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ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА, ЗАЈЕДНО СА 
РУСКИМ ПАРТНЕРИМА, ПРИСУСТВОВАО 
ПОЧЕТКУ РАДОВА НА ПОДБУШИВАЊУ 
ДУНАВА У БЛИЗИНИ КОВИНА!

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС“ 
У ОКТОБРУ ОДРЖАО ДВЕ СЕДНИЦЕ О 
ТЕМАМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
И РАЗВОЈ КОМПАНИЈЕ!

14. РОЂЕНДАН СРБИЈАГАСА У 
ЗНАКУ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ И НОВЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ПО 
ЕНЕРГЕТСКИМ ДЕЛАТНОСТИМА!

ОКТОБАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

СПОРТСКИ ДУХ, БОРБЕНОСТ И ЖЕЉА 
ЗА ПОБЕДОМ, У ОКВИРУ ФЕР ПЛЕЈА И 
КОЛЕГИЈАЛНОСТИ, НИСУ ИЗОСТАЛИ НА 
СПОРТСКОМ ДАНУ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ!
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Компанија инфо

Седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ одржана у Београду Поводом 1. октобра, Дана ЈП „Србијагас“, директор упутио писмо запосленима

Надзорни одбор Србијагаса похвалио деветомесечне резултате

ПОЗИТИВАН РЕЗУЛТАТ НА ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ ПРЕД НАМА СУ НОВИ ИЗАЗОВИ И ЗАДАЦИ

НАСТАВЉЕН ТРЕНД ПОЗИТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

У Београду је у среду, 23. октобра, одржана седница 
Надзорног одбора ЈП „Србијагас”. Седници,  којој 
су присуствовали сви чланови Надзорног одбора, 
председавао је проф. др Муамер Реџовић, 
председник Надзорног одбора, а у њеном раду 
учествовали су и чланови пословодства, заменица 
генералног директора Србијагаса Блаженка Мандић 
и извршни директори предузећа.

Надзорни одбор је усвојио Извештај о пословању 

компаније за период 01.01-30.06. 2019. године, у 
којем се констатује да је ЈП „Србијагас“ у том периоду 
остварило позитиван финансијски резултат и нето 
добит.

На седници НО истакнуто је да је ЈП „Србијагас“ и у 
првој половини 2019. године спроводило политику 
сигурног снабдевања потрошача природним гасом 
и да је позитивно кретање и побољшање већине 
показатеља пословања, као и смањењe губитака 
у првом полугодишту, остварено захваљујући 
пословним одлукама, предузетим мерама и 
активностима са циљем рационализације трошкова, 
побољшања ефикасности наплате потраживања и 
нарочито активности и инвестиција у пројекте од 
стратешког значаја за државу Србију.

Чланови Надзорног одбора усвојили су на седници, 
поред осталог, и Одлуку о покрићу губитка из 
ранијих година, који ће делом бити покривен и из 
нераспоређене добити предузећа, утврђене са стањем 
на дан 31.12.2018. године.                   (www.srbijagas.com) 

Од 1. октобра 2005. године, 
када је формирано Јавно 
предузеће „Србијагас“ прошло 
је 14 пуних година!  У част 
годишњице рада компаније, 
генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић, пригодно 
се обратио свим запосленима, 
упутивши им честитку са жељом 
да предузеће и убудуће остварује 
добре пословне резултате. 
Текст овог обраћања директора 
преносимо у целости.

„Поштовани запослени, за 
претходних 14 година прешли смо 
пут од предузећа које је настало 
спајањем два дела предузећа 
некадашње Нафтне индустрије 
Србије, преко јединственог 
предузећа са два организациона 
дела, па до данашњег Србијагаса, 
као вертикално интегрисане 
компаније.

Пред свима нама су нови изазови 
и задаци. Као што сте упознати, 
Јавно предузеће „Србијагас“ налази 
се у процесу трансформације и 
нове организације предузећа по 
енергетским делатностима. Тај 

процес ће бити окончан оног 
момента када будемо имали 
Холдинг предузеће Србијагас, као 
матично предузеће, и зависна, 
капиталом везана предузећа, за 
транспорт гаса - „Транспортгас 
Србија”, за дистрибуцију гаса 
- „Дистрибуцијагас Србија”, 
а у перспективи доћи ће и 
до формирања предузећа за 
трговину гасом и складиштење 
гаса.

Јавно предузеће „Србијагас“ 
преузело је на себе обавезу 
да послове, средства за рад 
и запослене организује тако 
да сваки сегмент будуће 
организације функционише 
потпуно оперативно и на 
највишем нивоу.

Верујем да овако организовано 
Јавно предузеће „Србијагас“, 
са бројем запослених које има 
тренутно, уз вашу помоћ и искуство 
и уз заједничко залагање и рад, 
може у будућности остваривати 
добре пословне резултате. За то 
су нам неопходни још и узајамно 
разумевање и поверење.

Овим путем желим да вас 
поздравим и да вам честитам Дан 
оснивања ЈП „Србијагас“ и да вас 
замолим за стрпљење, разумевање 
и време, које нам је потребно у 
процесу изградње новог система 
пословних односа.“

 (Гп.)
Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ на седници одржаној 
30. октобра, у просторијама компаније у Новом Саду, 
разматрао је и усвојио неколико извештаја и одлука 
у вези са пословањем, и то Периодичне финансијске 
извештаје за период 01.01-30.09.2019. и Извештај 
о реализацији годишњег Програма пословања 
предузећа од јануара до септембра ове године.

ЈП Србијагас, како је речено, пословало је у првих 
девет месеци ове године уз предузимање и наставак 
спровођења свих планираних активности, уважавајући 
релевантне законске прописе и акта, а у сарадњи са  
оснивачем, Владом Републике Србије и надлежним 
министарствима.

У извештајима који су усвојени, наводи се да је 
настављен тренд позитивног пословања компаније и 
оснажена финансијска позиција предузећа, као и да су 
спроведене све активности и мере у циљу обезбеђења 
сигурног и стабилног снабдевања тржишта 
природним гасом у предстојећој грејној сезони. 

Седници Надзорног одбора председавао је проф. 
др Муамер Реџовић, који је овом приликом истакао 
да су рационалним и домаћинским понашањем 

предузећа, остварени добри пословни резултати 
и истакао чињеницу да је предузеће са свим 
својим капацитетима у овом периоду, максимално 
ангажовано на реализацији инвестиционих пројеката 
од стратешког значаја, пре свега на изградњи 
гасовода од бугарске до мађарске границе.

Седници су, у име пословодства компаније, 
присустововали заменица генералног директора 
Блаженка Мандић и извршни директори појединих 
функција.                                             (www.srbijagas.com)

Влада Србије дала сагласност на ПИДПП ЈП „Србијагас“

У ОКТОБРУ ОДОБРЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ЗА 2019. ГОДИНУ

На седници Владе Републике Србије, која је одржана у четвртак, 10. октобра ове године, донето је Решење 
о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања (ПИДПП) Јавног предузећа 
„Србијагас“ за 2019. годину, који је Надзорни одбор Србијагаса усвојио на седници од 30. септембра ове године. 
Решење о давању сагласности објављено је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 73 од 11. октобра 2019. 
године.                   (www.slglasnik.com)

Синдикат поводом трансформације предузећа

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ОСТАЈУ РЕГУЛИСАНА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ 
И У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА КОМПАНИЈЕ
На састанку који је почетком октобра одржао Одбор Јединствене синдикалне организације  ЈП „Србијагас“ за 
више послодаваца, чланови овог органа детаљно су, од стране председника Синдиката Вељка Милошевића, 
информисани о свим корацима и правима запослених који су обухваћени трансформацијом.  Разматрани су 
и даљи правци деловања синдиката у новонасталим условима и закључено да запослени немају разлога 
да страхују за радна места и своја права. Колективни уговор и сва права која пристичу из њега важи за све 
запослене и у  трансформисаним деловима, речено је на седници Одбора ЈСО за више послодаваца, који је овом 
приликом изабрао и све органе синдиката у прелазном периоду.

(www.sindikat-srbijagas.com)

проф. др Муамер Реџовић и Блаженка Мандић на седници у Београду

На дневном реду Извештај о пословању од јануара до септембра 2019.
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Институције инфо

Mинистар Aнтић са мисијом Mеђународног монетарног фонда Запажен интервју генералног директора Србијагаса РТ Републике Српске

На панелу о енергетској геополитици о интерконектору који се гради у Србији

БИЋЕ НАСТАВЉЕНО ПРАЋЕЊЕ ПАРАМЕТАРА 
ПОСЛОВАЊА СРБИЈАГАСА И ЕПС-А

ГАСИФИКАЦИЈА БИЈЕЉИНЕ ДО НОВЕ ГОДИНЕ, 
СЛЕДИ БАЊАЛУКА

КРАК МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА КРОЗ 
СРБИЈУ ИЋИ ЋЕ И ДО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министар рударства и енергетике Александар 
Антић састао се са делегацијом Међународног 
монетарног фонда (ММФ), коју је током посете 
Србији предводио Јан Кис Мартејн (Jan Kees 
Martijn), као и са представницима Светске банке, 
на челу са шефом канцеларије у Београду, 
Стивеном Ндегвом (Stephen Ndegwa).

Састанак је одржан у оквиру редовне посете 
мисије ММФ-а Београду, са темом актуелне 
ситуације у енергетском сектору Србије.

На састанку, којем је у име менаџмента 
ЈП „Србијагас“ присустовала заменица 
генералног директора Блаженка Мандић, 
размотрени су пословање и реализација 
програма консолидације предузећа „Србијагас“ 
и „Електропривреда Србије“, као главних 
енергетских стубова наше земље. Обострано је 
оцењено да се кључни циљеви остварују уз потребу да 
се настави праћење свих најважнијих финансијских, 
производних и инвестиционих параметара.

Такође, једна од тема састанка била су и будућа 
решења за предузеће „ХИП – Петрохемија“ а.д. 

Панчево. Састанку су, поред представника Србијагаса, 
присуствовали и државни секретар у Министарству 
рударства и енергетике Зоран Предић, помоћник 
министра Иван Јанковић, директор ЈП ЕПС Милорад 
Грчић, представници Министарства финансија и 
Народне банке Србије. 

(www.mre.gov.rs)

Гост једне од најгледанијих ТВ 
емисија које обрађују привредне 
теме на Радио телевизији 
Републике Српске РТРС - „Печат“,  
крајем овог месеца био је 
генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић. Његову изјаву 
да ће град Бијељина бити први 
у потпуности гасификован град 
у Републици Српској пренели су 
сви медији у РС и Федерацији БиХ, 
као и бројни медији у Србији. Он 
је истакао да ће ускоро  у Српској 
гасификација кренути пуном паром 
на основу договора влада Србије 
и Републике Српске и у складу 
са Споразумом о специјалним 
паралелним везама.

Директор Србијагаса подсетио 
је да предузеће из Српске „Гас-
Рес“ има и уговор са руским 
Гаспромом, који подразумева  и 
извесне количине гаса за потребе 
индустрије и становништва.

- То ће сигурно допринети 
расту бруто домаћег производа 
Републике Српске, БиХ и Србије. 

Количине гаса које ће из правца 
Шепка доћи у Бијељину биће 
више него довољне. Већ сада је у 
оквиру онога што зовемо „Турски 
ток“ за Републику Српску и БиХ 
предвиђено преузимање гаса у 
више него довољним количинама. 
Планирамо да изградимо 
магистрални гасовод Београд-
Бањалука. Капацитет крака до 
Бањалуке планиран је максимално 
до 800 милиона метара кубних. За 
његову реализацију постоје сви 
услови и економска оправданост, 
навео је Бајатовић.

Према његовим речима, у гасној 
привреди у Србији у току су 
озбиљне инвестиционе активности 
које ће се пренети на Републику 
Српску. Бајатовић је навео да би од 
Београда до границе са Српском 
вредност инвестиција у изградњу 
гасовода требало да износи око 50 
милиона евра.

- Претпостављам да гасовод до 
Бањалуке, са краковима за кључне 
градове успут, те за Рафинерију 
нафте и тамо где је развијена 

индустрија, не би требало да 
пређе цену од 120 милиона евра 
са комплетном опремом, рекао је 
Бајатовић.

Он је додао да гасификацију неће 
радити само Србијагас, већ и 
приватни капитал из Републике 
Српске, као и стратешки партнери.

Он сматра да је заустављењем 
изградње гасовода „Јужни ток“ 
много изгубила цела југоисточна 
Европа.

- Цела Европа ће бити у проблему 
уколико не дође до компромиса 
између Украјине и Русије, с обзиром 
на то да крајем године истиче 
уговор са Украјином о транзиту 
гаса. То не може да буде само 
питање Украјине и Русије, него 
целе Европе,  јер 160 милијарди 
метара кубних гаса иде преко 
Украјине, рекао је Бајатовић.

Бајатовић је гостујући у емисији 
„Печат“ РТРС поручио да Србијагас 
Републику Српску види као један 
од приоритета у свом пословању.

(www.rtrs.tv)

Почетком октобра у 
Београду је одржана 
панел дискусија под 
називом „Енергетска 
геополитика и 
изазови за Србију 
и регион“. Како 
је на овом скупу 
изјавио републички 
министар енергетике 
и рударства 
Александар Антић, 

крак магистралног гасовода кроз Србију од бугарске 
до мађарске границе, ићи ће и до Републике Српске. 
Он је рекао да магистрални гасовод кроз Србију, 
као наставак Турског тока, представља огроман 
потенцијал који ће Србију учинити транзитном 
земљом. То ће нам, каже, омогућити да озбиљно 

планирамо енергетске пројекте. Друга конекција, 
каже, биће ка Бугарској као веза са јужним гасним 
коридором, а планирана је и интерконекција са 
Румунијом. 

- Кључ енергетске безбедности Србије, Републике 
Српске, Албаније, Северне Македоније и Црне Горе 
није у нашим острвским енергетским политикама, 
већ у снажној регионалној енергетској политици, 
политици разумевања и изградњи интерконекција 
које ће нас учинити јачим, рекао је Антић. Навео је 
да је гас енергент 21. века који је најприхватљивији 
и најчистији, као и да Србија планира да енергетски 
микс ојача управо већом употребом гаса. Министар 
је нагласио да Србија има једну веома интензивну 
политику када је енергетика у питању, са значајним 
инвестицијама и да је енергетика, поред рударства 
и инфраструктуре, једна од сфера у којој имамо 
најдинамичнији раст.           (www.tanjug.rs)

Министар енергетике РС Петар Ђокић о изградњи крака српског магистралног гасовода према РС
РЕПУБЛИКА СРПСКА СПРЕМНА ЗА НОВЕ ГАСНЕ ПРОЈЕКТЕ

Република Српска добијаће гас из Србије, а транспорт овог енергента ићи ће гасоводом који ће се градити уз сам 
аутопут Београд-Сарајево, а ићи ће до Бањалуке. Место спајања биће између Мачванског Прњавора код Шапца и 
Новог Села у Српској, наводи за Танјуг детаље трасе будућег гасовода министар енергетике и рударства Републике 
Српске Петар Ђокић. Од Новог Села у Српској, цеви ће ићи у правцу Брчког, Шамца, Модриче кроз градове Посавине, 
Дервенту, па све до Бањалуке и Новог Града. За пројекта гасовода кроз РС донете су ове године све потребне одлуке, 
каже Ђокић.
- Одлучили смо да траса гасовода иде непосредно поред аутопута. То нам је најједноставније и за планирање и за 
изградињу и тако ћемо постићи највећу ефикасност. Изградња гасовода у Републици Српској коштаће 250 милиона 
евра, а радови ће кренути наредне године, када се очекује и почетак изградње деонице аутопута који пролази кроз 
Српску, а иде од Београда, каже министар.                                                                   (Аг.)

Министар са сарадницима и представницима Србијагаса и ЕПС-а, са ММФ-ом

Из других медија...

Изградња гасовода кроз Србију



БРОЈ 154 - ОКТОБАР 2019.

98

ИнтерконекторТурски ток

Директор Бајатовић и министар Антић у Бугарској

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ 
ПРЕМА СРБИЈИ

У понедељак, 21. октобра 
у Бугарској је званично 
почела изградња деонице од 
компресорске станице Странџа, 
до које је већ стигао гасовод у 
дужини од 11 километара од 
границе са Турском, па према 
Републици Србији. Свечаности 
којој је присуствовао државни 
врх суседне Бугарске, у име наше 
земље присуствовали су министар 
рударства и енергетике у Влади 
Републике Србије Александар 
Антић, генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић, 
представници мађарске владе, 
гасних компанија из Бугарске и 
Турске, као и амбасадор наше 
земље у Бугарској Жељко Јовић.

Министар Антић је заједно са 
члановима наше делегације 
обишао радове на територији 
општина Искар, Кнежа и Орјахово, 
који представљају почетак 
изградње дела гасовода према 
Србији, односно према бугарско-
српској граници. 

- Ово је изузетно значајан дан за 
пројекат изградње Турског тока, 

који пре свега треба да 
обезбеди повезивање тог 
гасовода преко Бугарске 
са Србијом. Са апсолутном 
сигурношћу можемо да 
кажемо да ће бугарска 
страна да заврши 
пројекат неопходан за 
снабдевање Србије гасом 
и да ће наша земља моћи 
да очекује испоруке гаса 
из овог правца током 
2020-те године. Србија 
врло интензивно ради 
своју деоницу, ми ћемо 
линијски део гасовода 
завршити до краја ове 
године. Очекујемо и 
да ће бугарска страна 
своје радове да заврши 
у првој половини идуће 
године, иако имају мало 
кашњење, али за нас је значајно да 
ће они брзо и интензивно радити 
деоницу до Србије, што је за нас 
кључно, истакао је министар након 
отварања радова у Бугарској.

Он је казао да је за све у региону 
ово сјајна вест и потврда да све 
три владе стављају акценат на 
енергетску безбедност и сигурност 
снабдевања, из које произилази 
чврста сарадња у области 
енергетике. У том смислу, изјавио 

је министар, од круцијалног значаја 
је пројекат заједничког гасовода, 
наставка пројекта Турски ток, који 
је од виталне важности за развој 
наше три земље, али и цео регион. 

- Бугарска, Србија и Мађарска 
интензивно раде на изградњи 
гасовода и из Бугарске шаљу 
јасну поруку – наставак Турског 
тока је неопходан за енергетску 
безбедност региона, поручио је 
Антић.

(www.mre.gov.rs)

О ТУРСКОМ ТОКУ И 
ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ 
РУСКОГ ПРЕМИЈЕРА 
СРБИЈИ
Дан након посете Београду, 
сви домаћи медији пренели 
су информацију да је руски  
премијер Дмитриј Медведев 
био изузетно задовољан 
динамиком радова на Турском 
току кроз Србију, која је 
све дефинисане договоре 
у вези с овим пројектом 
испоштовала. Заслуге за то је 
дао руководству „Гаспрома“ 
и српског „Србијагаса“, чија 
успешна сарадња има изузетан 
значај и за односе две државе, 
пренели су медији.

Директор Бајатовић присуствовао почетку радова на подбушивању Дунава

ГАСОВОД ОД БУГАРСКЕ ДО МАЂАРСКЕ 
ГРАНИЦЕ ГРАДИ СЕ ПО ПЛАНУ

Градилиште у Ковину, одакле полазе цеви које 
ће бити положене испод корита Дунава према 
Смедереву, а све у оквиру изградње магистралног 
гасовода кроз Србију, од границе са Бугарском до 
границе са Мађарском, у среду, 16. октобра обишао је 
генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић. 
Он је, заједно са директором предузећа „Гастранс“ 
Игором Елкином, посетио ово место, како би се 
уверио како теку радови на подбушивању Дунава. 
Да све иде по планираној динамици, српског и 
руског директора Гастранса, упознао је, а уједно и 
предочио све детаље најсавременије „direct pipe“ 
методе којом се све ово ради, директор белоруског 
„Белтрубопроводстроја“ Дмитриј Горјански, фирме 
која је задужена за савладавање река и полагање 
гасовода у водотокове Србије.

Специфичност поменуте методе, која се у нашој 
земљи изводи по први пут, а којом ће цеви у дужини 
од 1.400 метара подељене у пет секција, проћи по 
дну Дунава, јесте у томе што се одмах утискује цев 
великог пречника и што су цеви, пре него што су 
испоручене овде на градилиште код Ковина, посебно 

припремљене у Пољској, где је на њих нанета 
специјална заштитна изолација од полиетилена и 
стаклених влакана. 

Директор Србијагаса обишао је овом приликом читав 
комплекс градилишта које се налази крај Дунава, 
са свом савременом опремом, микрофилтерима, 
припремљеним челичним и бетонским конструкцијама, 
базенима. Белоруски извођач радова, који је у обавези, 
по уговору, да уради гасовод на 10 укрштања са 
водотоковима,  упознао је присутне да је успешно 
савладао већ шест таквих тачака, међу којима и реку 
Тису, и да је, поред Дунава, у току и подбушивање 
Велике Мораве.

Река Дунав налази се на другој деоници гасовода од 
границе са Бугарском до границе са Мађарском, која 
се у дужини од 48 километара простире од Жабара 
до Ковина. Веома захтевна за градитеље, у техничком 
смислу, друга деоница специфична је по томе што се 
гасовод овде укршта са бројним водотоковима.

В. А.

Отварање радова у Бугарској

Министар Антић, директор Бајатовић и бугарски премијер Борисов

Бајатовић и Елкин упознати са „Direct pipe” методом

„Direct pipe“ метода, комбинација HDD методе и тунелирања Цеви са специјалном заштитном изолацијом спремне за полагање

Србијагас и IDC, директори Бајатовић и Шапиро на градилишту
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Сарадња Сајмови

Директор Србијагаса у српској делегацији на Гасном форуму у Санкт Петербургу Србијагас учествовао на Међународном сајму енергетике у Београду

Још један билатерални сусрет у Санкт Петербургу

У ФОКУСУ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ 
ЕНЕРГЕТСКЕ САРАДЊЕ

ПРОМОЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И 
ВЕЛИКИХ ПРОЈЕКАТА

СА ДИРЕКТОРОМ ГАСПРОМЊЕФТА 
О „ПЕТРОХЕМИЈИ“

Делегација Србије, коју је 
предводио министар рударства и 
енергетике Александар Антић, 
почетком октобра учествовала 
је на 9. Међународном гасном 
форуму у Санкт Петербургу. 
Чланови наше делегације, у којој су 
поред министра били и генерални 

директор Србијагаса 
Душан Бајатовић и 
саветник председника 
Републике Драгутин 
Матановић, учествовали 
су на Пленарној сесији 
под називом „Стратешки 
приоритети међународне 
енергетске сарадње“. 

На маргинама форума, 
српска делегација одржала 
је више састанака, а 
значајан сусрет имали 

су са представницима компаније 
„Гаспром Енергохолдинг“, које 
је предводио директор Денис 
Федоров. На састанку је 
заједнички оцењено да се пројекат 
Термоелектране - топлане (ТЕ - ТО) 
Панчево, који реализује та руска 

компанија, одвија планираном 
динамиком, што значи да ће 
бити завршен до 2020. године, а 
производња електричне и топлотне 
енергије почеће у четвртом 
кварталу идуће године, казао је 
по завршетку састанка министар 
Антић. Он је нагласио да ће та 
гасна електрана унапредити 
енергетски микс и повећати 
сигурност снабдевања. Директор 
„Гаспром Енергохолдинга“  
истакао је да је његова компанија 
заинтересована и за развој 
и реализацију нових гасних 
електрана, као и за пројекте из 
обновљивих извора енергије (ОИЕ), 
пре свега из хидропотенцијала и 
енергије ветра.

(www.mre.gov.rs)

Још једно успешно 
представљање на 
међународним сајмовима у 
земљи! Наиме, наша компанија, 
Јавно предузеће „Србијагас“, ове 
године под слоганом „Енергија која 
нас спаја“, учествовало је на 15. 
Међународном сајму енергетике, 
који је од 2. до 4. октобра одржан 
у Хали 1 Београдског сајма. 
На модерно урађеном штанду, 
у знаку енергије, природе, 
савремених технолошких решења 
и стратешких инвестиционих 
пројеката, организовани су бројни 
састанци, на којима се разговарало 
о сарадњи и употреби природног 
гаса у домаћинствима и у 
индустрији.

Сајам је званично отворио 
министар рударства и енергетике 
у Влади Републике Србије 
Александар Антић, који је том 

приликом истакао да енергетски 
сектор Србије, заједно са ресором 
животне средине и паметних 
технологија, представља 
локомотиву која одрживи развој 
ставља у први план. Он је, 
такође, навео да су пројекти 
Електропривреде Србије, али 
и националне гасне компаније 
Србијагас, водећи у сектору 
енергетике у нашој земљи. 

Министар је, након свечаног 
отварања Сајма, обишао излагаче 
и том приликом се, на штанду ЈП 
„Србијагас“, задржао у краћем 
разговору са представницима наше 
компаније. У име менаџмента, 
министра је дочекао и са њим 
разговарао извршни директор за 
комерцијалне послове Драган 
Вучур, као и руководилац Службе 
за односе с јавношћу и маркетинг 
Васиљ Копривица. 

Као директни или индиректни 
учесници, у излагачким или 
конференцијским програмима 
Међународних сајмова енергетике 
и заштите животне средине и 
природних ресурса, који се сваке 
године одржава у исто време,  
окупили су се представници више 
од 100 домаћих и иностраних 
компанија, институција и 
организација из двадесетак 
земаља. Међународни сајам 
енергетике, иначе је највећи 
годишњи регионални скуп 
компанија, корпорација, предузећа, 
институција и стручњака у 
секторима електричне енергије, 
угља, нафте и гаса, рударства, 
обновљивих извора енергије и 
енергетске ефикасности.

В.А.

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић 
присуствовао је састанку министра енергетике Србије 
Александра Антића и председника Управног одбора 
Гаспромњефта Александра Дјукова, који је, такође, 
одржан на маргинама Деветог међународног гасног 
форума у Санкт Петербургу.

Једна од тема овог састанка била је предстојећи 
процес приватизације у предузећу „ХИП-Петрохемија“ 
а.д. Панчево. Министар је том приликом истакао да 
је будућност те компаније од изузетног значаја и да 
је „Петрохемији“ стратешки партнер потребан због 
инвестиција које треба да јој обезбеде дугорочно 
стабилно функционисање. 

Директор Гаспромњефта казао је да та компанија 
има потенцијални интерес за учешће у изналажењу 
адекватног модалитета приватизације. Заједнички 

је оцењено да ће Влада Републике Србије и 
Гаспромњефт интензивирати и конкретизовати 
разговоре о Петрохемији.

(www.mre.gov.rs)

Српска делегација на састанку са Гаспром Енергохолдингом

Директор Бајатовић и министар Антић са Александром Дјуковим

Штанд ЈП „Србијагас“ на Сајму енергетике у Београду

Енергетика је локомотива привредног развоја, министар Антић Посетиоци су прву информацију добијали од наших хостеса

Министар Антић поздравио представнике Србијагаса
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Вести из РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ 
МГ-04 КОД БАЧКОГ ПЕТРОВОГ СЕЛА

Весна Арсић

Већ смо навикли да од њих 
чујемо само вести о добро 
урађеном послу! Овога пута 
у разговору за Гас прес колеге 
из Радне јединице „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин, издвајају 
неколико интервенција, а пре свега 
санацију магистралног гасовода 
МГ-04 код Бачког Петровог Села. 
Директор Сектора техничке 
подршке Београд задужен за 
послове одржавања гасоводног 
система, па и за ову радну 
јединицу у Зрењанину, Слободан 
Паскаш, каже за Гас прес да 
је поменути посао ангажовао 
око ¾ целе Службе машинског 
одржавања, да су тамо били 
сви заваривачи и да су, због 
те санације, трпели сви други 
послови. Чак и неки хитни послови, 
каже,  морали су да буду урађени 
са смањеним капацитетима, којима 
смо располагали, а неке смо 
одложили док не завршимо Бачко 
Петрово Село, каже Паскаш.

Велико растојање, 
дугачка деоница, висока 
концентрација гаса
Са детаљима интервенције која 
је рађена у атару овог села у 
општини Бечеј, упознао нас је 
технички руководилац Радне 
јединице „Одржавање гасовода“ 

Зрењанин, Душан Мазалица.

- Санацију магистралног гасовода 
МГ-04 радили смо више од месец 
дана. Оштећења на гасоводу 
откривена су након инспекције 
интелигентним крацером и ми 
смо, чим је завршен посао у 
селу Стража код Лознице, где 
је, подсетићу, такође урађена 
санација перфорације без 
заустављања протока, нашу 
екипу преселили у Бачко Петрово 
Село. Сваког дана екипа је из 
Зрењанина путовала на место 
где су регистрована оштећења, а 
морам овде да кажем да смо се, 
да би дошли дотле, 3-4 километра 
возили пољским путевима. То је 
у данима када је падала киша 
итекако отежавало наш долазак 
и прилаз гасоводу. Дешавало 
се да смо морали да чекамо 
да се путеви мало просуше и 
поново покушати да стигнемо на 
одредиште. Није нам било лако, 
али важно је да смо све успешно 
урадили. Знате већ сигурно да ми 
од пре извесног времена имамо 
велики проблем због недостатка 
људства, односно одласка двојице 
бравара, тако да је веома тешко 
организовати посао, а да сви буду 
једнако оптерећени. Сада су нам 
људи већ више од два месеца у 
континуитету, стално, на теренима 
и заиста су преоптерећени. Морали 

смо да тражимо 
подршку од 
колега из 
Београда, јер 
посао на оваквом 
гасоводу од 
30 цоли раде 
4 заваривача 
истовремено. 
Један колега 
заваривач, 
заједно са још 
једним возачем 
који управља 
дизалицом, 
долазио је 
из Службе 

одржавања гасовода Београд, 
рекао нам је Мазалица.

Оно што је овде још важније, 
додаје, то је да је цео посао урађен 
„STOPPLE“ технологијом. Овог 
пута, на првој локацији, доста 
тешко смо одредили места где је 
требало да се заваре фитинзи за 
„стопер“, јер су оштећења била 
незгодно распоређена. Ако се томе 
дода релативно велико растојање 
између две локације стопера, чак 
700 метара, уочава се озбиљан 
проблем високе концентрације 
заробљеног гаса и гасних пара, 
које је требало држати под 
контролом. 

- У том случају остаје да се 
„браниш“ разним мерама 
противпожарне заштите. Било је, 
заиста, веома опасно, нарочито при 
сечењу старог и заваривању новог 
дела гасовода,  када је и ризик од 
експлозије, због концентрације, 
највећи.  На два места смо 
санирали оштећења , у дужини 
од 15 метара на једном и око 50 
метара на другом месту. Дакле, 
велики пречник, дугачка деоница 
, велика запремина и притом 
изузетна концентрација гаса, све 
су то укратко карактеристике 

овог посла који је, захваљујући 
свим члановима екипе, урађен 
добро, без икаквих примедби. Ја 
сам веома поносан на ове момке 
који су „изнели“ овај посао тако 
квалитетно и одговорно, тако да 
им је, верујем, ретко ко раван у 
читавом региону, истиче Душан 
Мазалица.

Зрењанинци и у Оџацима, 
Кули, Црвенки... 
Разговор о свим другим пословима 
у овој радној јединици настављамо 
са Слободаном Паскашем. Он 
каже да су екипе „Одржавања 
гасовода“ у протекла два месеца, 
по налогу Дистрибуције Нови Сад 
биле ангажоване и на испитивању 
дистрибутивних гасних мрежа 
у местима Лалић и Дероње у 
општини Оџаци, као и у Крушчићу, 
у кулској општини, и 
у Црвенки. На основу 
захтева зрењанинске 
„Дистрибуције“, урађена 
је санација дистрибутивне 
гасне мреже у Банатском 
Карађорђеву.

- Оно што бих још истакао, 
то је реконструкција 
мерних линија на 
МРС „Тителски ред“ у 
Зрењанину, МРС  „Салајка-
Широка потрошња“ 
у Новом Саду, МРС 
„Бугариновић Транспорт“ 
у Новом Саду, а у току је 
и реконтрукција мерних 
линија МРС „Топлана 
центар“ у Темерину, што 
ћемо брзо завршити.  

Максимално смо искористили лепо 
време ове јесени и урадили велики 
део посла. Споменуо бих и колеге 
из Службе електроодржавања. 
Они су и у протеклом периоду били 
ангажовани на контроли станица 
катодне заштите на целом систему 
Србијагаса, контроли уземљења, 
расподеле потенцијала дуж трасе 
и на монтажи нове расвете и 
реконструкцији расвете на објекту 
управне зграде за Дистрибуцију 
Панчево. За трећа лица радили 
смо етажирање, за „Азотару ДТД 
Северна Бачка“ у Суботици и 
испитивање унутрашњих гасних 
инсталација за „Агросеме“  у 
Кикинди. Велики део капацитета 
Електро службе ангажован је на 
пословима израде привремене 
катодне заштите на магистралном 
гасоводу кроз нашу земљу, који 

иде од границе са Бугарском до 
границе са Мађарском, што је 
веома велики и озбиљан посао, 
каже у разговору за Гас прес 
Слободан Паскаш.

Када је реч о пословима који су 
пред њима, директор Сектора 
техничке подршке најављује да 
ће Служба електроодржавања у 
новембру радити катодну заштиту 
на доводном гасоводу од Шепка 
до Бијељине, у дужини од око 20 
километара. У склопу тих послова, 
ту ће се поставити и две станице и 
20-так контролно-мерних извода, 
стубића, што је посао који ће наше 
електричаре ангажовати бар 10 
радних дана. Машинску служба 
треба да позавршава све оне 
послове који су били на чекању док 
су се радили велики послови на 
терену.

ИСКУСНИ У 
ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 
„СТОПЛ“ ОПЕРАЦИЈОМ
Мајстори зрењанинског 
„Одржавања гасовода“ 
урадили су у Бачком Петровом 
Селу 15. по реду „стопл“ 
операцију. Дакле у претходних 
12 година, колико дуго имамо 
ову савремену машину за 
интервенције на гасоводима 
без заустављања протока 
гаса, „стопл“ је коришћен 1-2 
пута годишње, а захваљујући 
тој методи, рађени су веома 
сложени радови, а да то 
потрошачи нису могли 
да осете, јер прекида у 
снабдевању није било.

Бушење гасовода у Бачком Петровом Селу Заваривање нове цеви радило се у вечерњим сатима, Бачко Петрово Село

 И у селу Стража рађено бушење гасовода Сечење гасовода МГ-04 код Бачког Петровог Села
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Јасмина Ђорђевић

Гасификација Централне Србије 
иде по плану! Како смо сазнали 
од Горана Зирића, директора 
Сектора за инвестиције Београд, 
у 2019-ој години уговорене су 
гасификације територија градске 
општине Вождовац и општине 
Трстеник. Према плану Сектора 
инвестиција, грађани и индустрија 
наведених општина имаће 
могућност коришћења гаса на 
целој својој територији до краја 
2023. године, а неки делови и 
раније. Горан Зирић каже да 
ће се 2019-а  и почетак 2020-е 
искористити за пројектовање, 
решавања имовинско – правних 
односа и набавку материјала и 
опреме. Почетак радова се очекује 
следеће године.

Када је реч о Општини Трстеник, 
њен стратешки партнер на 
пословима гасификације је 
предузеће „Расина инжењеринг“. 

Ова фирма, заједно са ЈП 
„Србијагас“ и општинском влашћу,  
уговорила је гасификацију 
Трстеника, што подразумева 
извођење радова на гасоводу 
средњег притиска (од челичних 
цеви ), око 40.000m, радове на 
дистрибутивној гасној мрежи око  
450.000m, изградњу 9 МРС широке 
потрошње, као и 1.000 кућних 
гасних прикључака.

- Србијагас, као инвеститор, 
обезбеђује полиетиленске цеви, 
надзор и финансијска средства. 
Укупна вредност инвестиције је 
око 19 милиона евра. У склопу 
радова извршиће се, на два места, 
подбушивање Западне Мораве 
у дужини од око 500m. Извођач 
је уведен у посао, отпочели су 
припремни радови. Планирани рок 
завршетка је 2022. година.

У Градској општини Вождовац 
стратешки партнер је новосадско 
предузеће „Промонт група“. 

Под гасификацијом Вождовца 
подразумева се извођење 
радова на гасоводу средњег 
притиска у дужини од 30.000m, 
дистрибутивној гасној мрежи 
дугачкој 490.000m, изградњи 12 
МРС, као и 1.500 кућних гасних 
прикључака. Колега Зирић 
напомиње да и овде Србијагас, 
као инвеститор, обезбеђује 
полиетиленске цеви, надзор и 
финансијска средства. Укупна 
вредност инвестиције је 19 
милиона евра, а рок за завршетак 
радова је крај 2023. године.

Према речима Оливере 
Нишавић, управника 
„Одржавања гасовода“ 
Београд, овај сектор је 
у сарадњи са Сектором 
дистрибуције гаса  изводио 
радове у многим градовима 
Србије, као и у Београду.

- На градској мрежи у Краљеву 
изграђен је прикључак за МРС 
„Леони“ Краљево. У Лесковцу 
је израђен прикључак 

(методом „топлог прикључка“) на разводном 
гасоводу 11-01, на  деоници Орљане – Лесковац, на 
транспортном систему Југоросгаса, каже нам Оливера 
и истиче да први пут екипа београдског „Одржавања 
гасовода“ није изводила радове на нашем 
транспортном систему. Сви послови, манипулације на 
лицу места и обарања притиска,   захтевали су добру 
координацију наше екипе и екипе Југоросгаса.

- Извршено је прво пуњење градске мреже Чачак II 

Индустријска зона, као и подешавање регулационе и 
сигурносне опреме за МРС Чачак 4, Индустријска зона. 
Извршени су радови на замени секцијске славине 
у Наталинцима, чишћења гасоводне мреже 08-20 
Марковац-Рача-Шаторња, а извршена је и санација 
оштећења на ГМ 04-08 Падинска Скела. Урађена је 
монтажа мерних летњих линија на Топлани Дунав 
у Београду и на МРС широке потрошње у Ћуприји. 
У Лапову је извршено повезивање новоизграђеног 
дистрибутивног гасовода од челичних цеви пречника 
6“, укупне дужине од око 4.273m, као и новоизграђени 
дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви 
пречника 4“, дужине исто 4.273m, на постојећи 
гасоводни систем у Лапову. Наведени новоизграђени 
гасоводи су планирани за потрошаче у новој 
индустријској зони општине Лапово, каже Оља 
Нишавић.

У овом дневнику урађених радова је и посао 
на дистрибутивном гасоводном систему града 
Крушевца, где је урађено повезивање новоизграђеног 
дистрибутивног челичног гасовода РГГ „Крушевац 
југоисток“.                    Ј.Ђ.

Несвакидашњу, а изузетну 
причу, забележили смо у 
Елемиру, надомак Зрењанина! 
Неки су за ово село рекли да је 
„село са душом“, а да „душу“ имају 
не само његови мештани, него и 
људи са којима су се они, путујући 
животним и божијим путевима, 
сретали и постајали блиски, 
доказ је управо ова наша прича. 
Наиме у Елемиру постоји и ради 
најстарије Добровољно ватрогасно 
друштво у Војводини, Србији и још 
у бившој Југославији, основано 
давне 1805. године. Е, управо са 
тим ватрогасцима-добровољцима 
у Елемиру, већ више од 30 година, 
заједно и кад је ватра, и кад 
је поплава, и кад се спашавају 
људски животи и имовина, је 
наш колега Дарко Лакатуш, 
самостални бравар у Радној 
јединици „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин.
- Добровољно ватрогасно друштво 
Елемир волим још од малена, 
када сам се, сада већ давне 1987. 
године, још на почетку основне 
школе, овде учланио као пионир-
ватрогасац. После одслужења 
војног рока, 1998. године, где 
сам служио као противпожарац 
и тада стекао звање „Испитани 
ватрогасац“, почињем активно 
да радим у Ватрогасном друштву 
у мом месту. У два мандата био 
сам командир ДВД-а, а ево у 
трећем мандату изабран сам за 
председника Друштва. Годинама 

сам напредовао и стицао звања 
која данас имам. Полагао сам за 
подофицира, затим официра и 
на крају за вишег ватрогасног 
официра прве класе. И тако, пре 
две године, сасвим случајно, 
упознао сам господина Харалда 
Фолмера (Harald Vollmer), једног 
великог и хуманог човека, који од 
нас у Елемиру сигурно заслужује 
само речи хвале. Тако у разговору 
тада, реч по реч, започех причу 
о нашем ватрогасном друштву, 
опреми којом располажемо, 
проблемима... Рекао сам му да 
имамо ватрогасно возило, које 
је старо преко 40 година! Био је 
изненађен како уопште нешто 
можемо да урадимо са тако 
старим ватрогасним колима. И 
одмах је рекао да ће можда моћи 
да нам помогне. Будући да ради 
у једној нафтној компанији код 
Дортмунда, био је у прилици да, 
заједно са немачком хуманитарном 
фондацијом „dr Elisabeth Fessl 
de Alemany“- „EFA“, обезбеди 
возило и не само то, него и да 
среди све потребне папире који 
су били неопходни како би оно 
стигло у Елемир. Од мене је наш 
пријатељ из Немачке тражио да 
обезбедим средства и људство 
како би се возило дотерало код 
нас. Са возилом је у Елемир дошао 
и Харалд, а друштво су му од 
Дортмунда до Баната, Зрењанина 
и Елемира, правили наши Јелена 
Нецин Попов, преводилац, 
Жива Димитријевић, командир 

ДВД Елемир и Ненад 
Милошев, возач. Они 
су, без предаха, прешли 
ових 1.500 километара, 
и то за неких 28 сати 
непрекидне вожње, у 
даху нам прича наш 
Дарко Лакатуш.
Колико је ово возило 
значајно за њих у 
Елемиру, појашњава 
чињеницом да су у 
непосредној близини 
кућа у овом селу 
рафинерија гаса, 

складиште Гаспрома, сабирне 
гасне станице, Главно разводно 
чвориште Србијагаса, Фабрика 
синтетичког каучука и Специјални 
резерват „Окањ бара“.
- Наравно, опасност од пожара 
постоји увек и свуда, а не само 
тамо где су индустрија и нафтно-
гасна постројења. Недавно смо 
овде у Елемиру имали пожар 
већих размера, где је изгорело 
читаво једно домаћинство, 
срећом без жртава. Помогли 
смо Професионалној ватрогасној 
јединици Града Зрењанина и ту, 
а и приликом гашења пожара у 
специјалном резервату „Царска 
бара“. Наше искуство је велико, 
пренео нам је Лакатуш.
Прича коју смо чули у други план 
је ставила Дарков главни посао, 
захваљујући ком смо и чули за 
њега. Укратко, већ 21 годину ради 
на месту самосталног бравара у 
Машинској служби „Одржавања 
гасовода“ Зрењанин. Радно 
искуство и знање стицао сам, каже, 
захваљујући старијим колегама, 
неки од њих су сада пензионери, а 
неки нису више са нама.
- Мој посао је веома сложен, 
динамичан, понекад  и тежак. За 
мене увек нешто ново. Често идем 
на терен и заиста волим то да 
радим, каже на крају разговора 
Дарко и истиче да за своју 
смиреност и стручност на послу и 
време и посвећеност у Ватрогасном 
друштву, може да захвали својој 
породици, супрузи и двема 
ћеркама.                            В.Арсић

Сектор инвестиција Београд наставља са гасификацијом Србије

Пуно посла за Сектор техничке подршке Београд

Представљамо врсног бравара и хуманог човека, колегу Дарка Лакатуша из Зрењанина

ГАС ЗА ВОЖДОВАЦ И ТРСТЕНИК

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

СВОМ ЕЛЕМИРУ ОБЕЗБЕДИО 
ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО ИЗ НЕМАЧКЕ

Портрети

Горан Зирић за Гас прес

Прикључак за „Pan Ledy“ Лесковац

Наши Елемирци и немачки хуманитарци испред поклоњеног возила

Харалд и Дарко у разговору за РТВ
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Спорт

Весна Арсић

Спортисти рекреативци Србијагаса, 
наше колеге које су већ годинама 
у првим спортским редовима, 
окупиле су се и ове године на 
Спортском дану, како би и на 
спортским борилиштима показали 
да смо подједнако добри, јаки и 
успешни у свему. Овога пута, за 
разлику од претходних година, 
место сусрета била је Врњачка 
Бања, Хотел „Фонтана“, где је 
било смештено око 130 учесника 
овог догађаја. Као и претходних 
година, спортисти Србијагаса 
надметали су се у више од 10 
спортских дисциплина, међу 
којима: у фудбалу, кошарци, 
рукомету, одбојци, тенису, стоном 
тенису, куглању, стрељаштву, 
пикаду, шаху и бадминтону. 
Поглед на овогодишњи Спортски 
дан, али и анализу где смо и куда 
даље, добили смо у разговору са 
председником Спортског клуба ЈП 
„Србијагас“, Миланом Ђукићем.
• Како оцењујете овај Спортски 
дан, да ли сте задовољни 
организацијом, одзивом, 
жаром и спортским умећем 
које годинама показујемо на 
спортским теренима?

- Спортским даном, у суботу, 05. 
октобра 2019. године  обележено 
је 14 година од оснивања ЈП 
„Србијагас“, који је подсетимо 

основан 1. октобра 2005. године. 
И ове године прославе по 
организационим деловима није 
било, тако да је Спортски дан 
био „централно место“, на коме 
је обележена годишњица од 
оснивања предузећа. То треба да 
нам говори о две ствари - о томе 
да ЈП „Србијагас“ посвећује велику 
пажњу рекреативном спорту, али 
и о томе да Спортски клуб окупља 
готово 1/3 свих запослених у 
предузећу. Цео сусрет у Врњачкој 
Бањи протекао је у спортском 
духу, у духу колегијалности, 
дружења, спортског надметања, 
али у границама фер плеја јер, 
поновићу оно што увек говорим, 

ово је рекреативни спорт, овде је 
циљ одржавање физичке спреме, 
превентива професионалних 
обољења, а спортски резултати 
јесу важни, али не смеју никада 
да буду на првом месту. Похвалио 
бих и хотел „Фонтана“, који нам је 
у много чему изашао у сусрет, тако 
да је све протекло у најбољем реду.
Да ли је било пропуста? Има их и 
на Олимпијским играма, али оно 
што смо уочили сада као пропусте, 
анализираћемо у новембру, на 
заједничком састанку Извршног 
одбора клуба са капитенима и 
тада ћемо усвојити и Програм рада 
клуба за наредну годину. Можда 
је време да неке ствари мењамо и 

прилагодимо новим околностима. 
Једна од тих, нових,  околности 
биће и нова организација 
пословања ЈП „Србијагас“.

• Која је била главна тема 
Скупштине Спортског клуба и 
како је протекло овогодишње 
заседање?

- То је била редовна Скупштина 
клуба. По закону о спорту, у 
обавези смо да једном  годишње 
одржавамо Скупштину и да сви 
чланови буду упознати са радом 
Клуба у претходних годину дана. 
Похаваљујем све наше колеге који 
су дошли на Скупштину, јер је 
готово 100% био одзив на седницу, 
то је пример да чланови Клуба 
желе да чују како и на који начин је 
Клуб функционисао, али и да дају 
неке предлоге за још бољи рад. 
Један од предлога који смо чули је 
спајање београдске и новосадске 
одбојкашке екипе и другачији 
вид рекреације, када је овај спорт 
у питању. Надам се да ћемо то 
подржати, јер дубоко верујем у то 
да је сваки клуб, жива ствар, која 
мора да се мења, прилагођава и 
унапређује у складу са временом 

или и променама које настају 
протеком времена.
• Ако гледамо резултате, али 
и динамику окупљања у току 
године, ревност и жељу за 
победом свих колега који су 
учествовали на Спортском дану, 
да ли бисте ипак неки спорт и 
неку екипу хтели да издвојите?

- Ја бих као бивши фудбалер, па 
сада рукометни функционер, 
вероватно требало да похвалим  
неки од ова два спорта, али ево, 
супротно очекиваном, желим да 
истакнем кошаркашку екипу, али 
онај део који се рекреацијом у виду 
кошарке у Новом Саду, у скоро 
неизмењеном саставу, бави већ 
20 година, сваке седмице. Е, то 
јесте права љубав према спорту и 
то вреди похвалити, и ево, и овом 
приликом, желим да заједно томе 
посветимо пажњу.
• Како гледате на значај 
нашег Спортског клуба, 
значај бављења спортом 
и рекреацијом, какве су 
шансе да се велика спортска 
екипа Србијагаса још увећа, 
подмлади?

- Моја највећа бојазан, када 
је Спортски клуб у питању, 
јесте баш то подмлађивање. 
Долазе генерације које спорт 
проживљавају кроз видео игре, 
кроз тзв „Е СПОРТ“, то наравно 
нема никакве везе са спортом, али 
ако погледате да је ТВ канал  „E 
sport“, један од најгледанијих код 
млађе популације, да се финале 
тимског играња игрице „FORT-
NITE“ одиграва на стадиону за 
тенис „US OPEN“ и да је наградни 
фонд скоро као на тениском 
турниру, ми видимо да долазе 
неки нови трендови чији сам ја, 
наравно, велики противник. Оно 
што примећујемо је да се све мање 
новозапослених икада бавило 
спортом и онда само остаје да 
верујемо у то да ће са годинама, 
због физичког здравља, почети да 
се баве неким спортом.
• За крај, до следећег сусрета 
у октобру 2020. године, каква 
је Ваша порука за спортске 
рекреативце наше компаније, 
али и оне који то нису? 

- Бавите се спортом . Живите 
спортски. Живите спорт.

Спортским даном и ове године обележен Дан ЈП „Србијагас“

УНАПРЕДИЋЕМО РАД СПОРТСКОГ КЛУБА 
И ПРИЛАГОДИТИ ГА НОВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВАЊА СРБИЈАГАСА

ФУДБАЛСКО ФИНАЛЕ
Финалну утакмицу у фудбалу 
играле су екипе Новог Сада и 
„Кошаркаша“. Бољи су били 
фудбалери од кошаркаша. 
Поред њих, у оквиру спортског 
дана, снаге у „игри на 
петопарцу“ одмериле су и 
екипе из Кикинде, Зрењанина, 
Београда и Чачка.

Милан Ђукић, председник СК на седници Скупштине у Врњачкој Бањи Велики одзив наших спортиста на годишњу седницу Скупштине клуба

Финалисти, фудбалери и кошаркаши из Новог Сада

Србијагас је у стрељаштву увек био успешан И стонотенисери на висини задатка

Било је много лепих акција и аплауза
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Кошаркаши рекреативци ЈП „Србијагас“ два пута недељно редовно тренирају на ДИФ-у

ПОД КОШЕМ СЕ ИГРА, ПОБЕЂУЈЕ, АЛИ И 
ГРАДИ ПОВЕРЕЊЕ И ДРУГАРСТВО

Причу за „спортски пример“ 
пишемо овога пута на терену 
за баскет, који је већ 20 година 
место где се редовно окупљају 
наше колеге, рекреативци, 
„баскетанери“, како себе 
воле да зову. Сваке недеље, два 
пута, најчешће уторком и петком, 
петнаесточлана екипа, мање-више 
у истом саставу, долази у Салу 
новосадског Факултета за спорт и 
физичко васпитање (ДИФ), а циљ 
је да се „одмере снаге“ под кошем, 
одржи форма и са колегама дружи 
и разговара и о другим темама ван 
посла. 

Незванични „капитени“ ове, по 
много чему јединствене, спортске 
екипе су колеге Душан Медић и 
Ђорђе Атлагић. Са једним од њих, 
иначе директором Сектора развоја 
у Новом Саду, Душаном Медићем, 
урадили смо кратак интервју о 
баскету, баскеташима Србијагаса, 
фер плеју, другарству..

- Наша екипа настала је 
спајањем некадашње екипе 
НИС-Инжењеринга и НИС-ГАС-а. 
Екипа „Инжењеринга“ игра још 
од 1984. године, а с обзиром на 
дужину трајања, имамо само 
једног члана првобитне поставе, 
који је још активан. То је Срђан 
Костовић, који је сада запослен у 
ПСГ Банатски Двор. Екипа НИС-
ГАС-а, где је радила већина нас, 
игра од 2000. године. Када је 
настао „Србијагас“, спојили смо  се 
у једну групу, а не можемо овде, 
а да не споменемо човека који је 
био покретач и носилац позитивног 
духа читаве наше екипе, покојног 
Стеву Лазина, који је преминуо пре 
две године, а који је много утицао 
да се екипа формира и редовно 
састаје, каже за Гас прес Душан 
Медић.

На питање „Зашто баш кошарка?“, 
Медић каже да је за „Инжењеринг“ 
то био логичан избор, јер је главни 
покретач код њих, Бата Прванов, 

легенда, успешни директор КК 
Војводина у више мандата, а 
уједно и технички директор овог 
предузећа, а уз њега и Веселин 
Стеванов, међународни судија и 
спортски директор КК НАП, који су 
уз неколико бивших кошаркаша 
и активних „баскеташа“, били 
довољан разлог да се у тако 
малој фирми кошарка издвоји 
као доминантан спорт. А у НИС-
ГАС-у, наставља наш саговорник, 
пре 2000. године, запослио се 
велики број младих људи, који су 
нашли заједничко интересовање 
за кошарку и једноставно 
оформили екипу, која је са успехом 
представљала фирму и на разним 
спортским манифестацијама. 
Захваљујући томе, Србијагас данас 
има овако добру, вредну и заиста 
успешну кошаркашку екипу.

- Играмо, дакле, два пута недељно 
по 90 минута. Најчешће играмо 
баскет „4 на 4“. Салу делимо 
са екипом која је некада била у 
предузећу „Drinacoop“ већ више 
од 20 година. Екипа броји око 
15 чланова, који долазе када им 

обавезе или здравље допусте. 
Долазе сви профили, дакле 
радно место уопште није важно, 
јер под кошем су сви једнаки! 
Посебно истичемо да имамо 

и две колегинице као сталне 
чланице екипе, наше две Тање, 
Тању Лагатор и Тању Блажин. 
Повремени гости су нам и пословни 
партнери, домаћи и међународни, 
из Италије, Словеније, Русије... 
Односи поверења, који се изграде 
под кошем много су важнији и 
чвршћи од формалних контаката, 
истиче Медић.

Питамо и за атмосферу која влада 
када је екипа „на броју“ и када 
игра почне. Одговор стиже брзо, 
јасан је и кратак.

- Увек одлична атмосфера! Победа 
је свима у првом плану и јако нам 

је важна, али увек у границама фер 
плеја. Први успех је доћи и играти, 
побећи од стреса и обавеза и отићи 
неповређен! Спортски резултат 
долази после тога, искрен је наш 
саговорник.

На крају овог разговора, који 
смо водили у паузи од бројних 
пословних обавеза и у једном од 
„тајм аут“-а, наш Душан Медић 
осврнуо се на значај бављења 
спортом и на чињеницу да се 
овој области у Србијагасу придаје 
заиста велика пажња.

- Као што је на отварању Спортског 
дана недавно у Врњачкој Бањи 

изјавио председник Спортског 
клуба Србијагаса, Милан Ђукић, 
већ дужи низ година виђамо се 
у истом саставу. Људи су слабо 
заинтересовани за бављење 
спортом, генерално, па се то осећа 
и код нас. Број играча се осипа, 
углавном, због повреда. Недавно 
нам се придружио колега, који 
је почео да ради у Србијагасу, 
први „нови“ члан, после више 
година!!, каже закључујући овај 
мини интервју Душан Медић, уз 
напомену да је ова екипа отворена 
за све раднике Србијагаса који су 
заинтересовани да се „опробају“.

В.Арсић

Спорт плус

ЧЛАНОВИ ЕКИПЕ
На тренинге редовно долазе 
колеге Јовица Будимир, 
Срђан Костовић, Никола 
Савић, Зоран Вучковић, 
Душан Медић, Душан 
Кривокапић, Ђорђе Атлагић, 
Татјана Блажин, Татјана 
Лагатор, Боривоје Нешић, 
Слободан Павловић, а раније 
су чланови екипе били и наши 
Вељко Милошевић, Момчило 
Гајић, Момчило Гаговић, 
Срђан Надбантић, Игор 
Небесни. Данас са њима игра и 
подмладак, јер су веома често 
на терену и синови колега 
Ђорђа Атлагића и Душана 
Кривокапића. Играју и колеге 
из „Транснафте“ Бранко 
Гочанин, Ненад Станојевић 
и Славиша Курјачки, као и из 
„Меридијан пројекта“ Милан 
Марковић и Немања Мартић.

ДВЕ ТАЊЕ У МУШКОЈ ЕКИПИ СРБИЈАГАСА
Наша екипа има ретку привилегију да у њој играју и две даме, које су како нам 
је рекла једна од њих, колегиница Татјана Блажин, „једнаке међу једнакима“. 
Она и друга Татјана су бивше кошаркашице.

- Ми волимо да кажемо две Тање. Блажин и Лагатор. Са нашим колегама у 
екипи смо већ четири године и мислим да ће се сви они сложити да смо у игру 
унеле једну нову димензију. Јер, као што сам рекла, ми смо једнаке и тако се 
сви односе према нама. Оно са чиме се без скромности можемо похвалити 
јесте неизмерно поверење, поштовање и другарство. Један стварно посебан 
однос колега-другара, јер однос поверења који међусобно градимо је много 
чвршћи од формалног контакта за време радног времена, рекла је за наш лист 
Тања Блажин.

- Треба доћи и осетити атмосферу која овде влада. Од стиска руке, спортских 
фаулова, рампи, протурања лопте кроз ноге противника до правих расправа 
које у жару борбе започну међу појединим члановима екипе. Уживамо, јер 
играмо за нас најлепши спорт на планети. Успех је сваки долазак, када 

дођеш и одиграш свих 90 минута, па када још и побеђујеш и мало изнервираш противничку екипу а све се 
добро заврши, мислим на повреде јер ми смо ипак „времешна“ екипа, успех је још већи. Снага, воља, спортски 
дух, који признаћете млади данас све мање имају, само су доказ да се може све, додаје она и открива да је 
посебно интересантно „треће полувреме“. У омиљеној пивници, каже, на столу их увек чека поморанџа, као знак 
резервације и као симбол који асоцира на лопту за баскет, што је знак да су и тамо поштовани гости!

Кошаркаши заједно већ више од 20 година

Увек са истим жаром и расположењем, наши „баскетанери“ Тајм аут, да све буде по правилима

Тања Лагатор и Тања Блажин
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Ксенија Аћимовић

Климатске промене последица 
су све већег загревања планете, 
о чему сведоче и најновији 
подаци Светске метеоролошке 
организације по којима су јун и 
јул ове године, били најтоплији 
месеци од када се врше мерења 
температуре ваздуха.  У Србији 
су, у последњих неколико година, 
истовремено поједини делови 
једне регије били погођени сушом, 
а други неумереним падавинама, 
што се раније врло ретко 
дешавало.

Наша угроженост је потврђена 
неколико пута у току последњих 
година. Услед дуготрајне суше 
2012. године, Србија је била шеста 
држава на свету по угрожености 
од климатских промена. Након 
поплава из 2014.  били смо 
најугроженија земља на свету 
са губицима процењеним на 3,3 
милијарде долара (3,4% БДП-а).

До краја 2019. године Влада Србије 
би требало да усвоји Закон о 
климатским променама.

Закон би требало да допринесе 
успостављању система за 
ублажавање тих промена и 
прилагођавање на измењене 
климатске услове. У нашој земљи 
процене штете од климатских 
промена, са којима се суочава 
цела планета, базиране су 
на последицама поплава и 
суша у последњих неколико 

година које су се одразиле на 
пољопривреду, електропривреду 
и друге области. Излаз из свега 
тога је у пошумљавању као 
најједноставнијем, најјефтинијем и 
најефектнијем начину борбе против 
климатских промена. 

НЕОБИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
ГЛОБАЛНОГ ЗАГРЕВАЊА 

Промена климе је довела до чудних 
дешавања у природи, зато се 
морамо припремити за будућност 
у којој ће се можда живети са 
побеснелим шумским пожарима, 
дугачким леденим бреговима, 
пресушивањем језера, чудним 
алергијама и болестима на које смо 
заборавили.

ИСУШИВАЊЕ ЈЕЗЕРА 

Тешке последице које  глобално 
загревање носи са собом је и 
исушивање језера. Протеклих 
неколико деценија на Арктику је 
нестало  читавих 125 језера.

Глодари и друге ситне животиње, 
услед промена на њиховим 
природним стаништима које су 
настале  због глобалног загревања,  

почеле су да се селе ка 
већим висинама. Сличне 
промене такође прете 
животињама које живе у 
поларном окружењу.

ТЕШКЕ АЛЕРГИЈЕ

Велики број еколога 
сматра да је глобално 
загревање добрим делом 
узрок сезонских алергија. 

Све више људи има проблема 
са кијањем и сузним очима, као 
последицом пролећних алергија. 
Велики број еколога сматра да је 
глобално загревање добрим делом 
узрок сезонских алергија. Све више 
људи има проблема са кијањем и 
сузним очима, као последицама 
пролећних алергија. Велико 
загађење и  промене у начину 
живљења људе чине осетљивијим 
на изазиваче алергија у ваздуху. 
Међутим, истраживања су показала 
да повишен ниво угљен-диоксида 
и веће температуре стимулишу 
раније цветање биљака и већу 
производњу полена. 

ШУМСКИ ПОЖАРИ

Током протеклих деценија 
све је више пожара који букте 
дивљином. Научници су ову 
појаву довели у везу са већим 
просечним температурама и 
ранијим топљењем снега. Глобално 
загревање отапа глечере, подиже 
ниво мора, генерише још јаче 
урагане него до сада…и широм 
света узрокује шумске пожаре 
већих размера него икада! 
Подизање нивоа мора и све 
екстремнији климатски услови 
представљају потенцијал који 
би могао да оштети историјске 
и археолошке локалитете, 
које није могуће заменити или 
репродуковати.

Дејана Шранц

Јесен је на северној Земљиној 
полулопти почела 23. септембра. 
То је један од два дана у години 
кад су дан и ноћ једнако дуги 
широм Земље. Већина нас о јесени 
размишља са дозом сете и туге 
због минулих летњих дана, као и 
због хладних, ветровитих и кишних 
дана који нам предстоје. Али, не 
мора увек да буде баш тако. У 
народу је познат израз „михољско 
лето“, који симболизује топле 
октобарске дане препуне сунца.

Октобар у себи садржи једну 
посебну енергију, у којој се 
преплићу остаци касног лета и 
ране јесени, измешане и послужене 
на тацни природе препуној 
јесењих плодова.  Дозволите да 
вас управо ти нови и другачији 
мириси и боје опчине и заведу. 
Уживајте  у чаробном мирису 
првих дуња, раскошном грожђу и 
слаткој „шири“, печеном кестењу 
или опојној мускатној бундеви. 
Ако се одлучите за кестење, на 
пример,  у организам ћете унети  
важне материје попут влакана, 
магнезијума, бакра, мангана, 
калцијума, гвожђа, цинка и 

калијума. У кестену се 
налази висок ниво моно-
незасићених масти, које 
штите кардиоваскуларни 
систем и снижавају ниво 
холестерола. Кестен 
има својство да избацује 
воду из организма, 
па тиме помаже код 
бубрежних и желудачних 
тегоба. Такође, он 
делује  противупално, па 
је идеална намирница 
за људе који пате од 
артритиса и реуме.

Јесен нам у свом 
скромном коферу доноси 
и шетње по природи, у 
којима можете набрати 
прегршт лековитог 
биља и чајева који ће 

вас угрејати током хладне зиме. 
Чај од дивљег шипка препун је Ц 
витамина, који ће вам у зимским 
данима бити преко потребан. 
Стручњаци кажу да ове црвене 
бобице садрже више витамина 
него лимун, паприка и наранџа 
заједно! Добра вест за љубитеље 
слаткиша је да се његова лековита 
својства не умањују кувањем 
у мармелади. Значи, прво 
кишно поподне искористите 
да се засладите палачинкама 
са џемом од шипка. 

За вредне домаћице, ово 
је  задњи час да се напуне 
тегле ајваром, стави 
туршија, укиселе последњи 
корнишони, да се на шпорету 
на дрва испече  паприка 
роганка или да се у буренца 
послаже чувени футошки 
купус.

Октобар је такође идеалан за 
читање свих књига које сте 
ставили на списак, а нисте 
успели ни да отворите током 
летње јурњаве. Идеалан је и 
за ушушкавање под ћебетом 
и гледање филмова…причу, 

смех и дружење са укућанима и 
пријатељима са којима се нисте 
видели неколико месеци.   

Захлађење, такође, људима шаље 
сигнале да се зближе, што јесен 
ставља на врх годишњих доба за 
заљубљивање.  А на путу до рамена 
које ће бити ваше уточиште, јесен 
вам на неки начин, опет може бити 
савезник јер, ако нисте знали, 
арома пите од бундева са циметом, 
природни  је афродизијак. 

Постоје  сигурно још неке ствари 
које можда и нисте знали о овом 
годишњем добу.

Током јесени човек  спава много 
боље и квалитетније због нижих 
температура.  Након врућих 
летњих дана, лишће на дрвећу 
поприма топле жуто-бакарне и 
бордо нијансе, а шетња по том 
опалом лишћу и колоритном 
окружењу стимулише хормон 
среће.  Из  сваке те шетње 
природом понесите по неки плод 
јесени, шишарке, кестење, шипке, 
жиреве, па направите јесењи 
венчић којим ћете улепшати ваш 
дом. И ето ужитка обојеног у јесен!
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ЕКО КАЛЕНДАР
• 01. и 02. октобар – Европски 
викенд посматрања птица
• 04. октобар – Дан заштите 
животиња и Дан станишта
• 16. октобар – Дан здраве хране
• 18. октобар – Дан пешачења
• 24.октобар – Дан акције против 
климатских промена
• 31. октобар – Дан Црног мора

Шарени кутак Еко кутак

Неки у ово доба осећају пад енергије, некима буди сету, а неки је баш воле У октобру обележен Дан акције против климатских промена

СВЕ ЧАРИ ЈЕСЕНИ ЗАКОН О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА – 
ЗА ПРЕВЕНТИВУ А НЕ ПОСЛЕДИЦЕ
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Наше треће доба

Последње трзаје лепог времена 
ове године и још понеки дан 
Михољског лета наш саговорник 
Стеван Папић, иначе „први 
међу једнакима“ у новосадском 
клубу Удружења пензионисаних 
радника ЈП „Србијагас“, користи 
да буде напољу, да ли у природи 
или у свом дворишту, то већ 
зависи од слободног времена. 
Често је, каже, на Фрушкој гори са 
својим другарима и колегама из 
Планинарског друштва „Нафташ“.

- Са „Нафташем“, али и са 
„Железничарем“ из Новог Сада, 
који организује пешачења сваке 
среде, волим да одем кад год 
ми то време, али сада већ и 
здравље, дозволе. Не разумем 
зашто наши људи више не одлазе 
у природу, у ову нашу Фрушку 
гору, па то уопште није тешко нити 
компликовано. Седнете у први 
аутобус који иде према Парагову, 
изађете тамо, направите један 
круг, колико можете, и вратите 
се кући. Мало се излуфтирате, 
наслушате се птица, побегнете 
мислима од градске буке, 
гужве, стреса, једноставно нам 
представља своју љубав према 
природи наш Стеван Папић.

Даље нам прича да је, управо због 
свог ангажовања на маратонима 
који се сваке године крајем априла 
организују на Фрушкој гори, 
често добијао наградна путовања 

до места у Србији где су 
пешачења и планинарења 
незаборавна.

- Био сам на Јастрепцу, 
Увцу, пешачио источном 
Србијом, до Црног врха, 
посетио манастир Манасију, 
задужбину Деспота Стефана 
Лазаревића и био заиста 
свуда са мојим планинарима, 
али и са колегама из 
Србијагаса који су активни 
и који воле да путују 
преко нашег удружења 

пензионера, каже нам Стеван.

На „функцију“ председника Клуба 
пензионера Србијагаса у Новом 
Саду изабрао га је Извршни одбор 
УПР, на седници одржаној 23. маја 
2018 године. За ових годину и 
по дана, а и све док буде на том 
месту, каже, волео би да успе да 
на редовна окупљања сваког првог 
уторка у месецу у просторијама 
пензионера у улици Максима 
Горког у Новом Саду, привуче 
још више бивших колега. Нада се 
да ће се то доласком нових, али 
и анимирањем старих чланова, 

поправити. Похваљује акције које 
се традиционално одржавају, 
осмомартовска дружења и 
„Ракијаду“, као и новогодишње 
прославе. 

- Ово ћемо, надам се, заједно 
са председником Удружења 
Бошком Тодоровићем и свим 
нашим члановима који се редовно 
одазивају на ове наше догађаје, 
наставити да негујемо и убудуће, 
каже на крају разговора за Гас 
прес Стеван Папић.                В.А.

Стеван Папић, председник Клуба пензионера Нови Сад, велики љубитељ природе

ПРИРОДА ЛЕЧИ, СМИРУЈЕ, ПОВЕЗУЈЕ И 
УВЕК ДЕЛУЈЕ ПОЗИТИВНО НА ЉУДЕ

РАДИО НА ОДРЖАВАЊУ 
КОРЕКТОРА
Питамо нашег саговорника шта 
је радио за свог радног века. 
Каже да је у његово „Мерење 
и регулацију“ дошао у јуну 
1980. године и да је 27 година 
радио као инструменталац 
за коректоре, односно 
на одржавању коректора 
запремине гаса. 
- Тачност мерења је јако важна, 
јер измерене количине, па то су 
новци, каже у даху.

НАПРАВИО ДА И ДАЉЕ РАДИ АУТО СТАР 36 ГОДИНА
Када је давне 1983. године купио нови ауто, Шкоду 120, у шали је 
својим колегама на послу рекао-„Сад смо мирни до 2000. године“. 
Многи су се насмејали, а он је успео да, заједно са својим сином , 
продужи век овом свом ауту, који је и сада у функцији и за који многи 
не би рекли да има чак 36 година. То нам је, каже са осмехом, узело две 
године живота, али смо поносни како он данас изгледа.
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период септембар/октобар 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 септембар/октобар 2019.год.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

БРОЈ 154 - ОКТОБАР 2019.

Стеван Папић у просторијама УПР у Новом Саду



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


