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САДРЖАЈ

НАДЗОРНИ ОДБОР УСВОЈИО 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП 
„СРБИЈАГАС” ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 
2018. ГОДИНЕ; НАСТАВЉА СЕ 
ПОЗИТИВАН ТРЕНД ПОСЛОВАЊА!

ЈУН У СЛИКАМА

ЕКИПА РЈ „ОДРЖАВАЊЕ 
ГАСОВОДА” ЗРЕЊАНИН 
УСПЕШНО ЗАВРШИЛА ДРУГУ 
ФАЗУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МРС 
„ТОПЛАНА ЗАПАД” НОВИ САД!

МИНИСТРИ АНТИЋ, СИЈАРТО И 
ПЕТКОВА О МОГУЋНОСТИМА 
ПРИКЉУЧЕЊА СРБИЈЕ, МАЂАРСКЕ 
И БУГАРСКЕ НА ТУРСКИ ТОК; 
НА САСТАНКУ И ДИРЕКТОР 
БАЈАТОВИЋ!

ПОНОВО НАЈБОЉИ У „БАСКЕТУ 
ТРИ НА ТРИ” - ЕКИПА ЈП 
„СРБИЈАГАС” И ОВЕ ГОДИНЕ 
ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО НА 
„ТУРНИРУ ОСАМ” У ЈАКОВУ!
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Гасификација

Отворен гасовод у Пожаревцу Гас стигао и у Тополу

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 12,5 МИЛИОНА ЕВРА ЗА БОЉИ И КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
У Пожаревцу је, у присуству генералног директора ЈП 
„Србијагас“ Душана Бајатовића, републичког министра 
енергетике Александра Антића и градоначелника 
Пожаревца Банета Спасовића, последњих дана маја, 
пуштен у рад нови гасовод. Вредност ове инвестиције 
је преко 12,5 милиона евра, а од наредне грејне сезоне 
Пожаревљани ће моћи да користе „плави“ енергент.

Душан Бајатовић је овом приликом истакао да је у току 
гасификација свих општина Браничевског округа и  
да је Град Пожаревац добар стратешки партнер, што 
је допринело да ова инвестиција са свим дозволама 
буде завршена у овако кратком року. Он је рекао да 
су у локалној самоуправи нашли доброг стратешког 
партнера, који је помогао да се у  кратком року заврше 
пројекти повезани са имовинско правним односима, 
експропријацијама и дозволама. Бајатовић је најавио 
да ће већина места у Браничевском округу добити 
могућност коришћења гаса најкасније за 3 године.

Министар рударства и енергетике Александар Антић 
рекао је да је ово велика шанса за овај крај Србије 
и да је са овом инвестицијом испуњен део плана 
Владе Србије за даљи напредак Републике. Антић је 
напоменуо да без гаса и стабилног енергетског система, 
инвеститори неће долазити, истакавши да је гас 
економичан и да је реч о енергенту будућности, који 

остварује висок елемент ефикасности, али и заштиту 
животне средине. Министар је између осталог рекао и 
да је дужина ове мреже 28 километара од Осипаонице 
и Пожаревца до Острова, који ће обезбедити да читав 
систем буде повезан са налазиштима у Острову, до 
тренутка док се врши експлоатација, док ће касније 
тамо бити гасна складишта, што ће допринети даљем 
развоју гасификације у Браничевском округу и да ће се 
мрежа даље ширити према Кучеву. 

Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић је овом 
приликом истакао да је ово још један важан енергент 
и могућност коју могу да користе Пожаревљани и да је 
учињен још један велики корак увођењем још једног 
извора енергије, не само за грађане Пожаревца већ и 
за индустрију. Спасовић је напоменуо, да за разлику 
од многих других градова у Србији, они користе још 
један важан енергент, а то је топловод из Костолца. 
Изградњом гасовода омогућено је 858 прикључака 
за домаћинства, тако да ће од следеће  грејне сезоне 
грађани моћи да се прикључе на нову мрежу. Иначе, 
ово је прва дистрибутивна мрежа под називом 
„Индустријска зона“, од укупно 11 зона. Радови су 
завршени за непуне 3 године уз 33 издате употребне 
дозволе.

(www.pozarevac.rs)

Завршени су радови на 
гасификацији општине Топола. 
Свечаном пуштању у рад нових 
гасоводних објеката у овом делу 
Шумадије присуствовали су 
генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић, републички 
министар рударства и енергетике 
Александар Антић, председник 
Скупштине општине Топола 
Драган Јовановић, представници 
извођача радова, предузећа „ДМ 
Инвест“ Смедеревска Паланка, као 
и бројни грађани.

Министар Антић пустио је у рад 
прикључке на гасоводну мрежу и 
притом навео да је гасификација 
општине предуслов за довођење 
страних инвеститора.

- Сваки озбиљан инвеститор који 
дође у било коју општину у Србији 
пре свега поставља питање сигурног 
снабдевања кључним енергентима. 
Топола се квалификовала на мапи 
Србије као атрактивна дестинација 
за инвестирање, која ће омогућити 
људима који желе да инвестирају да 
могу да остваре своју производњу 
на један апсолутно квалитетан 
начин, рекао је министар.

Предузеће Србијагас у гасификацију 
општине и околних села уложило 
је преко осам милиона евра, а 
први корисник гаса је фирма за 
прераду воћа „Калибри“ која ће 
ускоро запослити 50 радника. 
Генерални директор Србијагаса 

Душан Бајатовић у 
изјави за медије казао 
је да ће грађанима бити 
омогућено одложено 
плаћање гасног 
прикључка.  

- Плаћање ће свакако 
бити на један дужи 
временски период. 
Гледаћемо да се цена 
прикључка спусти на 
минимум, а општина 
Топола ће се, са своје 
стране, одрећи свих такси 
које могу представљати 
додатно финансијско оптерећење 
грађанима. Потрудићемо се да 
кредитирање буде на период између 
3 и 7 година, како би то било 
прихватљиво за сваког, казао је 
Бајатовић.

Председник Скупштине општине 
Топола Драган Јовановић захвалио 
је министру Антићу и директору 
Бајатовићу на уложеном труду да 
се пројекат гасификације општине 
приведе крају. Он је рекао да 
гасификација треба доста тога 
доброг да донесе овој шумадијској 
општини и додао да пољопривредна 
производња, какву Топола има, 
изискује додатан вид снабдевања 
енергијом, нарочито када се има 
у виду складиштење производа.  
Он је најавио да ће у наредних 
двадесетак дана све веће фирме 
у општини бити прикључене на 

гас, поред свакако јавних установа, 
које ће се прикључити до краја 
године. Постигнут је и договор да 
ће „Србијагас“ правним лицима, 
посебно у селима, по хитном 
поступку додатним развлачењем 
мреже омогућити прикључак на гас.

Иначе, гас је пуштен како у 
Тополи тако и у свим селима, 
јер је општина Топола једна од 
ретких општина у Србији у којој 
је гасоводна мрежа разведена на 
читавој њеној територији. Укупна 
дужина гасоводне мреже износи 
око 150 километара. Могућност 
прикључења постоји и за правна 
и за физичка лица. Прво физичко 
лице које је потписало уговор о 
прикључењу на гасоводну мрежу 
је управо председник Скупштине 
општине Топола, Драган Јовановић.

(www.mre.gov.rs; www.topola.rs)

МРЕЖА ДУГА 300 КИЛОМЕТАРА

Како је речено на свечаности поводом пуштања у рад градске мреже у Пожаревцу, у овом граду је изграђена дистрибутивна 
гасоводна мрежа у укупној дужини од око 300 километара. Према речима Оливере Нишавић, управника РЈ одржавања 
гасовода Београд, овом свечаном и званичном почетку рада претходиле су провере опреме и комплетне инсталације на 
Главној мерно-регулационој станици „Пожаревац“. Провере опреме су вршене у присуству извођача радова „Гас-инвеста“, 
„Гас-теха“, „Интерклиме“ и „Енергосистема“, као и надзорног органа испред Србијагаса и Сектора техничке подршке Београд. 
Након што је констатована исправност опреме, приступило се пуњењу система, најпре од ГРЧ-а Осипаоница до ГРЧ-а Острово, 
затим ГМРС Пожаревац, као и треће и пете фазе Градске дистрибутивне мреже Пожаревац. 
Иначе, свечано отварање мреже симболичним паљењем бакље уприличено је на Мерно-регулационој станици „Индустријска 
зона“ Пожаревац, која је, као што је речено,  једна од.укупно 11 мерно-регулационих станица на градској мрежи. Свечаности 
су поред представника Србијагаса, ресорног министарства и градских органа, присуствовали и представници извођача 
радова.            Ј. Ђорђевић

Са отварања градске мреже у Пожаревцу Нова ГМРС Пожаревац

Састанак у згради општине Топола Драган Јовановић, Александар Антић и Душан Бајатовић

Паљење бакље у фабрици „Калибри”
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Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио Извештај о пословању за први квартал 2018:Трилатерални састанак у Београду

ПОЗИТИВНА КРЕТАЊА ВЕЋИНЕ ПОКАЗАТЕЉА 
ПОСЛОВАЊА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ!

СРБИЈА, БУГАРСКА И МАЂАРСКА СЕ 
ПРИПРЕМАЈУ ЗА „ТУРСКИ ТОК“

У Новом Саду је у четвртак, 21. 
јуна 2018. године одржана седница 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Србијагас“, којој је председавао 
проф. др Муамер Реџовић, 
председник Надзорног одбора. 
Седници су присуствовали, и у 
њеном раду учествовали, генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић, заменица генералног 
директора Блаженка Мандић и 
извршни директори компаније.

У оквиру утврђеног дневног 
реда, чланови Надзорног одбора 
усвојили су неколико извештаја 
значајних за пословање и развој 
компаније. Усвојени су најпре 
Извештај независног ревизора о 
извршеној ревизији финансијских 
извештаја и Извештај о извршеној 

ревизији финансијских извештаја 
по енергетским делатностима 
ЈП „Србијагас“ за 2017. годину, а 
затим и Финансијски извештаји 
компаније и Финансијски 
извештаји  по енергетским 
делатностима, за исти период, након 
извршене ревизије независног 
ревизора. 

Надзорни одбор на јунској седници 
усвојио је и Консолидоване финан-
сијске извештаје и Консолидовани 
извештај о пословању ЈП „Србија-
гас“ за период јануар-децембар 2017. 
године, а на дневном реду био је и 
Извештај о пословању предузећа за 
први квартал 2018. године. 

С тим у вези,  констатовано је да 
је Јавно предузеће „Србијагас” и 
на почетку ове године остварило 

позитивна кретања већине 
основних показатеља пословања, 
на шта су утицале пословне одлуке 
и политика пословања дефинисана 
од стране менаџмента и Надзорног 
одбора, а у виду константних 
напора у погледу рационализације 
трошкова пословања, високог 
степена  наплате текућих доспелих 
потраживања, побољшане 
ликвидности и смањења обавеза из 
пословања. 

Како је истакнуто, предстоји 
наставак активности компаније 
на побољшању степена наплате, 
нарочито потраживања из 
ранијег периода, као и активности 
на реализацији стратешких 
инвестиционих пројеката.  

(www.srbijagas.com)

Генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић 
присуствовао је средином јуна  тројном министарском 
састанку Србије, Мађарске и Бугарске, чији су учесници 
били републички министар енергетике Александар 
Антић, мађарски министар спољних послова Петер 
Сијарто и бугарска министарка енергетике Теменушка 
Петкова. Како је том приликом изјавио министар 
Антић, енергетска безбедност у региону и сигурно 
снабдевање свим кључним енергентима је заједнички 
циљ Србије, Мађарске и Бугарске. 

- Договорили смо се да у наредном периоду имамо 
далеко снажнију координацију у смислу развијања 
нових енергетских пројеката, који ће довести до тога 
да регион буде енергетски стабилнији и безбеднији и 
да наши енергетски национални суверенитети буду 
дефинисани у контексту међусобне сарадње, рекао је 
Антић.

На састанку је, како је казао, било речи и о заједничком 
пројекту Србије и Бугарске - гасној интерконекцији 
Ниш - Софија, док је са мађарском страном 
разговарано о „читавој лепези сарадње у области 
нафтно - гасне привреде“. 

- Све три државе сагледавају и све остале кључне гасне 
пројекте и какав је утицај тих пројеката на наше три 
земље и да ли постоји потреба да градимо неку додатну 
гасно - транспортну инфраструктуру у Бугарској, 
Србији и Мађарској, казао је министар Антић и додао 
да очекује да ће следећи неформални тројни сусрет 
имати већ у јулу, током самита Кине и 16 земаља 
Централне и Источне Европе у Софији. 

Мађарски министар Петер Сијарто је рекао да је 
енергетска безбедност од суштинског значаја у овом 
делу Европе и да зато треба диверсификовати руте и 
изворе снабдевања. Он је, говорећи о природном гасу, 
указао на значај диверсификације снабдевања, и то, 
како је рекао, рутом са југа.  

- Мислимо да постоји интенција Гаспрома да 
испоручује гас у регион Централне Европе кроз другу 
цев Турског тока и надамо се да ће наши бугарски 
пријатељи имплементирати све неопходне инвестиције, 
како би могли да испоручују гас Србији, који би онда 
ишао ка Мађарској и другим европским земљама, 
истакао је Сијарто. Он је оценио да би та нова рута за 
снабдевање гасом представљала велики допринос за 
енергетску безбедност региона и изразио наду да ће за 
то имати подршку ЕУ.

Мађарски шеф дипломатије истакао је да је значај још 
већи с обзиром на то да су у ту сарадњу укључене две 
чланице ЕУ и Србија, која је кандидат за чланство. 

- Верујемо да ће сарадња са нама у области енергетике 
убрзати европске интеграције Србије и надамо се да 
нећемо чекати до 2025. да Србија постане чланица ЕУ, 
како је то предвиђено документом Европске комисије, 
навео је Сијарто.

Бугарска министарка енергетике Теменушка Петкова 
казала је да су се три земље ујединиле око могућности 
сарадње у области транспорта гаса и да ће разговори 
о сарадњи бити настављени, како би се постигли 
што бољи резултати за потрошаче све три државе. 
Она је истакла да су у Београду имали веома добар и 
користан дијалог на тему енергетске стабилности у 
региону и развоја пројеката за природни гас. Петкова је 
подсетила да Србија и Бугарска реализују пројекат гасне 
интерконекције и да је информисала министра Антића 
шта је бугарска страна све предузела и - обрнуто, у 
смислу извршења заједничке декларације, потписане на 
недавно одржаном Европском самиту у Софији.  

- Сматрам да је присутан велики потенцијал за развој 
сарадње у области природног гаса између Србије, 
Бугарске и Мађарске, оценила је Петкова.

(www.mre.gov.rs)

Седница Надзорног одбора у Новом Саду Проф. др Муамер Реџовић и Душан Бајатовић

На дневном реду извештаји независног ревизора Чланови Надзорног одбора и извршни директори компанијеДиректор Бајатовић на састанку у Београду Конференција за новинаре након разговора Петер Сијарто и Александар Антић
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Весна Арсић

Ово доба године, дакле мај и јун 
месец, је уобичајено време када 
наше колеге из Радне јединице 
„Одржавање гасовода“ Зрењанин 
имају пуне руке посла. На ред је 
стигао један од најсложенијих 
послова, а то је друга фаза 
реконструкције МРС „Топлана 
Запад“ у Новом Саду. О овим 
радовима разговарали смо са 
Душаном Мазалицом, техничким 
руководиоцем ове радне јединице.

- У циљу повећања сигурности 
снабдевања али и због усклађивања 
са интерним техничким правилима 
за пројектовање и изградњу 
гасовода и гасоводних објеката 
на систему ЈП 
„Србијагас“, 
урађена је 
реконструкција 
мерно-
регулационе 
станице у оквиру 
које је извршена 
доградња 
резервних 
летњих и 
зимских линија, 

као и модернизација и замена 
опреме. Суштина је, дакле, да се 
повећа капацитет и да се направе 
нове линије, односно да на овом 
објекту постоје радна и резервна и 
летња и зимска линија, каже наш 
саговорник.

Како смо од њега чули, овај велики 
посао рађен је од 17. маја и трајао је 
три недеље. Најпре је урађен „топли 
прикључак“, будући да топлана није 
смела да се остави без снабдевања 
природним гасом, јер и у овим 
летњим месецима она тај енергент 
користи за топлу воду. У време 
када смо радили овај разговор, а 
то је било крајем јуна, на терену је 
преостало још да се ураде завршни 

грађевински радови, тј. да се затрпа 
ров и да се тек након бетонирања 
поставе носачи за ту последњу 
излазну линију и уради уземљење. 
Све је, како нам је речено, већ било 
испитано, снимљено и што се тиче 
машинских радова, приведено крају.

- Колеге у саставу екипе за ове 
радове, а то су четири бравара, 
два заваривача и возач који је 
управљао и дизалицом, свакодневно 
су ишли у Нови Сад, казао нам 
је Душан Мазалица који је и сам 
свих тих дана био са њима и од 
почетка до завршних радова 
пратио и надгледао ток ове озбиљне 
интервенције. Он је, уједно, 
подсетио да је прва фаза радова на 

реконструкцији ове МРС започела 
2016. године.

- Сада је урађена и друга фаза и 
може се рећи да је готова комплетна 
реконструкција Мерно регулационе 
станице „Топлана Запад“ Нови Сад. 
Када је пустимо у рад, демонтираће 
се овај привремени вод, а транспорт 

гаса ће се поново вратити кроз 
ову МРС. Дакле, поновио бих још 
једном, ови радови изведени су без 
заустављања протока гаса, тако да 
потрошачи нису осетили  овако 
велике радове на гасоводном 
систему ЈП „Србијагас“, рекао нам је 
на крају разговора наш саговорник 

додајући још да, поред Службе 
машинског одржавања, и колеге из 
Електро службе ових дана такође 
раде пуном паром, како на свим 
овим великим пројектима који су 
набројани,  тако и на уобичајеним 
и редовним пословима по „Белој 
књизи“.

Инфо радови

РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин завршила реконструкцију МРС „Топлана Запад“ Нови Сад

ДОГРАДЊА РЕЗЕРВНИХ ЛИНИЈА И 
МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ

ПРЕДСТОЈЕ РАДОВИ НА ППС ЗВОРНИК

Екипе Радне јединице „Одржавање гасовода“ Зрењанин ових последњих јунских дана спроводе интензивне припреме за 
реконструкцију мерних линија на Пријемно предајној станици (ППС) Зворник, где ће бити урађена уградња ултразвучних 
мерила. То је, како смо писали у једном од ранијих бројева Гас преса, велики посао који ће се радити широм Србије, и то у 
договору са колегама из „Оператора транспортног система“ (ОТС) и из „Мерења и регулације“. Наш саговорник каже да ту 
има заиста доста посла и да се запослени у РЈ „Одржавање гасовода“ труде да припреме, тј. фабрикују те линије и да што 
више ураде у радионици у Зрењанину, како би се на терену брже и једноставније завршило све што је планирано.

Такође, у плану је и монтажа МРС „CNG“ Палић, посао који ће се радити у оквиру уговора са „НИС-Гаспромњефтом“, али и 
посао који смо такође помињали пре неколико месеци у Гас пресу, а то је реконструкција, односно санација и измештање 
магистралног гасовода МГ 01 на путу за Банатско Велико Село код Панчева, у дужини од око 150 метара, што ће се радити 
у време док „ХИП Азотара“ Панчево иначе не буде радила. Све су то значајни и обимни пројекти о којима ћемо писати у 
наредним бројевима нашег билтена.

Санација на РГ 08-12 Прељина – Горњи Милановац

ИНТЕРВЕНЦИЈА У ДОЛИНИ РЕКЕ 
ДЕСПОТОВИЦЕ

Како сазнајемо од Оливере 
Нишавић, управника РЈ одржавања 
гасовода Београд, на основу 
параметара катодне заштите током 
редовног мерења, почетком јуна, 
Служба електроодржавања Београд  
посумњала је да је на гасоводу РГ 
08-12,  у долини реке Деспотовице, 
дошло до споја магистралног 
гасовода и магистралног водовода.

Детаљним мерењима и 
испитивањима, лоцирано је место 

споја, а ископом на лицу места 
потврђено је да је место споја 
прецизно детектовано. Сектор 
техничке подршке Београд, у 
сарадњи са Сектором транспорта, 
успешно је извршио санацију.

Наша саговорница додаје да 
су накнадно урађена мерења 
потенцијала катодне заштите 
потврдила да је систем у реду и да 
више у овом делу спојева нема. 

Јасмина Ђорђевић

Уклањање старог дела гасовода... ...и заваривање новог излазног дела

Израда носача за нови део Нови изглед МРС Топлана Запад

Израда нових линија... ... у Новом Саду

Радови у Горњем Милановцу
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Дистрибуција инфо

СУБВЕНЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДАЈУ 
РЕЗУЛТАТЕ

Запослени у Радној јединици 
„Дистрибуција“ Панчево овога 
месеца имали су заиста доста посла 
на извођењу гасних прикључака у 
насељеним местима у Панчеву, с 
обзиром на то да је Градска управа 
у том граду будућим потрошачима 
гаса субвенционисала гасни 

прикључак, и то у висини од 47.500 
динара, оним грађанима који су 
закључили Уговор о прикључењу 
објекта на дистрибутивну гасну 
мрежу са ЈП „Србијагас“. О 
овом послу поразговарали смо 
са техничким руководиоцем РЈ 
„Дистрибуција“ Панчево Звезданом 
Опалић, дипл.маш.инж.

- Из тог разлога, радници РЈ 
„Дистрибуција“ Панчево у јуну 
су урадили 21 гасни прикључак у 
Панчеву, а планирано је да се до 
краја месеца у граду уради још шест 
прикључака. У Банатском Карловцу 
је урађен један гасни прикључак, 
а такође и измештање гасног 
прикључка, као и у Владимировцу. 
Упоредо с тим радовима, врши се и 
преглед трасе гасним детекторима 
у насељеним местима Банатско 
Ново Село и Владимировац. До 
сада је у овом месецу прегледана 
и дистрибутивна гасна мрежа 
у насељеним местима Јабука, 
Николинци и Банатски Карловац, а 

до краја јуна у плану је да се гасним 
детекторима прегледа траса у 
насељеном месту Уљма, каже за Гас 
прес Звездана Опалић.

Поред поменутих радова, 
свакодневно се извршавају и 
налози по позиву потрошача,  као 
што су блокада регулатора или 
препакивање спојева у сетовима. 
Сезона је годишњих одмора 
па тренутно поменуте послове 
извршава мањи број радника, додаје 
наша саговорница.

У РЈ „Дистрибуција” Панчево 
сазнајемо и то да, осим теренског 
посла, инжењери свакодневно 
обрађују захтеве будућих 
потрошача и врше издавање 
техничких услова, како правним 
тако и физичким лицима, и једном 
недељно, након контроле станица 
правних лица са категорије 2, уносе 
податке у компјутерски програм, 
због континуираног праћења рада и 
потрошње гаса на тим објектима.

В.А.

У турском граду Ескишехиру средином јуна свечано је 
обележено пуштање у рад Трансанадолијског гасовода 
„ТАНАП“, којим ће гас из Азербејџана, кроз Грузију 
и Турску, бити транспортован до Италије и Европе. 
Његов годишњи капацитет износиће 16 милијарди 
кубних метара гаса, а од тога ће Турска користити 
шест милијарди кубних метара, док ће преосталих 
десет милијарди кубика бити испоручивано европском 
тржишту.

Свечаној церемонији отварања гасовода присуствовао 
је председник Србије Александар Вучић, који је том 
приликом изјавио да је изградња „ТАНАП“-а веома 
важна јер даје наду да регион Југоисточне Европе неће 
остати изолован када су у питању велики енергетски 
пројекти.                (Аг.)

Крајем маја потписан је Протокол 
између ПАО „Гаспром“ и Владе 
Турске републике о копненој 
деоници транзитног крака гасовода 
„Турски ток“ за испоруке руског 
гаса европским потрошачима. Као 
резултат Протокола, „Гаспром“ 
и турска компанија „Боташ”  
закључили су Споразум о основним 
условима и параметрима изградње 

те деонице. Потписивање ових 
докумената омогућује прелазак 
на практичне кораке реализације 
пројекта. Изградњом копнене 
деонице ће се бавити заједничка 
пројектна компанија „TurkAkim 
Gaz Tasima A.S.“, која ће бити 
формирана на пропорционалним 
основама.

Поред тога, компаније „Гаспром 

експорт“ и „Боташ“ потписале 
су документе о вансудском 
поравнању арбитраже у току о 
условима уговора о испоруци 
руског природног гаса турским 
потрошачима. Овај арбитражни 
спор ће у најскорије време бити 
обустављен.

Превод са руског: Милица Пријић

Руска компанија Гаспром 
је обновила преговоре са 
јужнокорејским властима о 
изградњи гасовода који ће 
прелазити преко територије 
Северне Кореје. 

- Политичка ситуација је данас 
нешто другачија, а јужнокорејска 

страна је од Гаспрома тражила да 
обнови пројекат. Већ је одржана 
серија преговора о том питању и 
они ће бити настављени, изјавио је 
средином јуна заменик извршног 
директора Гаспрома, Виталиј 
Маркелов, преноси руска агенција 
Тасс. Јужнокорејска министарка 

иностраних послова Канг Кјунг-
хва је раније у Сеулу изјавила да ће 
побољшање безбедносне ситуације 
на Корејском полуострву омогућити 
почетак изградње гасовода од Русије 
до Јужне Кореје преко територије 
Северне Кореје. 

(Аг.)

РЈ Дистрибуција Панчево у јуну имала радове на више локација

ОТВОРЕН „ТАНАП“

ПОТПИСАНИ ДОКУМЕНТИ О КОПНЕНОЈ ДЕОНИЦИ 
„ТУРСКОГ ТОКА“ ЗА ЕВРОПСКЕ ПОТРОШАЧЕ

ПРЕДСТОЈИ ОБНАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

Свет гаса

Нови гасоводи

Сарадња Гаспрома и турских партнера

Преговори о гасоводу до Јужне Кореје

Са отварања „ТАНАП”-а

Звездана Опалић у својој канцеларији

Банатски Карловац Радови у Владимировцу
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Поново у Гас пресу
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АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

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

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

Период мај/јун 2018.

НАПОМЕНЕ:

*    Плаћа се по утрошку месечно

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

Извори цена:

природни гас - ЈП “СРБИЈАГАС”

природни гас - ДП “НОВИ САД-ГАС”

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

електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”

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

лож уље - Кнез петрол, Нови Сад

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

Период мај/јун 2018.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

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

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

Пропан Бутан-ТНГ  kg 146,67 45,9 0,85 3,76 3,32 231,62%

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

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

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

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

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

Угаљ Вреоци сушени** t 12090,91 17500 0,6 1,15 1,02 1,58%

Угаљ Koлубара** t 7090,91 7500 0,6 1,58 1,39 39,00%

Угаљ Костолац** t 8181,82 10000 0,6 1,36 1,20 20,29%

Лож-Уље - ел** l 127,12 41,8 0,85 3,58 3,16 215,61%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

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

лож уље- Еуро мотус, Београд

Цене су без ПДВ-а узете за период мај/јун 2018.год.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Индекс цене према најјефтинијем енергенту

Период мај/јун 2018.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

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

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

Пропан Бутан-ТНГ  kg 146,67 45,9 0,85 3,76 3,32 231,62%

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

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

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

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

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

Угаљ Вреоци сушени** t 12090,91 17500 0,6 1,15 1,02 1,58%

Угаљ Koлубара** t 7090,91 7500 0,6 1,58 1,39 39,00%

Угаљ Костолац** t 8181,82 10000 0,6 1,36 1,20 20,29%

Лож-Уље - ел** l 127,12 41,8 0,85 3,58 3,16 215,61%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

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

лож уље- Еуро мотус, Београд

Цене су без ПДВ-а узете за период мај/јун 2018.год.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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Индекс цене према најјефтинијем енергенту

БРОЈ 136 - МАЈ 2018.



БРОЈ 137 - ЈУН 2018.

1514

Акција

У складу са прописима из области „Заштите од пожара“,  
односно сагласно Закону о запаљивим и горивим 
течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“ 
бр. 54/2015),  прописана је обавеза полагања стручног 
(државног) испита, којом су обухваћени запослени 
нашег предузећа који раде на пословима транспорта и 
дистрибуције природног гаса. 

Како смо чули од наших колега из Службе за 
безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара 
(БИЗНР и ЗОП), у претходном периоду запослени 
у организационим јединицама „Транспорта“ и 
„Дистрибуције“ Београд, као и једна група наших 
колега из Панчева, успешно су положили наведени 
стручни испит. 

- У току ове године, односно у периоду мај-почетак 
јуна, у Новом Саду је група од 19 запослених похађала 
обуку  и положила стручни испит. Друга група из Новог 
Сада ће на јесен, после одмора, почети исту ту обуку 
и полагаће испит. У Новом Саду,  осим запослених на 
пословима Транспорта и Дистрибуције,  укључен је и 
један број запослених који обављају послове утакања 
природног гаса у возила на пунионици гаса, у кругу 
наших радних јединица на Путу Шајакашког одреда бр. 
3, односно они који одржавају „пунионицу CNG“, као 
и запослени из Возног парка и „Мерења и регулације“. 
Запослени у овим организационим јединицама 
у Зрењанину, Кикинди и Панчеву почеће обуку и 
полагање стручног испита највероватније на јесен, у 

септембру, када се 
заврши тендерска 
процедура, која је 
при крају, рекао 
нам је колега 
Радан Поповић из 
Службе за БИЗНР 
и ЗОП.

Од њега смо 
сазнали детаљније 
како је, заправо, 
изгледала ова 
обука и „провера 
знања“. Наиме, 
полагање и план и 
програм стручног 
испита прописани 
су законом 

односно правилницима а обављају се на следећи начин:

- Дакле, похађа се обука у трајању од 170 часова. 
Обуку може да обавља овлашћено „правно лице“ - 
фирма, ватрогасни савез, институт итд-  од стране 
Министарства унутрашњих послова (МУП), Сектора 
за ванредне ситуације. Обука се слуша по областима, 
а укупно има шест тематских области плус седма је 

практична вежба на 
ватрогасним справама 
и опреми. Тако се, по 
областима, полаже и 
испит. Након завршетка 
обуке, кандидати се 
пријављују за полагање 
испита у МУП-у, 
Сектору за ванредне 
ситуације, а онда овај 
део Министарства 
унутрашњих послова, 
„инспекција заштите 
од пожара“, именује 
„комисију“ за полагање 
стручног испита, и то за 
сваку област по једног 
испитивача, плус за практични део 
полагања. Приликом полагања 
испита сваки запослени пред 
испитивачем из сваке области 
„извлачи“ питања и одговара. На 
крају ако се, којим случајем, падне 
на две области, иде се на поправни 
само из тих области, а ако се „не 
прође“ у више од две области, онда 
се обнавља цео испит. Желео бих 
овде да истакнем да је овај стручни 
испит веома озбиљан и захтеван за 
један доста широк круг запослених, 
који треба да га полажу, програм 
је сувише обиман и неприлагођен, 
али бих, наравно, свима онима који 
су успешно прошли овај тест знања 
из области заштите од пожара, 
честитао и, уједно, колегама који 
тек треба да полажу, поручио да ово 
треба да им буде додатни мотив, јер 
уз редовно похађање обуке и доста 
труда, успех не може да изостане, 

рекао нам је на крају разговора 
Радан Поповић.

За коментар смо замолили и 
једног од колега који је у јуну 
положио стручни,  државни, испит 
из области заштите од пожара. 
Александар Миленковић, пословођа 
техничар у Служби транспорта 
Нови Сад казао нам је да није било 
нимало лако редовно испунити 
све свакодневне радне обавезе 
и похађати обуку која је, такође, 
обавезна.

- Прилично је било комликовано 
све ово, радити, ићи на обуку, 
припремити се за полагање.., али 
морало је, сви смо то прихватили 
озбиљно и, што је најважније, 
положили смо. Било је доста 
стресно, јер је морало заиста да 
се учи, а мало смо „испали из тог 
ритма учења и рада“. Нама је драго 
што смо ово завршили и што смо 

успели да и поред редовног посла 
положимо тај испит. Два месеца 
смо два дана у недељи имали 
предавања из шест предмета, седми 
је био практични, а све се полагало 
у једном дану, од преподне до 
увече. Јесте да је било и напорно 
и стресно, али ми знамо да је 
то био услов за рад са опасним, 
запаљивим и експолозивним 
материјама. Сад смо положили и 
имамо папир да смо обучени за рад 
на свим пунионицама, пумпама, 
претакалиштима, рафинеријама.. 
Дакле, то је један универзални 
сертификат  и сматрам да је добро 
што га ми сада имамо, рекао је 
за Гас прес колега Миленковић и 
уједно пожелео срећу другој групи 
која на јесен, у септембру, креће 
на обуку и припрему за полагање 
стручног испита.

В. Арсић

Полагање стручног испита из области заштите од пожара (ЗОП)

ЗАПОСЛЕНИ  „ТРАНСПОРТА“ И „ДИСТРИБУЦИЈЕ“ 
УСПЕШНО ПРОШЛИ ОВАЈ ТЕСТ ЗНАЊА

Практична вежба, развлачење ватрогасног црева Ватрогасна пумпа

Постављање млазница на ватрогасна црева Ватрогасна заштитна опрема Ватрогасна пумпа са усисним цревима

Постављање разделнице... ...и ватрогасног црева
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Људски ресурси

Синдикат  Србијагаса успешно 
је организовао још једну велику 
акцију провере здравља и скренуо 
пажњу наших запослених на бригу 
о њиховом здравственом стању,  
значају благовремених прегледа 
и раног откривања премалигних 
стања, конкретно на дебелом 
цреву, као једној од најприсутнијих 
малигних болести у савременом 
свету. Према извештају лекара 
угледне здравствене установе која 
је обавила овај преглед, а у који 
смо имали увид, 84-оро запослених 
Србијагаса у периоду од новембра 
2017. па све до марта 2019. године, 
када је реализована ова акција, 
испунило је услове за спровођење 
скрининг колоноскопског прегледа 
на рак дебелог црева.

 Занимљиво је да је од тог 
броја прегледаних, нормалан 
ендоскопски налаз виђен само 
код 14 испитаника, полип на 
дебелом цреву нађен је код њих 
26, а одстрањење читавог полипа 
електроресекцијом урађено је 
код 13 испитаника. Код осталих 
је урађена биопсија промене и 
установљено је да је код свих 
извађених, као и код биоптираних 
полипа, патохистолошки потврђено 
да се ради о правим полипима, 
који представљају премалигно 
стање. Од 26 испитаника код 5 су 

нађени вишеструки, мултипли 
полипи у дебелом цреву, код троје 
су нађена по два полипа, а код двоје 
испитаника по три полипа. 

Оно што је алармантно, то је да 
је скринингом утврђено да је код 
два испитаника нађен рак дебелог 
црева, код једног у почетном 
стадијуму настанка, а код другог се 
радило о инвазивном раку дебелог 
црева. Први болесник је успешно 
оперисан, док се други налази 
у дијагностичким поступцима 
ради одлуке о даљем начину 
лечења. Извештај о спроведеном 
скринингу, такође, показује да је 
од 84 испитаника 27 њих изјавило 
да је у породици неко имао рак 
дебелог црева или полипе и да је 
управо у овој групи нађено осам 
полипа и два карцинома дебелог 
црева. Иначе, најчешћи налаз код 
прегледаних био је хемороидална 
болест, која је нађена код 58 
испитаника, док је дивертикулоза 
дебелог црева дијагностикована у 
девет случајева.

Лекари угледне здравствене 
установе која је, у договору са 
нашим Синдикатом, обавила 
овај скрининг, истакли су у свом 
извештају да су ови циљани 
прегледи спроведени у складу 
са светским стандардима, а да 

резултати који су добијени у 
потпуности оправдавају њихово 
спровођење и уложена средства. 

- Откривена су, дакле, два 
карцинома, полипи код 26 
испитаника, што представља 28 
спасених живота, али и из другог 
угла гледано, то значи мање 
одсуство с посла, мања финансијска 
средства, јер је малигна болест 
пронађена у раној фази и лечење 
спроведено на време. Самим тим, 
спречено је да болест  узнапредује и 
постане неизлечива. На основу ових 
резултата скрининга, сматрамо да 
би прегледу требало да приступе 
и запослени који испуњавају 
услове за преглед, а из било ког 
разлога нису до сада то учинили, 
а потребно је и даље у наредним 
временским размацима, спроводити 
овај скрининг, будући да су ови 
прегледи у потпуности оправдали 
свој циљ. На крају, желели бисмо 
да похвалимо организатора овог 
скрининг програма, Јединствену 
синдикалну организацију 
Србијагаса, за пионирски подухват, 
јер колико је до сада познато, у 
Србији до сада није изведен нити 
један скрининг рака дебелог црева 
колоноскопским прегледом, 
сматрају у овој клиници.

В.А.

Иако је лето, званично, тек почело, 
врућине су нас већ одавно натерале 
да се прилично „раскомотимо“. 
Тиме је стандардно свакодневно 
питање шта обући за посао, а 
остати у границама пословног „dress 
codе“-а, постало готово немогућа 
мисија. Врели асфалт, 40 степени, 
вожња аутомобилом или градским 
превозом и професионални 
пословни стил тешко да су 
комбинација снова. Наравно да има 
много важнијих пословних питања 
од стила и облачења, али чињеница 
је да је тешко радити уколико се не 
осећамо комотно и пријатно. Иако 
је сада већина радних простора 
климатизована, не можемо из свог 
дома једноставно прескочити на 
радно место, тако да је балансирање 
између професионалног стила и 
„преживљавања“ на +40 придодато 
на нашу пословну „to do“ листу 
у току бар три-четири месеца 
годишње. 

Генерално, правила „дрес кода“ 
драстично су се променила 
последњих година (и то не увек 
набоље) и нису више толико 
конзервативна, не само због 
климатских промена, већ и због 
великог броја новонасталих радних 
места и занимања која не захтевају 
строга правила облачења. Такав 
лежернији однос, међутим, довео 
је и до тога да је све теже наћи 
границу између пристојног и 
провокативног, професионалног 
и неодмереног. Колико год вруће 
било, не смемо дозволити себи да 
оставимо погрешан утисак на свом 
послу, јер без обзира на крилатицу 
„одело не чини човека“, то је ипак 
оно што се прво види на некоме. 

Управо због тога, најпознатији 

модни блогери и стилисти 
ових дана дају савете како 
изгледати  лепо, професионално 
и пристојно у врелим летњим 
данима, а понуда модне 
индустрије је свакако више него 
богата. И ово нипошто није нека 
само „женска“ тема,  тако да постоје 
и неки општи савети који се односе 
и на мушку и на женску гардеробу.

- У том смислу, оно што је базно у 
пословном одевању, и што важи 
за сва годишња доба, јесте избор 
материјала. То подразумева да се 
предност увек даје природним 
материјалима, с посебним 
акцентом на летњу гардеробу. 
Лан, памук, свила и вискоза су 
материјали које треба да бирамо 
за вреле летње дане, удобне су, 
лагане и „дишу“, тако да ћемо се у 
њима осећати свеже и пријатно. 
Додуше, захваљујући савременим 
технологијама обраде материјала, 
данас се на тржишту могу наћи 
и врло квалитени вештачки 
материјали, мекани и нежни, али за 
такве ствари већ немамо гаранцију, 
тачније, у њихов квалитет се 
уверимо тек кад почнемо да их 
носимо, за разлику од природних 
материјала, са којима нема грешке.

- Осим тога, важан је и избор боја. 
Лагане светле, пастелне боје и 
бела боја неће толико привлачити 
сунчеве зраке, тако да треба 
избегавати црну и друге тамне боје 
током летњих дана. У том смислу, 
бела кошуља је увек прилично 
захвалан одевни предмет и за 
жене и за мушкарце, јер се може 
комбиновати у безброј варијанти.

- Уска, припијена одећа такође нам 
неће бити пријатна на великим 
врућинама, пре свега зато што 

спречава 
циркулацију 
ваздуха, 
самим тим и хлађење. 

- Модни блогери предлажу и 
неколико практичних одевних 
предмета за жене, пре свега 
кардигане који су се последњих 
година на велика врата вратили 
у свет моде, тако да се могу наћи 
у најразличитијим варијантама, 
бојама, материјалима, дезенима, 
а сасвим лепо могу да замене 
сако у пословним одевним 
комбинацијама. Слично могу 
да послуже и мало веће мараме 
или ешарпе, којима могу нпр. 
да се покрију рамена и руке 
док смо на послу, а после их 
једноставно спакујемо у ташну. 
Осим тога, стилисти за дневну 
варијанту препоручују и што мање 
накита, и предлажу да се уместо 
тешких огрлица и наруквица 
свакодневни стил употпуни неком 
интересантном ташном или већ 
поменутом марамом.

Ипак, и поред свих савета, летње 
врућине не можемо избећи. Зато 
нам једино преостаје да се стрпимо 
док не прођу. Са осмехом на лицу, 
шеширом на глави и бочицом воде 
у ташни!

Припремила: Наташа Лончар

У другој овогодишњој акцији 
добровољног давања крви 
организованој у четвртак 21. јуна 
у Заводу за трансфузију крви у 
Новом Саду, учествовало је 35-оро 
наших колегиница и колега. То 
значи да је било пет радника више 
из наше компаније него у марту. 
Тако је онима којима је потребна 

драгоцена течност прослеђено пет 
јединица крви више.  

- Наша активност своди се на 
то да свака три месеца будемо 
спремни да дамо тај допринос у 
жељи да помогнемо онима којима 
је потребна помоћ. Трудићемо се да 
број датих јединица крви одржимо 

на  овом нивоу, али и да га, ако је 
могуће, повећамо и у септембру и 
у децембру месецу, када редовно и 
по програму организујемо акције, 
рекао нам је председник Актива 
добровољних давалаца крви из 
новосадског дела ЈП „Србијагас“ 
Момчило Гаговић.  

В. Уторник

Синдикат - акције

Резиме скрининга за рано откривање рака дебелог црева

РЕЗУЛТАТИ ПРЕГЛЕДА  У ПОТПУНОСТИ ОПРАВДАВАЈУ 
ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ И УЛОЖЕНА СРЕДСТВА

МАЛИ САВЕТИ ЗА ВЕЛИКЕ ВРУЋИНЕ – 
ЛЕТЊИ „DRESS CODЕ“

МАСОВНИЈЕ НЕГО У МАРТУ

Летње теме које нас све једнако дотичу и „муче”

Друга акција добровољних давалаца крви у новосадском делу Србијагаса
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Сазнајте и ово Еко кутак

Сигурно сте се до сада много пута уверили да је чуло 
мириса уско повезано са нашим емоцијама, телом и 
духом, да у  нама може да пробуди успомене, асоцира 
нас на неке битне тренутке у животу. Мирис колача 
са циметом може нас подсетити на детињство, мирис 
омиљеног парфема на неко летовање на ком смо га 
користили, мирис куваног вина вратиће нас у топлу 
кућицу поред скијашке стазе где смо свратили да се 
угрејемо и окрепимо. 

Добро је познато да  и у животињском свету постоје 
животиње чије је чуло мириса изузетно развијено, па 
самим тим мириси играју важну улогу и у одржавању 
односа између биљака и животиња. Животиње бирају 
биљке које ће да пасу на основу њихових мириса, 
пчеле лете ка мирису нектара расцветалог цвећа. 
Мирис цвећа потиче од етарских уља које луче посебне 
жлезде у дну латица. Ове хемијске супстанце су сигнал 
опрашивачима да им је биљка спремила сладак нектар 
као награду за опрашивање. После успешне оплодње, 
цвет лучи хормон етилен, који зауставља опрашиваче 
па они више не посећују тај цвет и чувају енергију за 
посету другим неоплођеним цветовима.  

Доказано је да поједини мириси могу окрепити наш 
ум и помоћи нам да лакше памтимо, неки ће нас 
расанити и дати нам енергију, а неки пружити утеху 
кад смо тужни.  С тим у вези развијена је читава наука 
- флоритерапија. То је блага и нежна терапија која нас 
уз помоћ цветних есенција враћа у оптимално стање.  
Она је у употреби широм света већ осамдесетак година 
и кроз клиничко искуство показала се као идеална 
терапија за активирање имуног система јер враћа 
виталност и енергичност.

Колико је чуло мириса повезано са психологијом 
говори и аромакологија, наука која се бави 
проучавањем овог односа. Ова наука је озбиљним 
истраживањима дошла до закључка да нам правилно 
препознавање мириса вековима помаже да се 
прехранимо, лечимо и спасемо од опасности. 

Тако на пример, удисање мириса руже или ружиног уља 
може да снизи ниво адреналина за 30%, а самим тим 
снижава и ниво стреса. Поједина истраживања указују 
на то да нам мирис руже може помоћи да освежимо 
меморију. Нана мирише освежавајуће. Отклања умор, 
стрес и напетост, делује антидепресивно, снижава 
температуру, ублажава запаљења. Њен мирис подстиче 
мотивацију, осећај свежине и релаксације, а у великој 

мери утиче на наш апетит и може елиминисати осећај 
глади. Јасмин има сензуалан и егзотичан мирис, уље 
је смеђе боје и теже испарљиво. Делује седативно, 
антидепресивно, стимулативно, опушта и улива 
самопоуздање. Лаванда има умирујуће дејство и помаже 
да лакше заспите. Уколико патите од несанице, укапајте 
на јастук неколико капи уља од лаванде. Геранијум 
има јак, сладак мирис, сличан ружи. Доказано је да 
стимулише одређена подручја у мозгу задужена за 
хормонални баланс. Етерично уље рузмарина помаже 
у јачању дугорочног памћења и концентрације. 
Мирис босиљка добар је за срце. Брзо отклања тугу и 
меланхолију и чини људе срећнијим и задовољнијим, 
ублажава кашаљ. Ирис је цвет инспирације. За оне 
који осећају да им је живот монотон, да у њега не 
уносе довољно духовности и креативности овај цвет 
помаже да обоје живот и живе креативније. Камилица 
је цветна есенција која умирује емоционалну тензију, 
иритабилност и промене расположења. Ослобађа од 
тензије у области стомака, повољно делује на опуштање 
дигестивног тракта и варење. Ехинацеа је цветна 
есенција идеална за јачање имунитета који је нарушен 
услед стреса. 

Лето је идеално време када вашу терасу или балкон 
можете да претворите у мали цветни кутак за одмор, 
дружење или рад. Саксије и цвеће које ви одаберете, 
лампе, сунцобрани, јастуци, мини фонтане,  каменчићи 
или шкољке створиће пријатан и јединствен амбијент. 
Мирис ваше омиљене цветне есенције учиниће 
доживљај потпуним! 

Припремила: Дејана Шранц

Светски дан заштите животне 
средине обележава се сваке године 
5. јуна у више од сто земаља света. 
На овај дан, установљен још 1972. 
године, Уједињене нације скрећу 
пажњу влада, држава и најшире 
јавности на горућа питања заштите 
животне средине и потребу 
њиховог континуираног решавања.

Ове године Светски дан заштите 
животне средине одржан је под 
слоганом „Мисли. Једи. Сачувај.“ 
(„Think. Eat. Save“). Према подацима 
Светске организације за храну 
и пољопривреду при УН, сваке 
године 1,3 милијарди тона хране 
пропадне и баци се. У исто време 
сваки седми становник планете 

гладује, а годишње од глади умре 
више од двадесет хиљада деце млађе 
од пет година. Имајући у виду 
овај огроман дисбаланс у начину 
живота развијених и неразвијених, 
с једне стране, као и последице по 
животну средину, с друге стране, 
овогодишњи слоган има заправо 
за циљ да подстакне свест људи на 
размишљање о значају избора хране 
коју конзумирају, као и директног 
и индиректног утицаја тог њиховог 
избора на животну средину.

Централном свечаношћу одржаном 
у Ботаничкој башти „Јевремовац“, 
Министарство заштите животне 
средине Србије обележило је 
Светски дан заштите животне 
средине, у присуству представника 
Владе Републике Србије, државних 
органа и институција, дипломатског 
кора, стручне и научне јавности, 
невладиних 
организација 
и медија. 
Министар 
заштите 
животне 
средине Горан 
Триван је, 

истакавши значај Светског 
дана животне средине,  
позвао на активан однос 
и покретање акција у 
националним и локалним 
оквирима у правцу 
решавања наjзначајнијих 
еколошких проблема, 
указавши да за квалитет 
животне средине 
одговорност сносимо 
сви, појединачно и као 
друштво у целини.  

- Питање животне средине 
је питање културе, и важно је гајити 
навике које ће обезбедити бољи 
свет за будуће генерације. Србија 
више нема луксуз да почиње нешто  
испочетка. Уколико хоћемо да 
идемо напред, морамо да будемо 
паметни, а памети имамо  и знамо 
како и где да идемо даље, рекао је 
министар Триван обраћајући се 
присутнима.

Чека нас брига о ваздуху, 
водама, смањење пластичног 
отпада, решавање питања буке 
у урбаним срединама, повећање 
територије под заштитом, заштита 
националних паркова и бројни 
други велики послови. Хајде да 
волимо Србију на конкретан начин, 
чувајући наша добра, нагласио је 
министар.

Припремила: Ксенија Аћимовић

Цветне есенције Јун месец када се обележава Светски дан заштите животне средине

НАЈНЕЖНИЈИ ПУТ ДО ЕМОЦИОНАЛНОГ И 
ФИЗИЧКОГ БАЛАНСА

„МИСЛИ. ЈЕДИ. САЧУВАЈ.“

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈЕ ДАН 
КОЈИ СЕ ОБЕЛЕЖАВА У 
ЦЕЛОМ СВЕТУ СВАКОГ 5. ЈУНА 
КРОЗ РАЗНЕ АКТИВНОСТИ И 
КАМПАЊЕ, СА ЦИЉЕМ ДА СЕ 
СКРЕНЕ ПАЖЊА ЈАВНОСТИ НА 
БРОЈНЕ ЕКОЛОШКЕ ПРОБЛЕМЕ 
И ПОТРЕБУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ.

ЕКО КАЛЕНДАР
5. јун Светски дан заштите животне средине
5. јун Дан Националног парка Ђердап
8. јун Светски дан океана
17. јун Дан борбе против исушивања и поплава
29. јун Дан Дунава
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Спорт

Владимир Уторник

Још убедљивије него лане! 
Кошаркаши, представници 
ЈП „Србијагас“ поновили су 
прошлогодишњи успех освојивши 
прво место на „Турниру осам“ који 
се традиционално организује на 
спортским  теренима „S“ клуба 
у спортском комплексу у Јакову. 
Осим у „баскету три на три“, 
спортисти разних предузећа из 
Србије надметали су се још и у 
малом фудбалу, одбојци, тенису и 
бадминтону, а својеврсни „спортски 
дан“ одржан је у суботу 9. јуна. 
Кошаркашка екипа наше компаније 
у саставу Ђорђе Атлагић, Слободан 
Павловић и Стеван Попов, 

забележила је свих и максималних 
шест победа и више него заслужено 
у свом поседу задржала прелазни 
пехар на још годину дана. 

- По резултату, по дешавањима 
на терену, као и по отпору који 
су пружили, најтеже нам је било 
у сусрету са екипом „Аеродром 
Никола Тесла“. У том  другом мечу у 
групи победили смо резултатом 
6 : 4. Морам да додам да су ти наши 
ривали  испали у полуфиналу, али 
тек после извођења слободних 
бацања, што говори да су играли 
квалитетан баскет. Иначе, у првом 
колу савладали смо екипу „Меркур 
Балкан Бет“ са 9 : 5, а у трећем 
нисмо ни играли пошто се играчи 

фирме „Cards 
print“ нису 
појавили на 
терену тако 
да смо тај 
меч добили 
службеним 
резултатом, 
пренео нам 
је догађаје са 
турнира капитен 
кошаркашке 
екипе Србијагаса 
Ђорђе Атлагић.

На „Турниру 
осам“ 

у такмичењу „баскеташа“ 
учествовало је 16 екипа које су биле 
подељене у четири групе по четири. 
После утакмица по групама, играло 
се по класничном „куп систему“ 
од четвртфинала до финала. И у 
та три меча екипа Србијагаса је 
била доминантна, тако да ни једног 
тренутка није постојала сумња да ће 
поновити успех од прошле године.   

- У четвртфиналу смо убедљиво 
надиграли тим „Ласта“ са 9 : 2, 
полуфинални меч са „Карнексом“ 
завршен је резултатом 8 : 4 у нашу 
корист, а у финалу смо били још 
убедљивији, победили смо тим 
„Белмедик“ 11 : 1. Са два поготка 
иза линије 6,75 метара повели смо 
са 4 : 0. Већ је ту било јасно да наш 
ривал нема снаге да нас озбиљније 
угрози. Водили смо чак и са 9 : 0. 
Све је било готово за мање од седам 
минута игре, истиче Ђорђе Атлагић.  

Кошаркашка екипа ЈП „Србијагас“ 
у баскету „три на три“ је и 
претходних година на „Турниру 
осам“ имала запажене резултате. 
На првом свом учешћу наши 
баскеташи су били четврти, на 
другом други, да  би на последња 
два такмичења освајали прво место. 
Значајну улогу у свим тим успесима 
имао је Стеван Попов, некадашњи 
рукометаш и са Војводином првак 
државе.  

- Овога пута није „горео“ терен, као 
прошле године када нас је топлота 
сунца заиста исцрпљивала. Време 
нас је послужило, било је облачно 
и било је кудикамо лакше за игру. 

Истина, било је спарно, неки играчи су мало теже 
дисали, али смо се бар спасли од врелине сунца. Шта 
да кажем, наставили смо традицију добрих партија на 
овом целодневном турниру и заслужено одбранили 
прво место остварено прошле године. Можда није ни 
требало да са собом носимо победнички пехар, када је, 
ионако, остао у нашим рукама, рекао нам је мало и у 
шали, Стеван Попов.

Иначе, „Турнир осам“  организује се још од 2000. године, 
када су се представници осам београдских приватних 
фирми договорили да једном годишње организују „дан 
корпоративног спорта“  као некакву врсту дружења 

како радника унутар предузећа, тако и са запосленима 
из других великих компанија наше земље. Осим 
тога учесницима је омгућено да на такмичење дођу 
са својим породицама, тако да је дружење још један,  
додатни вид, ове манифестације.  

Незаобилазни члан овог успешног „трилинга“ из нашег 
предузећа је и Слободан Павловић. Он је поручио:  

- Наше најважније особине су уиграност и упорност. 
Међусобно се одлично познајемо, дуго играмо заједно 
и из тога су, једноставно, морали да се изроде резултати. 
Видело се од самог старта турнира да смо заиста 
најквалитетнији тим. Морам да изразим захвалност 
руководству Спортског клуба ЈП „Србијагас“ што нам 
је омогућило да одемо на ово такмичење. Надам се 
да ћемо и следеће године на овом турниру играти на 
истом оваквом нивоу и још једном бити најбољи. То би 
заиста било сјајно.

ЗАДРЖАЛИ ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР НА ЈОШ 
ГОДИНУ ДАНА

„Баскеташи“ Србијагаса поново најбољи на такмичењу „Турнир осам“

ПРАВИЛА

Подсећамо, утакмица у „баскету 
три на три“, односно„Streetball-у“ за 
рекреативце игра се десет минута, 
или до 11 забележених поена. 
Погодак вреди један поен, а иза 
линије 6,75 метара (тројка) два 
поена.

ДУЈКОВИЋ

За екипу „Принципал угоститељство“ из Чачка наступио 
је 226 центиметара високи центар Марко Дујковић, 
некадашњи члан ваљевског Металца и репрезентативац 
Македоније. Међутим, ни он није помогао да Чачани 
забележе бољи резултат од учешћа у четвртфиналу, пошто 
су поражени од тима „Белмедик“.

„ФУДБАЛ ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО“
У оквиру Шесте сезоне међународног дечијег социјалног програма 
„Фудбал за пријатељство“ коју је организовао ПАО „Гаспром“, званични 
партнер ФИФА и Светског фудбалског првенства ФИФА 2018 у Русији, 
у Москви је средином јуна одржан Међународни дечији форум. Он је 
ујединио учеснике из 211 земаља и региона света, који представљају 
Азију, Африку, Аустралију и Океанију, Европу, Северну и Јужну Америку. 
На Форуму је учествовало 1.500 деце као и њихови пратиоци, што је 
са присутним гостима чинило укупно 5.000 људи. На овом догађају 
су наступали дечаци и девојчице, укључујући и оне са посебним 
потребама, који су учествовали у програму у својству Младих 
фудбалера, Младих новинара и Младих тренера. Све их је ујединила 
иста мисија: промовисање људских вредности – пријатељства, 
једнакости, правде, здравља, мира, лојалности, победе, традиције и части. Поздравне речи младим учесницима је упутио 
Икер Касиљас, шпански фудбалер, голман и капитен португалског клуба „Порто“. Прочитана је и поздравна порука руског 
председника Владимира Путина, а Форум је отворио председник Савета директора ПАО „Гаспром“ Виктор Зубков, истакавши 
да је „Гаспром“, као једна од највећих социјално одговорних компанија на свету, увек подржавала развој дечијег спорта. 

Током целог периода финалних догађаја овог програма, који су одржани од 8. до 15. јуна, радиле су еколошке трасе 
пријатељства: 4 аутобуса на гасно моторно гориво су били на челу колоне транспорта који је превозио међународне 
делегације. Десетине хиљада деце и одраслих су учествовали на пријатељским мечевима, отвореним тренинзима, 
флешмобовима и спортским празницима на којима је свако ко се залаже за најважније универзалне људске вредности 
ставио на руку званични симбол програма – Наруквицу пријатељства. У целом свету учеснике су подржали познати 
фудбалери, тренери, телевизијски водитељи и уметници као и представници државних структура.

Србију су ове године представљали млади фудбалер омладинске школе ФК „Црвена звезда“, дванаестогодишњи Коста 
Недељковић и дечији новинар-извештач Луција Обрадовић.    Превод са руског: Милица Пријић

Уочи финала, екипе Србијагаса и Белмедика

Без неизвесности, детаљ са финалног сусрета

Поново најбољи, баскеташи Србијагаса са пехаром
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Наше треће доба
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Необавезно време 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
У ноћи између 24. и 25. октобра по старом календару 
године 1917.  један је човек ушао у здање Института 
Смољни у Петрограду. Његово је лице било умотано 
завојем. Како би избегао полицијску контролу, глумио је 
да га боли зуб. Од свих присутних он  је једини знао да 
препозна тренутак, а тај моменат је касније дефинисан 
тако да се у неким ситуацијама историјско кретање 
сажима у, дословно речено, неколико сати. Тога  дана 
збило се згушњавање историјског времена. Зато је, тај 
човек,  у свом говору рекао и ово: „Момци, крећемо сада. 
Или ноћас, или ће сутра бити прекасно!“ Човек о коме 
говоримо звао се Владимир Иљич Лењин, а преврат 
који је покренуо и који је променио свет „Октобарска 
револуција“. Удар је изведен на спектакуларан начин, 
готово да није опаљен ни метак, чак је и са крстарице 
„Аурора“ испаљено једно и то маневарско ђуле, јер друге 
муниције није ни било. После првобитног шока, на 
западу је дошло до запрепашћујућег одушевљења, многи 
су поверовали у ту, једну од најлепших људских утопија 
- да је реализација идеје једнакости могућа. И док, током 
преузимања власти није пала ни једна жртва, одржавање 
државе социјализма, парадоксално, коштало је милионе 
живота.    
Институт Смољни настао је као манастирски комплекс 
у Санкт Петербургу, али никада није имао ту функцију. 
Катарина II је ту отворила високу школу за девојке, а 
читава  грађевина завршена је 1808.  После Фебруарске 
револуције 1917. овде су се окупљали бољшевички, 
раднички и војнички совјети. Када је Керенски побегао с 
власти у Институту Смољни састајао се Савет народних 
комесара, то јест прва совјетска влада. У овој згради је 
1934. убијен један од вођа бољшевика, Киров, а данас 
је смештена градска власт. Зграда института је једно од 
2.400 здања у граду које су под заштитом УНЕСКО-а.  
У Санкт Петербургу била је концентрисана војна и 
цивилна власт Руског царства, па је, логично да су се ту 
догађале најважније побуне (од устанка Декабриста, до 
већ поменутих револуција), као и бројни атентати на 
царске службенике и чланове владе (најпознатији атентат 

је убиство цара 
Александра II).  
Ако већ није опстала 
идеја социјалистичке 
државе, онда су, 
и ту лежи други 
парадокс, опстале, 
условно речено, 
неке маргиналне 
ствари. Дошло је 
до невероватног 
процвата уметности, 
а мноштво покрета и праваца многи, када желе да их 
назову једним именом, употребљавају синтагму – руска 
авангарда.  
Пре 20. века у Санкт Петербургу су живели и стварали 
Пушкин, Достојевски, Гогољ, а у прошлом столећу ти 
сад већ чувени „авангардисти“ Ана Ахматова, Надежда и 
Осип Мандељштам, Борис Пастернак, Данил Хармс, па и 
сам Јесењин. У овом су граду рођени Набоков и Бродски. 
Поезија је, непосредно после револуције, можда, 
доживела свој највећи успон и зенит. Никада после тога 
она није више била на трговима, поезија је носила, њена 
је магија очаравала и зачаравала масе, а јавне изведбе 
Мајаковског нису биле ништа мање славне од његових 
стихова. Истина, Мајаковски није имао пуно везе са 
Санкт Петербургом, али је истина и то да није први 
„песник револуције“. Пре њега такву поезију писао је 
Александар Блок, који је читав живот провео у „северној 
престоници“, на ушћу Неве.   В.У.

„Ниш на длану“ – могло би да 
стоји у поднаслову овог описа 
првог овогодишњег излета 
пензионера Србијагаса. Отуда оцена 
председника УПР ЈП „Србијагас“ 
Бошка Тодоровића да је, изражено у 
процентима, циљ испуњен са више 
од сто одсто, није претенциозна. 
Јер, осим предвиђених обилазака 
познатих туристичких дестинација 
и културноисторијских споменика, 
наши бивши радници су имали 
времена да, другог дана боравка у 
Нишу, накратко, посете и прошетају 
Нишком бањом, што је, спортским 
речником речено, било нека врста 
бонуса... 

Првог дана дводневног излета 
пензионери су посетили Спомен 
комплекс на брду Чегар, тврђаву 
и центар града. На Чегру су 
некадашњи радници Србијагаса од 
љубазних домаћина предвођених 
наратором и песником Селомиром 
Марковићем Селетом, сазнали 
шта се све догађало тог 31. маја 
1809. године и зашто је ресавски 
војвода Стеван Синђелић био 
приморан да из своје кубуре пуца 
у подземно складиште барута и 
изазове страшну експлозију од које 
је страдао огроман број Турака, 
али и много војника устаничке 
Србије.  Уз обиље других значајних 
информација током обиласка 
Нишке тврђаве могло се чути 
и то да су ово здање Османлије 
изградиле пре три столећа на 
остацима средњовековног и 
античког утврђења о чему сведочи 
Лапидаријум на чијем се простору 
налази 41 споменик из периода од 1. 
до 6. века, када је Ниш био у саставу 
Римске империје. Збирка се састоји 

од надгробних, 
заветних, 
грађевинских 
споменика и 
две оштећене 
мермерне 
фигуре. 
Прешавши 
преко Нишаве, 
током шетње 
градом наши 
пензионери 
су застали код 
споменика 
ослободиоцима 
града и родољубима из Првог 
светског рата (Ниш је коначно 
припао Србији године 1878.) 
и код споменика Калчу, оном 
ловцу и љубитељу севдаха којег је 
тако верно и живописно описао 
Стеван Сремац, да би напослетку 
прошетали Казанџијским 
сокачетом  јединим очуваним 
делом старе нишке чаршије из прве 
половине 18. века... 

...Бој на Чегру имао је свој језиви 
епилог. Процењује се да је у бици 
погинуло око 6.000 турских 
ратника, док је на другој страни 
страдало око 4.000 Срба. Опијен 
победом Хуршид-паша, да би 
оправдао толики губитак, наредио 
је да се коже са глава мртвих Срба 
одеру, напуне сламом и пошаљу у 
Цариград како би једном за свагда 
застрашио народ; наредио је и то 
да се на источној страни Ниша, 
близу Цариградског друма, сазида 
кула од камена и да се у њене зидове 
узидају лобање  - било их је тачно 
952-е. Требало је то да буде опомена, 
али је у ствари изазвало супротан 
ефекат, Ћеле-кула постала је 

симбол борбе за слободу. То је било 
прво одредиште другог дана посете 
Нишу. 

Пензионери су, потом, обишли још 
две узајамно повезане локације 
-  спомен парк „Бубањ“ и Логор 
Црвени крст. Из логора који се 
данас зове „Меморијални комплекс 
12. фебруар“, (један од ретких 
очуваних логора из Другог светског 
рата), одвођени су заробљеници у 
парк „Бубањ“ и тамо ликвидирани. 
Иначе, 12. фебруара 1942. из логора 
је побегло 105 заточеника. О томе 
је снимљен играни филм „Лагер 
Ниш“. 

Последња дестинација успешног 
излета 35 чланова УПР ЈП 
„Србијагас“ из  новосадског, 
зрењанинског, београдског и 
панчевачког клуба уприличеног 
30. и 31. маја, била је Археолошка 
сала, у којој се може видети 
мноштво експоната пронађених на 
територији Ниша од праисторије до 
средњег века.

В.Уторник

Први излет пензионера Србијагаса у 2018. години

ПОСЕЋЕНЕ ГОТОВО СВЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ НИША

Непролазно
Не измерих, не појмих тога:
Коме сам песме посветио,
У ког страсно веровах бога,
Какву сам деву заволео.
Жива је душа уљуљкана
Просторима, Русијо, твојим,
И гле – још ти неокаљана 
Првобитна чистота стоји.

АЛЕКСАНДАР БЛОК (1880-1921): „РУСИЈА“

КОЛАЧ ОД РИБИЗЛИ
Пенасто умутите 4 цела јајета са 2 dcl шећера. Додајте лагано мешајући 2 dcl 
јогурта, 3 чаше од 2 dcl брашна, 2dcl уља и прстохват соли. На крају додајте 
1 кашичицу прашка за пециво. У калуп ставите пек папир па улијте смесу и 
поспите рибизлама или неким другим сезонским воћем по жељи. Пеците 45 
минута на 180 степени.
                 (Припремила: Б. Радуловић)

ОПСАДА

Током II светског рата Лењинград је тачно 872 дана био 
под опсадом, а житељи града су прошли кроз незамисливе 
муке. Ипак, и у таквој ситуацији један је човек радио свој 
посао. Дмитриј Шостакович компоновао је седму, односно 
Лењинградску симфонију, а концерт је одржан 8. августа 
1942. и емитован је на радију.

Наши пензионери код споменика на Чегру



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


