара у Митровици и 
120 у Пећинцима. 

На све стране, како чујемо, ради 
се и за „трећа лица“, односно по 
захтеву разних индустријских 
корисника, мале привреде, 
агроиндустријских погона, сушара 
и фарми, граде се нови гасоводи. 
За наше колеге у Инвестицијама 
ово је исти посао као и сви други 
које радимо, једино је разлика 
што инвеститор у овој ситуацији 
није Србијагас, већ предузеће 
које захтева изградњу гасовода 
до својих погона. Али принцип 
рада и приступ, који је увек 
професионалан, одговоран и 
посвећен, је увек исти!

ДИРЕКТОР БАЈАТОВИЋ И ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ И ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
ПОТПИСАЛИ УГОВОР О ГАСИФИКАЦИЈИ ПЕЋИНАЦА

У просторијама ЈП „Србијагас“ у Новом Саду, у петак, 16. августа,  потписан је Уговор о гасификацији општине 
Пећинци. Уговор су потписали генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, председник општине Пећинци мр 
Жељко Трбовић и у име стратешког партнера општине и извођача радова, директор предузећа „Промонт група“ 
Милинко Цицмил. Захваљујући овом тројном уговору, биће омогућен наставак гасификације општине Пећинци, 
која је заустављена пре више од осам година, након што су гасификована само четири насеља. Овом капиталном 
инвестицијом, вредном преко шест милиона евра, гасоводна мрежа биће изграђена у преосталих 11 насеља 
пећиначке општине, а гас као енергент постаће доступан свим домаћинствима, комуналним потрошачима и значајним 
индустријским потрошачима у целој општини. Биће изграђено укупно 119 километара гасовода. Како је саопштено 
након потписивања уговора, овим документом Србијагас је на себе преузео улогу инвеститора, Промонт група ће 
извршити све радове на изградњи гасне мреже и објеката, а Општина Пећинци ће, у складу са својим надлежностима, 
пружити стручну помоћ и логистичку подршку.                             (www.pecinci.org)

О гасификацији у Војводини, Мирослав Лекић

Трбовић, Бајатовић и Цицмил потписују Уговор Сва места у општини Пећинци биће гасификована

Почетак радова у Книћанину, градоначелник Зрењанина Ч. Јањић и П. Бобар
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Иако је сезона годишњих одмора, 
у пуном јеку је и сезона радова 
на градилиштима, односно 
гасоводним објектима широм наше 
земље! Наше колеге из Радне 
јединице „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин, из године у годину 
показују како добра организација, 
али и знање и искуство на 
терену, заједно доприносе да 
се сви планирани и ванредни 
послови ураде на време, а да се 
у исто време испоштују и захтеви 
запослених да оду на заслужену 
летњу паузу и мало одморе. По 
свему судећи, ово лето обележио 

је велики 
посао надомак 
Лознице, где је  
код села Стража 
на разводном 
гасоводу РГ 05-06 
рађена санација 
перфорације, 
откривене након 
испитивања 
интелигентним 
крацером.

- Овај посао 
је прилично 
дуго трајао, од 
22. јула до 21. 
августа, дакле 

пуних месец дана. Екипа је све 
време била смештена тамо,  у 
близини места где су се изводили 
радови, а викендом су долазили 
кући. Иако смо имали извесних 
проблема са опремом, који се иначе 
заиста ретко дешавају, успели 
смо да овај посао завршимо како 
се то од нас и очекивало. Ми смо 
иначе ову санацију планирали још 
за прошлу годину, међутим као 
што смо рекли у неком од наших 
ранијих разговора, делови стопл 
машине,уз помоћ које је требало да 
радимо ову интервенцију, били су у 

Белгији на ремонту и сервисирању 
у фабрици „TDW“, а будући да нам 
је у јуну стигла поправљена ова 
опрема, могли смо овај посао на 
миру да урадимо. Дакле, 10 људи је 
било у Лозници, сви расположиви 
заваривачи су били тамо, наравно 
и сви други чланови екипе. Све у 
свему, овај посао заокупио је нашу 
пажњу овога лета и повукао много 
ресурса, људе и опрему, рекао нам 
је Слободан Паскаш, директор 
Сектора техничке подршке 
Београд задужен за послове 
одржавања гасоводног система. 

Паралелно са овим послом, ипак 
су успешно урађени и други 
радни задаци. Тако су колеге 
из „Одржавања гасовода“ 
Зрењанин током јула и августа 
урадили и следеће: започете су  
реконструкције мерних линија на 
ГМРС „Милан Видак“ Футог, на МРС 
„Турија“, на МРС „Тителски ред“ 
Зрењанин, МРС „Салајка Широка 
Потрошња“ Нови Сад. Урадили су 
и испитивање измењивача топлоте 
на МРС Бачка Топола, а исти тај 
посао урађен је и за ГМРС Футог. 

- Од колега из Дистрибуције Нови 
Сад добили смо захтев за израду 

200 кућних гасних прикључака, 
а од осталих послова хтео бих 
да споменемо и да смо имали 
једну санацију перфорације на 
дистрибутивној гасној мрежи у 
Новом Итебеју и једно етажирање 
гасовода за ДТД Северна Бачка 
Суботица. Било је, дакле, посла 
и „за трећа лица“, тако да смо 
урадили и једно измештање 
прикључка за предузеће „Мистрал“ 
из Чуруга, каже још Паскаш, 

наводећи послове са списка, током 
лета урађених пројеката.

Екипе „Електро одржавања“ имале 
су и овог лета свој уобичајени 
ритам, радећи  све редовне 
обавезе „по белој књизи“. То 
је контрола станица катодне 
заштите, контрола уземљења, 
контрола расподеле потенцијала 
дуж трасе, затим и уземљење на 
МРС „Котеж“ у Панчеву и на ГМРС 
„Вршачки ритови“.

Ни овога пута није изостала 
подршка коју с времена на време 
мајстори из Зрењанина пружају 
колегама из Београда. Тако су 
крајем јула и почетком августа 
заједно са њима били у Чачку, где 
је рађено спајање гасовода на 
градску мрежу. 

- Будући да смо на располагању 
имали мало заваривача, један је 
морао на два дана да напусти 
посао у Лозници (Стража) и оде 
у Чачак, где је због заустављеног 
протока гаса било важно да 
интервенција буде завршена у 
планирано време, а потом се врати 
и са колегама заврши санацију у 

Стражи, додаје Паскаш.

Први наредни већи посао биће 
санација перфорације код Бачког 
Петровог Села, и то на гасоводу од 
30 цоли, што је далеко захтевнији 
посао.  

- За такав посао нам у исто време 
требају четири заваривача, да раде 
по двојица са сваке стране. Знате, 
када се ради заваривање фитинга 
на овако великим пречницима, ту 
не сме да се стане, то траје по 10, 
12 па и 14 сати у континуитету, без 
предаха. Ово заиста није лак посао 
и зато и овом приликом желим да 
истакнем рад наших колега који 
су свакодневно на терену и који 
воде рачуна о одржавању нашег 
целокупног система, каже на крају 
разговора наш саговорник, од 
кога сазнајемо и то да је само у 
последњих пар месеци ова радна 
јединица, из разних разлога, због 
одласка у пензију,давања отказа, 
болести и разних других разлога, 
бројно ослабљена, што је сигнал 
да би требало да се размишља о 
њеном  кадровском појачању. 

В. Арсић

У РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин радно и овог лета

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ГАСОВОДУ 
ШАБАЦ-ЗВОРНИК КОД ЛОЗНИЦЕ

Инфо радови

Заваривање фитинга, правац према Шапцу

Прошлог лета на овом гасоводу урађена је привремена санација да би ове године посао био завршен у целости

Наши заваривачи неуморни, правац према Лозници Исецање гасовода
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Инфо радови Инфо плус

И овог врелог лета пуно посла за Сектор техничке подршке Београд

НАШЕ ЕКИПЕ У ЈАГОДИНИ, ЗЕМУНУ, 
АРАНЂЕЛОВЦУ И ЧАЧКУ

Јасмина Ђорђевић

Сектор техничке подршке Београд 
током јула и августа, осим 
редовног посла на одржавању 
гасовода, имао је и доста 
интервентних послова на више 
локација широм Србије. Према 
речима Оливере Нишавић, 
управника Радне јединице 
„Одржавања  гасовода“ Београд, 
на захтев сектора Инвестиција 
и Дистрибуције, у уторак, 23. 
јула ове  године, извршено је 
повезивање новоизграђеног 
прикључног челичног гасовода 
са карактеристикама – Ø114,3mm 
х3,6mm и Мерно регулационе 
станице Шуљаковац капацитета 
4.000m3/h, са постојећим челичним 
гасоводом градске мреже ГМ 08-04 
Јагодина према Рековцу пречника 
8“.

- За време извођења радова 
вршена су одмах испитивања, 
попут радиографске  контроле 
свих завара 100% и испитивање 
изолације подземног дела 
гасовода на електропробојност 
(на 15000V), појашњава за 
Гас прес Оља Нишавић. Она, 
такође, додаје да је крајем 
јула и почетком августа у 
Чачку извршено преспајање 
измештеног гасовода на 
постојећу ГМ 08-11, као и прво 
пуњење градске мреже Чачак, 
II Индустријска зона. По захтеву 
компаније „Атениккомерц“, 
извршеноје и измештање 
гасовода на градској мрежи 
Чачак, на два места. 

- Такође, у овом периоду 
урађена је и реконструкција 
регулационе линије, замена и 
уградња регулатора притиска 
на једној линији МРС „Кока 
Кола“ у Земуну. По захтеву 
Сектора дистрибуције 
природног гаса , крајем јула и 
почетком августа, извршена 
је демонтажа постојећег и 

уградња заменског регулатора 
притиска на горњој регулационој 
линији за ову мерно регулациону 
станицу у Земуну. Реконструкција 
је изведена у циљу замене 
дотрајале опреме и сигурнијег 
снабдевања 
поменутог 
потрошача на 
градској мрежи 
05-01 у Земуну. 
Послове на 
реконструкцији 
извршио је Сектор 
техничке подршке 
Београд, каже 
Оливера Нишавић 
за Гас прес и 
додаје уједно да је 
послове затварања 
гаса, пражњења 
делова инсталација 

на МРС „Кока Кола“ извршено у 
сарадњи са Сектором дистрибуције 
природног гаса и одговорним 
лицем компаније „Кока Кола“.

Она у разговору још напомиње да 
је за време извођења описаних 
радова добра сарадња била и 
са Диспечерским центром ЈП 
„Србијагас“у Београду.

Од колега у овом сектору чули смо 
и да је средином августа, тачније 
15.08.2019. године, у времену 
од 8-20 часова у Аранђеловцу 
на ГМ 07-02 извршено спајање 
измештеног дела челичног 
гасовода од 2“ на постојећу мрежу.

- Такође, по захтеву Сектора 
дистрибуције природног 
гаса, извршено је преспајање 
новоизграђеног дела гасовода 
градске мреже  ГМ 07-02, на линији 
за МРС Венчац у Аранђеловцу, у 
дужини од око 225 метара. Послове 
на извођењу преспајања новог 
дела инсталације на постојећу 
градску мрежу извео је Сектор 
техничке подршке Београд.

Послове затварања и отварања 
потрошача на градској мрежи, 
као и у претходном случају, 
извршили су „Дистрибуција” и 
друге надлежне службе, чули смо 
у нашем  „Одржавању гасовода“ 
Београд.

Неће бити трећег позива за приватизацију МСК

Влада усвојила Закон о агенцијском запошљавању

ПРЕМИЈЕРКА БРНАБИЋ:  „МЕТАНОЛ“ ВИШЕ 
НИЈЕ ТЕРЕТ ЗА ДРЖАВУ

Медији су у августу објавили вест да за Метанолско 
сирћетни комплекс у Кикинди неће бити објављен 
трећи позив за приватизацију. Како је тим поводом 
истакла премијерка Ана Брнабић, у том случају 
„Метанол“ би био понуђен за свега 30 одсто 
процењене вредности, што би значило да се продаје 
далеко испод праве цене. 

Држава је, иначе, већ објавила два тендера за 
проналазак стратешког партнера за МСК, али 
заинтересованих купаца није било. На тендеру из 
децембра 2017. године документацију је откупио 
један кипарски холдинг, али није доставио обавезујућу 

понуду. Почетна цена за продају 100% капитала 
МСК тада је била 38,5 милиона евра, што је 
износило 100 одсто процењене вредности. Пре 
годину дана, Министарство привреде је објавило 
да се ни на други тендер нико није јавио, иако је 
почетна цена била 24,4 милиона евра, што је 50% 
укупне процењене вредности.

Премијерка Брнабић навела је да „Метанолско 
сирћетни комплекс“ више није терет за државу, 
да покрива своје издатке и трошкове и да 
стабилно послује, тако да неће бити објављен 
трећи позив за приватизацију. Већински власник 
МСК је „Србијагас“ са 71,85% капитала, који је 
и донео одлуку о покретању приватизације. У 

власништву Републике Србије је 24,8%. Чињеница 
је да су метанол и сирћетна киселина тражени на 
тржишту, тако да се извезе 98% производње, што је 
случај и у првој половини ове године, када је извезено 
сирћетне киселине у вредности од 16 милиона евра 
и метанол  у вредности од 10,5 милиона евра. У МСК 
тренутно ради 530 људи, а осим фабрике у Кикинди, 
у власништву ове фирме је и испостава у Бару, где се 
налази и терминал за претовар сирћетне киселине из 
железничких цистерни у бродове.   

(Аг.)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 
01. августа ове године усвојила Предлог закона 
о агенцијском запошљавању, којим се радно 
законодавство Србије усаглашава са међународним 
стандардима МОР, Међународне организације рада и 
Европске уније. Предложеним законским решењима 
уредиће се ова област и максимално заштитити 
такозвани агенцијски запослени, којима ће убудуће 
бити обезбеђена једнака зарада и други услови рада, 
као што су радно време, одсуства, одмори, безбедност 
и здравље на раду, као и други услови рада који се 
примењују на запослене које послодавац непосредно 
запошљава.                             (www.sindikat-srbijagas.com)

Екипа београдског „Одржавања“ у Јагодини

У Чачку је због ових радова заустављен проток гаса Зграда Владе Србије

Постројења МСК Кикинда

МАКСИМАЛНА ЗАШТИТА 
ЗА СВЕ КОЈИ РАДЕ 
ПРЕКО АГЕНЦИЈА
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Свет гаса
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Руски министар енергетике Александар Новак 
предложио је да се за још годину дана продужи 
уговор о транзиту руског гаса ка Европи преко 
украјинске територије, пренеле су крајем јула руске 

агенције. Уговор истиче 31. децембра 2019. 
године, што изазива забринутост у вези са 
снабдевањем гасом. 

- Предложили смо својим колегама да продужимо 
постојећи уговор за још годину дана по 
постојећим условима, рекао је Новак, преносе 
медији. Он је рекао да Кијев није још одговорио 
на тај предлог.  

Иначе, руски гасни гигант Гаспром и украјинска 
група Нафтогас воде судске спорове годинама 
у назад.  До сада тространи разговори са 
Европском унијом намењени решењу ситуације 
нису донели резултате. Крајем 2019. требало 
би да буду пуштена у рад два гасовода која 
заобилазе украјинску територију, руско-немачки 
„Северни ток 2“ и турско-руски „Турски ток“, чиме 

би Кијев био лишен знатне финансијске добити и јаког 
аргумента у расправама са Русијом. 

(Аг.)

„Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.“ (Холандија) и 
„Rosingaz Limited“ (Кипар), компаније ћерке у 100% 
власништву ПАО „Гаспром“ успешно су завршиле 
продају 693.627.848 обичних регистрованих акција 
Гаспрома (2,93% од оснивачког капитала), уз 
коришћење берзанске технологије закључивања 
послова на ПАО Московска Берза. Продаја акција је 
извршена преко Гаспромбанке, која је дејствовала 
као организатор и брокер пласмана. Цена пласмана 
је износила 200 рубаља и 50 копејки за једну 
акцију. Након завршетка пласмана број акција ПАО 
„Гаспром“ у слободној продаји, према проценама 
компаније, повећаће се до 46,02% од оснивачког 
капитала.   (www.gazprom.ru)

Према информацији објављеној на сајту Гаспрома, 
од 9. јула 2019. године за руководиоца Сектра 106 
-  портпарола Председника Управног одбора ПАО 
„Гаспром“  именован је Сергеј Купријанов. Он у 
Гаспрому ради од 2003. године, при чему је његова 
претходна дужност била портпарол Председника 
Управног одбора — заменик руководиоца Сектора 106. 
Александар Беспалов, који се претходно налазио 
на челу Сектора 106 напустио је своју дужност због 
одласка у пензију.

(www.gazprom.ru) 
Превод са руског: Милица Пријић

Русија је завршила са полагањем готово 
две трећине цеви за гасовод „Северни 
ток 2” по дну Балтичког мора, изјавио је 
заменик председника управног одбора 
Гаспрома, Олег Аксјутин. 

- Завршено је око 60 одсто подморског 
дела гасовода, рекао је Аксјутин за канал 
„Русија 24“. Подморски део гасовода, којим 
ће се обављати испорука руског природног 
гаса до Немачке и даље ка другим 
европским купцима, требало би да буде 
завршен до краја ове године. Званичник 
Гаспрома је додао да су подморска и 
копнена деоница гасовода повезани на 
немачкој страни прошле године и да је 
тренутно у изградњи пријемни терминал 
на том месту. На руском делу, у току 
су радови на завршетку копнених и 
подморских деоница, јавља „Раша тудеј“, 
преноси Танјуг.         (Аг.)

Руски енергетски гигант Гаспром годишње ће увозити 
5,5 милијарди кубних метара природног гаса из 
Туркменистана, објавила је руска компанија. Уговор 
о куповини, који је Гаспром потписао са енергетском 
компанијом Туркменгас из Туркменистана, биће на 
снази до 30. јуна 2024. године, наводи се у саопштењу 

руске компаније, а преноси турска новинска агенција 
Анадолија. Две компаније су претходно имале уговор 
на два и по месеца, у склопу којег је, у том периоду, 
била предвиђена испорука од 1,2 милијарде кубних 
метара гаса. Тај уговор је истекао крајем јуна, преноси 
Танјуг.                      (www.tanjug.rs)

Вести из Гаспрома

Пословање на берзи

Кадровске промене

Завршено око 60% подморског дела „Северног тока 2“

Гаспром и Туркменгас уговорили сарадњу

ПРЕДЛОЖЕН ПРОДУЖЕТАК УГОВОРА СА 
УКРАЈИНОМ

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРОДАЈЕ 2,93% 
ОБИЧНИХ АКЦИЈА ПАО „ГАСПРОМ“

СЕРГЕЈ КУПРИЈАНОВ ИМЕНОВАН ЗА 
РУКОВОДИОЦА СЕКТОРА 106 

ДО КРАЈА 2019. БИЋЕ ГОТОВА ДЕОНИЦА 
ПОД ВОДОМ

ДОДАТНА СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА

Гаспромова станица

Градња Северног тока 2
Сергеј Купријанов

У једном од Гаспромових „погона“
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Прес угао

Ксенија Аћимовић

Увек у жижи интересовања 
јавности! Ако поредимо прво 
полугодиште 2018.  и 2019. године, 
подаци из анализе коју је, као и 
сваке године у ово време урадила 
Служба за односе с јавношћу и 
маркетинг ЈП „Србијагас“, показују 
да смо ове године имали 1.053 
објаве више него прошле. Оно што 
је нарочито важно у овој анализи 
– у овом повећаном броју објава 
бележимо много више позитивних 
наслова и текстова, чак 8,5 пута 
више, него у првих 6 месеци 
прошле године. Дакле, укупан број 
објава у медијима у периоду јануар-
јун 2018. године је 4.875, док је у 

истом периоду прошле године 
било 3.822 текста у штампаним 
и прилога у електронским и 
интернет медијима. Разлика је 
евидентна и ако се погледају 
теме за које је владало највеће 
интересовање новинара. Док је 
прошле године највише објава 
било о „Пословању Србијагаса“, 
ове године је доминантна тема 
„Гасоводи“, а у оквиру тога 
најзанимљивија медијима је 
„Изградња гасовода Турски ток“, 
која је имала чак 754 објаве, што 
би просечно износило 126 текстова 
месечно или више од 4 дневно. И 
то само о овој једној теми! Готово 
сви текстови о Турском току имају 

неутралну конотацију, а медији 
који су највише писали и најчешће 
се интересовали за ову тему 
су Танјуг, РТС  и Политика. 
Оно што је заједничко у овој и 
прошлогодишњој анализи, то 
је чињеница да примат имају 
интернет медији (74%) и да је 
број објава на интернету далеко 
далеко већи него у штампаним 
медијима (12%) и на телевизији 
(14%). Конкретно, на интернету 
је било 3.594 објаве, у штампаним 
медијима 682, а на електронским 
медијима 599 прилога. Највише су 
о нама писали  Политика, Дневник 
и Вечерње новости, ТВ прилоге о 
нама најчешће су објављивали РТС 
1, ТВ Прва, Радио Београд, РТВ 1 и 

ТВ Пинк, а међу порталима нама 
су се највише бавили „tanjug.rs“, 
„novosti.rs“, „blic.rs“ и „b92.net“. 
Поред већ поменутог „Турског 
тока“ и „Гасовода“, теме о којима 
су медији писали и причали биле 
су и „Банатски Двор“, „Цена 
гаса“, „Пословање Србијагаса“, 

„Зависна предузећа“, 
„Дистрибутери гаса“. 
Са пажњом смо 
пратили и објаве о 
генералном директору 
Србијагаса, којих је у 
првом полугодишту 
ове године било 
нешто мање него 
прошле године, укупно 
294, за разлику од 
прошлогодишњих 
330. Много је бољи 
тоналитет ових 
објава у 2019. години, 
будући да је 21% од 
укупног броја имао 
изразито позитивну 
конотацију! Све ово 
што смо споменули 
у нашој анализи 
итекако доприноси 

подизању угледа 
компаније, који 
многи стручњаци 
сврставају у један 
од најважнијих 
пословних 
приоритета и 
задатака. Добар 
углед и имиџ 
компаније доносе 
конкурентску 
предност и 
целокупни 
пословни успех, 
чак су, према оцени 
стручне јавности,  
једнако важни као 
и њени финансијски 
резултати!

Интересовање медија за Србијагас веома велико

НАЈЗАСТУПЉЕНИЈА ТЕМА У ПРВОЈ 
ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ ЈЕ „ТУРСКИ ТОК“

СТРУКТУРА ОБЈАВА ПО ТЕМАМА

ТУРСКИ ТОК

ГРАФИКОН ОБЈАВА ПО ТЕМАМА СА ТОНАЛИТЕТОМ

У ПОВЕЋАНОМ БРОЈУ 
ОБЈАВА БЕЛЕЖИМО 
МНОГО ВИШЕ 
ПОЗИТИВНИХ НАСЛОВА И 
ТЕКСТОВА, ЧАК 8,5 ПУТА 
ВИШЕ, НЕГО У ПРВИХ 6 
МЕСЕЦИ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
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Фото репортажа

Време годишњих одмора још увек је актуелно, мада 
полако пролази. Остало је још, надамо се неколико 
недеља лепог и топлог времена у септембру за оне 
који управо овај месец сматрају најлепшим за одмор 
на мору или на планини, и можемо рећи да се сезона, 
бар на уобичајеним дестинацијама, завршава. 

А колико су нам важни годишњи одмори, сви знамо. 
Узимамо их да бисмо направили предах од посла, да 
бисмо смањили стрес и били здравији, и напослетку, 

да би на свом радном месту били продуктивнији, 
креативнији и генерално задовољнији на свим 
пољима. Док су још свежи утисци са летовања, и ми у 
Гас пресу издвајамо мало простора за прелепа места 
са којих сте нам се јављали. Фотографије ће и овога 
пута казати више него сто речи. А стигле су нам из 
Грчке, Турске, Египта, Црне Горе, али и са Златибора, 
Копаоника, Таре, из Сокобање, Ивањице, Голупца... 

Летњи колаж

ГОДИШЊИ ОДМОРИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ

БРОЈ 151/152 - ЈУЛ/АВГУСТ 2019.

Водопад Гостиље

Тврђава у Голупцу

Пропланци Копаоника

Једна од лепших плажа у Црној Гори, будвански ХавајиЗлатибор Египат је ове године био  веома популаран Сокобања лек за плућа Жабљак за опуштање

Уз летовање у Турској увек иде и шопинг

Били смо и у грчком „Порто Карасу“ док је било невреме

Таласи у Буљарицама су честа појава

Уживање за најмлађе, плажа у Турској
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Сећања на...

Летовања некад и сад

ФИЋЕ И ЏИПОВИ, РАЗГЛЕДНИЦЕ И 
СЕЛФИЈИ, КАМПОВАЊЕ И „ОЛ ИНКЛУЗИВ“

Дејана Шранц

Лето полако измиче, a већина нас 
је већ дошла кући са различитим 
утисцима са летовања, у 
зависности од временских (не) 
прилика, топлоте и чистоће 
мора, али и већих или мањих 
задовољстава, којa смо себи 
могли да приуштимо. Занимљиво 
је уочити како су се, у протеклом 
веку, очекивања и навике људи у 
вези са летовањем мењала. Ако 
би завирили у другу половину 
19. века, видели би да је тада 
престижно било једном годишње 
променити климу, отићи у неку 
светску или оближњу бању, али 
и на планински свеж ваздух или 
бар до обале оближњих река и 
језера. У том периоду долази до 
снажења грађанства, које развија 
и другачији, помало луксузнији 
начин живота и размишљања. 
Промена здравствених схватања о 
мору као лечилишту утицала је на 
све бројније одласке на летовања, 
нарочито између два светска 
рата. Одлазак на такво путовање 
значио је мноштво кофера, од 
оних у које ће се  спаковати све од 
пудријера и накита, дугачке балске 
хаљине, кофера за дамске шешире, 
летњих чипканих сунцобранчића, 
туристичких водича, сувенира, 
фотографија и  наравно, 
разгледница. Купаћи костими 
су били затворени, са дугим 
рукавима, у више слојева и морали  
су бити израђени од материјала 
који није провидан када се покваси. 

Током 19. века  дводелни купаћи 
костим улази у редовну употребу. 
Додуше, далеко је од изгледа 
данашњег дводелног купаћег , 
јер је горњи део покривао тело 
од рамена до колена, док је доњи 
део, изгледао попут данашњег 
доњег дела тренерке,  досезао је 
до чланака на ногама и често је 
био израђен од вуне. Друштвени 
оквири умногоме су ограничавали 

понашање појединца. Ипак, 
економски, културни и друштвени 
развој утицао је на промену 
друштвених норми, а традиција 
је постепено уступала место 
удобнијем свакодневном животу, 
који је условио појаву слободнијег 
понашања.Али, шта је било пре 
и после  мора и како су тадашњи 
људи, пре Другог светског рата, и 
после њега, налазили свој летњи 
водени ужитак? Београђани су се 
купали на Сави, Новосађани на 
Дунаву, остали по бањама. 

Нови Сад
Корени организованог летњег 
провода на води у Новом Саду 
сежу у 1907. годину. Уређење 
плаже „Штранд”, које је започела 
богата трговачка породица решена 
да новим коришћењем дугачког 
пешчаног спруда прошири свој 
економски портфолио, показало 
се као судбоносно за Нови Сад, 
али и ширу околину. Град је тада 
био у саставу Аустроугарске 
монархије чија је традиција већ 
неговала бањски туризам. Зато је 
на „Штранду” изграђено све оно 
што је одликовало царске бање 
у читавој Аустроугарској: кабине 
у три реда, од којих су оне у 

првом, крај воде, биле најскупље и 
имале своје терасе, сунцобране и 
столове за ручак, велики ресторан, 
штандове са посластицама, 
„амерички карнет” (сладолед), 
берберницу и чамце. 

Београд
Београд у то време још увек, 
на неки начин, „зазире“ од 
својих речних вода. Ипак, на 
Дорћолу, који лежи на термалним 
водама, отвара се, чак и пре 
новосадског „Штранда”, парно 
купатило „Дунав” или „Купатило 
Браће Крсмановић”, названо 
по својим оснивачима, богатој 
браћи трговцима. Као што је 
новосадско купалиште направљено 
по средњеевропској бањској 
традицији, београдско купатило 
је више окренуто оријенталној 
турској хамамској култури. Ипак, 
у купатилу се налази велики 
базен, скакаоница и обиље других 
садржаја. Као модеран и занимљив 
садржај, у тадашњем Београду 
брзо изазива пажњу и постаје 
место окупљања „господе”. Радило 
је невероватних 110 година, све до 
2014. године.

Међуратни период

Права забава са купањем на рекама почиње после 
Првог светског рата, 1920-их година, када људи, 
глобално, почињу да у хедонизму траже начин за 
опоравак од тешких рана претрпљених у ратној 
голготи. Једна од ствари које доноси нова светска 
мода јесу и речна купатила. Купатило је ограђен 
простор у води, попут базена, на чијим пространим 
дрвеним даскама посетиоци седе, сунчају се и 
туширају, док се у „базену”, делу реке ограђеном 
са све четири стране, купају или уче да пливају. У 
Београду бум купалишта почиње почетком 1930-их 
када ничу и на супротној обали реке, где је данас Нови 
Београд, али и на Ади Циганлији. Осим приватних 
купатила, која су била намењена богатијем слоју, 
отварају се  „купатила” где је било мање садржаја, 
али је све било и јефтиније, за најшире слојеве 
становништва. Градска купатила су се налазила на 
пешчаним наносима, плажама, на левој обали Саве, 
а једно чак на Великом ратном острву, на дунавском 
делу. Попуњеност и гужва су били, отприлике, 
као што данас изгледа Ада Циганлија или нека од 
будванских плажа средином августа. 

Базени

Купање као градска мода доводи још један новитет: 
базене. Прве базене граде по дедињским вилама 
богаташи тог доба по узору на „американску” моду, 
за сопствене потребе. Јавни базени у Београду 
настају чудним сплетом околности: како је град у 
Другом светском рату од 1944. био изложен налетима 
савезничких бомбардера, немачка окупациона власт 
на неколико локација гради велике отворене базене 
који служе као резервоари воде којом ће се гасити 
пожари. Током врелог лета те године у техничким 
базенима почињу прва градска масовна купања која 
нико није спречавао. Сви ти базени  су затрпани до 
1950. године. У међувремену, пре избијања рата, 
по Србији су већ ницали велики хотели по бањама 

са отвореним и затвореним базенима који су 
привлачили туристе. Велики јавни базени у 
градској историји добијају важну улогу тек од 
шездесетих година, некако у време када морски 
туризам захвата све слојеве друштва. 

Летовања на мору

Масовнији одласци на море у  некадашњој 
Југославији почињу после Другог светског рата, 
најпре као акција државе, одвођењем школске 
и предшколске деце, посебно ратне сирочади, 
на петнаестодневне боравке на мору. У то време 
почиње  и  масовна градња одмаралишта по 

приморју великог броја друштвених фирми и узлет 
хотелског туризма за странце који су то могли себи 
да приуште.Туристи из некадашње Југославије 
на летовање у Грчку почели су да одлазе раних 
70-их година. У време када није било интернета, 
GPS-а, форума са коментарима туриста и паметних 
телефона, а многи у својим кућама и становима нису 
имали чак ни фиксни телефон, користили су се атласи 
и мапе. На море се кретало обично рано ујутру, у 
пренатрпаним фићама, тристаћима или стојадинима, 
без клима уређаја. Деца су пливала са перајима и 
појасевима за пливање, а атракција је била провозати 
се по мору обичним дрвеним чамцем. У то време није 
било скутера, ходања у воденој лопти ,  адреналинске 
вожње на “банани”, нити JET-SKI-а.

Просто је невероватно да смо и без свих тих помоћних 
средстава којима данас располажемо, стизали на 
море и били пресрећни кад угледамо то велико 
плаветнило. Јадранско море је чекало, оне са плитким 
џепом у камповима, оне са дубљим у хотелским 
одмаралиштима. Данас су туристима пресудне многе 
ствари које некада нису доносиле „главобољу“, попут 
да ли смештај има плазма ТВ, да ли ради интернет, 
да ли је храна превише зачињена, да ли је плажа 
пешчана, да ли у близини има тржних центара, да 
ли  у хотелу има довољно забавних садржаја која 
ће анимирати децу  и одрасле…Путовања су данас 
нешто друго. Летимо тамо где раније није било могуће 
стићи. Време путовања и одмора се скраћује, имамо 
више комфора и више „селфија“. Оно што је било и 
остало заједничко јесте да су сва та путовања, била и 
остала извор среће који пре свега зависи од нас самих 
и оних са којима смо изабрали да путујемо.  Важно 
је не заборавити да идемо на путовања да бисмо се 
одморили, али и видели међусобно. Да бисмо осетили 
и повратили  породични, пријатељски мир који је 
угрожен данашњим светом сензација.
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У организацији 
Синдикалне 
организације 
„Дистрибуцијагас 
Србија” и 
београдске  
туристичке агенције 
„Travellino”,  
четрдесетак 
запослених из наше 
компаније имало је 
прилику да ужива  
у „СПА дану“ у 
бањи Ержебет у 
месту Морахалом 
у Мађарској, и то 

у два термина 29. јуна  и 13. јула ове године. Наше 
колеге ово путовање и саму идеју да се оде у ово, 
иначе једно од најпопуларнијих, места у суседној 
Мађарској, оценили су највишом оценом. 

За оне који још нису посетили овај здравствени и 
бањски бисер Мађарске, рецимо да је Морахалом 
мали град, удаљен око 2 километра од Сегедина. Сва 
популарност места заснована је на бањи Ержебет, која 
је уједно и највећа туристичка атракција. Са своја 22 
базена, што отворена, што затворена, са многобројним 
воденим тобоганима и саунама, бања има како 
медицинске, тако и забавне садржаје. Лековити 
базени у бањи се пуне водом са дубине од 660 метара, 
чија је температура 39оC. Бања пружа могућност 

забаве и уживања, а наше колеге уживале су тих 
јунских и јулских дана и у  доброј храни из мађарске 
кухиње, на чарди која се налази у саставу бањског 
комплекса. Било је ту за сваког по нешто. Лечење, 
спорт, рекреација, уживање у храни.

Информацију о овом путовању добили смо од 
колегинице Миладије Цице Драгићевић, која 
често координира акцијама синдиката, а како нам је 
најавила, следеће дружење запослених планирано је 
у октобру, у бањи Ковиљача. У плану овог путовања 
је и обилазак родног места Вука Караџића – Тршић, 
затим манастир Троноша, планина Гучево и Етно село 
„Сунчана Река“. Смештај ће бити у хотелу „Ројал спа“, 
а како смо чули, до сада се већ пријавило 42-оје наших 
колега.                    Ј.Ђ.

Као што је познато, Јединствена 
синдикална организација за више 
послодаваца ЈП „Србијагас“, са 
туристичком агенцијом „Путник 
травел“, почетком октобра, тачније 
од 6-10. октобра ове године, 
организује путовање на Азурну 
обалу, и то по заиста повољним 
условима за запослене у нашем 
предузећу. Цена аранжмана, која 
обухвата авионски превоз, смештај 
у хотелу са три звездице, превоз 
и разгледање према програму 
путовања, као и услуге водича, 
уз подршку синдиката наше 
запослене кошта 230 евра, што је 

за 70 евра мање од редовне цене. 
Све ово наше колеге ће моћи да 
плате путем административне 
забране до маја идуће године. 
Програм овог изузетног путовања 
садржи боравак и обилазак Нице, 
Кана, Сен Тропеа, Арла, Авињона, 
Екс Ан Провансе, Ментона, Монака 
и Монте Карла. Интересовање за 
овај пут је било велико. Како смо 
чули у нашем синдикату, за Азурну 
обалу пријавило се 40-оро наших 
колега, од којих ћемо утиске чути у 
октобарском броју Гас преса.     

В.А.

Наши риболовци су се и ове године 
надметали са колегама из нафтног 
и гасног сектора, и то поново 
на ободу Делиблатске пешчаре. 
Наиме, како су нам рекли за овај 
летњи двоброј Гас преса, у недељу, 
23. јуна, на језеру Краљевац, у 
Делиблату, одржано је прво коло 
Лиге НИС-а у спортском риболову 
у овој години, али у исто време и 
16-то такмичење од када  је 2003. 
године у Сокобањи ова дисциплина 
постала саставни део некадашњег 
спортског такмичења радника 
нафтне индустрије - „Нафтијаде“.  

Такмичење је отворио Предраг 
Жикић, у име менаџмента 
„Нис Петрола“, који је истакао 
да, упркос свим искушењима, 
транзицији кроз коју је прошао 
НИС, ова велика моћна компанија 
и даље има слух за мале 
спортове које су подржали 
чланови синдиката на челу са 
Гораном Такићем, председником 
Синдиката НИС-а. Организују се, 
како је рекао, 3-4 кола годишње, 
а увек је домаћин друга екипа. 

Учествовале су екипе из Београда, 
Крушевца, Панчева и Новог Сада. 

Боје Србијагаса бранили су наши 
Саша Митић, Славиша Ракић 
и Пеђа Радовић. Они су били 
најмлађа екипа на такмичењу, а 
Саша истиче да они на почетку 
нису пуно знали о пецању, волели 
су реку, а риболов им је био забава.

- Али добри људи око 
нас су нас прихватили 
и ми смо од њих учили 
и учимо и данас, али 
смо за све њих још увек 
аматери, каже наш Саша 
Митић.

Такмичење је уобичајено 
трајало три сата, а онда 
је уследило проглашење 
најуспешнијих, додела 
пехара и медаља. Велика 
радост за нашу екипу, 
јер је Славиша Ракић 
био први у сектору и 
најбољи појединац, друга 
је Милица Ђурић из 
НИС Петрола, а трећи 
Звонко Хорват из 
ФАМ -а, Крушевац. Из 
наше екипе успешан 
је био и Саша Митић 
освајањем трећег места 
у сектору. Појединачно, 
највише рибе је ухватио 

Мирослав Тјурски из НИС 
Петрола. 

Спретношћу и вештином 
увек се издваја женска екипа 
некадашњег„Југопетрола“са  
Милицом Ђурић на челу, а међу 
учесницима је био и један од 
најбољих- Петар Марчета. Сви 
ови људи су заљубљеници у реку 
и пецање, добри су другари и ван 
ових такмичења. Виђају се и друже 
током целе године. Бранислав 
Бранков истиче да је 40 година 
радио у „Нафтагасу“, а да је већ 
седам година у пензији, живи у 
Србобрану, и док год може неће 
одустати од овог спорта. Они који 
раде истичу да после напорног 
рада природа и вода релаксирају и 
лече. Пријатељства која су стекли 
сматрају највећим капиталом, али 
када стартује такмичење постају 
љути ривали, као да је реч о 
светском првенству.

На крају, све честититке нашим 
момцима који су на успешан начин 
представили Србијагас. Честитке 
свим учесницима јер су још једном 
потврдили да је „најбољи дан 
проведен на пецању и да је бољи 
од најбољег дана живота без 
пецања“.

Ј. Ђорђевић
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Спорт Синдикат

Спортски риболовци Србијагаса успешни на НИС-овој лиги

Наше колеге из Београда на једнодневном излету у Морахалом бањи у Мађарској

У организацији ЈСО ЈП „Србијагас“ ове године на Азурну обалу

НАЈБОЉИ ЈЕ ДАН ПРОВЕДЕН 
НА ПЕЦАЊУ

УЖИВАЊЕ У ЛЕКОВИТОЈ БАЊИ

ПРИЈАВИЛО СЕ 40-ОРО НАШИХ КОЛЕГА

УСКОРО КРЕЋУ ДАВАОЦИ 
У ГРЧКУ

Дугогодишњи даваоци крви ЈП 
„Србијагас“, захваљујући ЈСО, 
боравиће од 17-27. септембра 
у Грчкој. Синдикат Србијагаса 
обезбедила им је бесплатно 
летовање и тако,  на тај начин, 
заправо, жели да захвали 
нашим најхуманијим колегама 
који редовно три четири пута 
годишње дају крв.

Успомена из Делиблата, групни портрет пецароша

Риболовци Србијагаса са медаљама

Летњи провод у Морахалому

Наше колеге из Београда заједно у Мађарској
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Наше треће доба

23

Владимир Уторник

Одредбе Берлинског конгреса године 1878. прочитао 
је, у згради Старе Скупштине,  Крагујевчанин Јован 
Ристић, један од наших највећих дипломата 19. 
столећа и вођа делегације на том скупу где је Србија 
извојевала независност. Та зграда Скупштине из 1859. 
налази се поред Старе, Придворне цркве, коју је 1818, 
ангажујући најбоље мајсторе, подигао Књаз Милош 
Обреновић. Исте је године Крагујевац проглашен 
престоним градом делимично ослобођене државе и 
ту су почеле да се граде прве институције и државне 
грађевине. Већ поменута Скупштина је дуго заседала 
на отвореном и то у црквеној порти, где је на Сретење 
1835. донет Први српски Устав (аутор је Димитрије 
Давидовић). Саграђен је, у близини, и књажевски двор 
са конацима, па „апс“ и „шпитаљ“, арсенал, апотека, 
гимназија (прва на територији саме Србије из 1833.) и 
Театар (основао га Јоаким Вујић)...  

Многа здања изграђена током 19. века су нестала, 
а главну улогу у томе одиграли су време и ратови, 
а од оног што је остало чини културно – историјски 
комплекс „Милошев венац“ и обухвата део централног 
градског подручја Крагујевца где још увек постоје 
поједини објекти из времена када је овај град био 
престоница (1818 – 1841). Један од њих је „Амиџин 
конак“ који је припадао кнежевом дворском 
комплексу, а споменици из каснијих времена јесу 
још Конак кнеза Михаила из 1860. и споменик палим 
Шумадинцима из 1932, Антуна Аугустинчића. 

Пензионери Србијагаса на свом другом овогодишњем 

излету обишли су поменуте знаменитости Крагујевца, 
а нису заобишли ни посету Музеју „Стара ливница“ 
(такође припада комплексу „Милошев венац“), који 
се налази у истоименој згради, једном од најстаријих 
индустријских објеката на нашим просторима. 
Пресељење тадашње Тополивнице из Београда у 
Крагујевац, године 1851, један је од најзначајних 
историјских догађаја овога града, јер је то, практично, 
био почетак индустрије. У музеју је, наравно, 
представљен развој производње наоружања и оруђа 
од почетка до данашњих дана, а није пропуштен ни 
приказ стварања радничког покрета, јер, као што је 
познато, у ливници су почели први штрајкови у борби 
за већа права и боље услове рада.    

Други историјски комплекс који су наши пензионери 
посетили током излета организованог у уторак, 
27. августа јесте Спомен парк „Крагујевачки 
октобар“. На том простору, познатом и под именом 
„Шумарице“, немачки војници су 21. октобра 1941. 
године стрељали близу три хиљаде Крагујевчана и 
мештана околних села. Историјски подаци о овом 
догађају су махом познати -  повод за масакр били 
су немачки губици у борби са партизанским  и 
четничким јединицама на путу Крагујевац – Горњи 
Милановац и чувено наређење генерала Бемеа „100 
за мртвог и 50 за рањеног“. Размере овог злочина 
повећане су чињеницом да је међу стрељанима било 
300 ђака крагујевачке гимназије и других школа. У 
спомен на жртве, простор Шумарица од 352 хектара 
претворен је у Спомен парк, основан 1953. и у њему 
се, крај Споменика ђацима и професорима сваке 

године 21. октобра, одржава 
манифестација „Велики 
школски час“. Поред овог, 
најпознатијег споменика, 
уметнички је обележено још 
девет масовних гробница, 
а на улазу у меморијални 
комплекс је и музеј, где 
се, између осталог, налазе 
и дела Петра Лубарде 
посвећена незамисливој 
трагедији.

Овим су излетом чланови 
УПР ЈП „Србијагас“ из 
београдског, новосадског, 
зрењанинског, панчевачког и 
кикиндског клуба начинили 
неку врсту копче – првим 
излетом у мају посетили су 
садашњу престоницу наше 
земље, а сада су обишли и 
некадашњу.

Други излет пензионера Србијагаса у 2019-ој

У ПРЕСТОНОМ ГРАДУ KРАГУЈЕВЦУ

Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период јул/август 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 јул/август 2019.год.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Пензионери у Спомен парку Шумарице



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

ЕНЕРГИЈА КОЈА НАС СПАЈА


