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ПРИКЉУЧАК - 780 ЕВРА НА 36 МЕСЕЧНИХ
РАТА, БЕЗ МЕНИЦА И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПЛАЋАЊА! СВЕСНИ СМО ДА ТУ ПОСТОЈИ
РИЗИК ЗА СРБИЈАГАС И СПРЕМНИ ДА
ТО ПРИХВАТИМО И ФИНАНСИРАМО
ИЗ ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ, РЕКАО ЈЕ
ДИРЕКТОР БАЈАТОВИЋ.

НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТАКНУТО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈП „СРБИЈАГАС“!
УСВОЈЕН И ДРУГИ РЕБАЛАНС
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020!

ЕКИПА „ОДРЖАВАЊА ГАСОВОДА“
БЕОГРАД ТОКОМ ОВОГ МЕСЕЦА
ПРИКЉУЧИЛА ИЗМЕШТЕНИ ДЕО
ГРАДСКЕ МРЕЖЕ НА МЕДАКОВИЋУ!
ВЕЛИКИ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ И ИСПОД
РЕКЕ ЧЕМЕРНИЦЕ У ЧАЧКУ!

ПРЕДСЕДНИК ЈЕДИНСТВЕНЕ
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈП
„СРБИЈАГАС“ ВЕЉКО МИЛОШЕВИЋ
ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА
СИНДИКАТА РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ
СРБИЈЕ!
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У Будимпешти, у присуству министара Антића и Сијарта, потписи на важна документа

СПОРАЗУМИ ЗА ЈАЧАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
САРАДЊЕ СРБИЈЕ И МАЂАРСКЕ

Почетком јуна у Будимпешти је одржан састанак
министра рударства и енергетике Србије
Александра Антића и министра спољних
послова Мађарске Петера Сијарта. Овом састанку
присуствовао је генерални директор Србијагаса
Душан Бајатовић, који је са директором
Електроенергетске компаније Мађарске „MVM
Magyar“ Gyorgy Kobormom, потписао Меморандум
о разумевању, којим су ближе утврђени оквири
сарадње две компаније у енергетском сектору.
Министар Антић је тим поводом изјавио да је реч
о стратешки важном догађају за сарадњу Србије
и Мађарске и констатовао да се две земље налазе
у најбољој фази својих политичких, привредних и
пријатељских односа.
- То је значајно за све нас, пре свега за грађане, а
огроман допринос тим односима дали су премијер
Виктор Орбан и председник Александар Вучић,
који су свој лични и пријатељски однос уткали у
моћне и снажне односе две земље, навео је Антић.
Он је казао да су Србија и Мађарска најзначајнији
партнери у енергетском сектору и да се планира више
заједничких пројеката у наредном периоду, што ће
бити у интересу целог региона.

Министри Антић и Сијарто у Будимпешти

- У Будимпешти смо потписали два важна споразума
који представљају камен темељац за сарадњу
енергетског сектора. Потписани су меморандуми
између мађарског „MVM“-а и наших компанија
ЕПС и Србијагас. Енергетске компаније из Србије
и Мађарске су озбиљни играчи, а стварање једне
снажне регионалне берзе у великом је интересу целог
региона, казао је министар и уједно истакао да смо
отворени и да учимо од мађарских компанија које су
нам дале подршку у сигурном снабдевању гасом
претходне зиме.
- Што се тиче гасовода, обе земље су доста
урадиле да се би пројекат гасовода „Балкански
ток“ реализовао и да добијемо сигрно додатно
снабдевање за нас и за цео регион. У фази смо када
можемо да кажемо да смо прешли велики део пута и
да улазимо у завршни део пројекта, рекао је Антић.

Директор Бајатовић потписује уговор са мађарским „„MVM“-ом

Како је истакао, до краја године српски део гасовода
биће у потпуности завршен, а Србија ће бити
спремна да преузме гас из Бугарске и испоручи га
Мађарској. Све ће то дати нови квалитет у региону
и сигурно снабдевање гасом, као и сигурност да
привреде наших земаља могу даље да се развијају,
нагласио је министар.
(www.tanjug.rs)

Директор Бајатовић присуствовао отварању нове пословне зграде „Гаспромет“-а на Палама

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ГАС ЗА ПОТРОШАЧЕ У
БИЈЕЉИНИ

На Палама је у уторак, 9. јуна, у
присуству бројних личности из
политичког, јавног и привредног
живота Републике Српске, Србије
и Босне и Херцеговине, а међу
којима су били и генерални
директор ЈП „Србијагас“ Душан
Бајатовић и заменица генералног
директора Србијагаса и директорка
„Бијељина-гаса“ Блаженка
Мандић, свечано отворена нова
пословна зграда предузећа „Гаспромет“ Пале. Том приликом
министар енергетике и рударства
Републике Српске Петар Ђокић
изјавио је да је статус Гас-промета,
односно структура акционарског
капитала регулисана на начин
да је капитал Србијагаса 39,17%,
Република Српска у овом
предузећу има 26,3%, а фондови и
мали акционари држе преостали
део капитала.

Конференција за новинаре на Палама, обраћање директора Србијагаса

- Гасификација градова у
Републици Српској је важан
пројекат, а прелазак на природни
гас је будућност РС. До септембра
очекујемо решавање свих
техничких и формално-правних
питања која ће омогућити да
Бијељина добије гас, рекао је
Петар Ђокић захваљујући уједно
председнику Србије, Влади
Србије, али и директору
Србијагаса додајући да
ДРАГАНИЋ: У ЗГРАДУ
су његовим ангажовањем
УЛОЖЕНО 1,2 МИЛИОНА КМ
завршене активности у
Директор предузећа „Гас-промет“
вези са Гас-прометом и
Пале Миломир Драганић рекао
гасификацијом Бијељине.
је новинарима да вредност објекта
пословне зграде са земљиштем износи
1,2 милиона конвертибилних марака.

- Нисмо могли до сада то да направимо
док нисмо решили одређена питања са
Србијагасом, казао је он и додао да има
жељу да се и општина Пале гасификује,
јер туризам треба развијати уз помоћ
еколошки чистог горива, а имајући у
виду да је ту и олимпијска лепотица
Јахорина.

АНТИЋ: ОД 2021. И ОПЦИЈА СНАБДЕВАЊА ГАСОМ ИЗ БУГАРСКЕ
Републички министар енергетике Александар Антић изјавио је да би Србија већ од 2021. године требало да
има и опцију снабдевања гасом из правца Бугарске и навео да је један од наших приоритета јачање гасног
сектора, као и да је Србија у последње три, четири године за 35 одсто повећала коришћење гаса. Он је на
конференцији „Зелена енергија“, у организацији „Адрија Медија Групе“, рекао да је Србија до сада имала
један правац снабдевања гасом и да је један од кључних приоритета била и остала диверсификација и рута и
извора снабдевања. Такође, он је као значајну навео и интерконекцију Бугарска-Србија, односно гасовод НишДимитровград-Софија, који Србију треба да доведе у везу са јужним гасним коридором, као новим правцем
снабдевања. Министар је напоменуо и да је интерконекција са Румунијом, имајући у виду њихове добре
резултате истраживања у Црном мору, потенцијално нови извор и да то све Србију доводи у позицију да планира
нове гасне електране и нове пројекте.
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Нова, модерна пословна зграда Гас-промета

Директор Србијагаса
Душан Бајатовић рекао је
обраћајући се присутнима да
су гасификација Бијељине,
али и све активности у
вези са гасом, резултат
споразума о паралелним
везама Републике Српске и
Србије.
- Мислим да ће Бијељина
бити први гасификовани
град у Републици Српској,
чим се реше сви технички
проблеми, најкасније до
краја септембра. Биће
добро ако на нивоу БиХ
буду донесена правила о
транспорту и дистрибуцији
гаса, што има Република
Српска, а чиме ће се
направити велики корак. Ми
ту подржавамо и Гас-промет

Пале и Бијељина-гас и ако касније
буде још неко, да се по правилима
која се тичу Трећег енергетског
пакета и уз законску регулативу
засновану на најбољим европским
праксама, озакони тржиште гаса,
као што смо успели да озаконимо
Гас-промет, рекао је Бајатовић
и напоменуо да Република
Српска нема развијену гасну
инфраструктуру али да је планиран
гасовод Београд-Бањалука.
- Србија може да испоручи
Федерацији БиХ веће количине
природног гаса ако јој је то
потребно и све што буде требало
када је реч о снабдевању гасом, а
треба или може да дође из Србије,
то ће бити испуњено и урађено,
изјавио је он након отварања нове
пословне зграде Гас-промета и
саопштио да се засад у Федерацију
БиХ годишње испоручује око 350
милиона кубних метара гаса и
да неће бити проблема да јој се
обезбеди и већа количина.
Овом приликом, министар Ђокић
потписао је са директорком
„Бијељина-гаса“ Блаженком
Мандић Анекс три уговора о
концесији за пројектовање,
изградњу, коришћење и
одржавање дистрибутивног
гасног система са прикључком на
гасовод код Горњег Шепка ради
снабдевања Бијељине природним
гасом.
(Аг.)
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Институције инфо

Компанија инфо

Председник Србије о заједничким пројектима Србије и Бугарске

Надзорни одбор Србијагаса о више значајних тема на седници у Новом Саду

ИЗГРАДЊА ГАСОВОДА „БАЛКАНСКИ ТОК“
ИМА СТРАТЕШКИ ЗНАЧАЈ ЗА НАШЕ ДРЖАВЕ
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И ОВЕ ГОДИНЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ ЈП „СРБИЈАГАС“
извештаји по делатностима
за прошлу годину након
извршене ревизије.
Чланови Надзорног
одбора донели су на овој
јунској седници и Програм
о изменама и допунама
програма пословања ЈП
„Србијагас“ за 2020. годину,
који ће путем Министарства
рударства и енергетике,
бити достављен Влади
Републике Србије ради
давања сагласности.

Вучић и Борисов у обиласку радова у месту Крушумски водопади

Председник Србије Александар

Вучић и премијер Бугарске Бојко
Борисов обишли су током јуна
радове на изградњи гасовода

„Балкански ток“ и на изградњи

Балкански ток се гради као наставак Турског тока

за развој две земље и за њихову
сарадњу и да многи људи не
разумеју значај тог пројекта у
потпуности.

магистралног пута од границе са

- Изградња тог гасовода и за

приликом оценио да је изградња

економије, раст индустрије али и

Србијом до Софије. Вучић је том

Србију и за Бугарску значи раст

гасовода од суштинског значаја

обезбеђивање наших домаћинстава

КОМЕНТАР СТРУЧЊАКА
Коментаришући значај изградње
гасовода „Балкански ток“ у дану
посете српског председника
Бугарској, новинарка „Балкан
магазина“ и стручњак за питања
енергетике Јелица Путниковић
рекла је за агенцију Танјуг да ће
Србија, када потекне гас овим
гасоводом, имати и други правац
снабдевања гасом, дакле не
само преко Мађарске, што значи
сигурност за наше тржиште.

- Имаћемо транзит већих количина гаса преко Србије, имаћемо
могућност и да зарадимо од такси, имаћемо геостратешку и политичку
сигурност, јер где пролазе гасоводи, ту се, ипак, мало више размишља
о томе да нема политичких трзавица и наравно имаћемо економске
користи од тога што ће гас, како се најављује, из разних извора бити
јефтинији, објасила је она.
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тим енергентом. То је инвестиција
чије резултате не виде сви одмах,
али је од стратешког и дубинског
значаја за напредак наших
држава, рекао је он након што је
са бугарским премијером обишао
градилиште тог гасовода у месту
Крушумски водопади.
Председник Србије је такође
рекао да је срећан што види
да ти радови напредују брзо и
квалитетно и изразио наду да
ће се у кратком року тај гасовод
повезати са Србијом. Бугарски
премијер Бојко Борисов рекао је да
ће гасовод бити од користи за обе
земље и да ће допринети гасној
диверсификацији целог региона, а
да ће цена бити конкурентна. Он је
још навео да је епидемија довела
до кашњења пројекта за два до
три месеца, али да ће у октобру,
како је најавио, стићи компресори
за компресорске станице које су
обишли.
(www.tanjug.rs)

На једној од ранијих седница, проф. др М.Реџовић...

На седници Надзорног одбора
ЈП „Србијагас“, која је одржана у
четвртак, 11. јуна у Новом Саду,
у законом утврђеним роковима
усвојен је Извештај независног
ревизора о извршеној ревизији
финансијских извештаја предузећа
за период 01.01-31.12.2019.
године. На седници, којој је
председавао проф. др Муамер
Реџовић, председник Надзорног
одбора, истакнуто је позитивно
мишљење независног ревизора
и чињеница да финансијски
извештаји ЈП „Србијагас“ приказују
истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима,
финансијску позицију предузећа
на дан 31.12.2019, као и резултате

...и Б. Мандић, архива Гп

пословања, промене на капиталу и
токове готовине за прошлу годину,
у складу са рачуноводственим
прописима Републике Србије.
Надзорни одбор усвојио је Редовне
годишње финансијске извештаје ЈП
„Србијагас“ за 2019. годину након
извршене ревизије, који ће заједно
са Извештајем независног ревизора
и Извештајем о пословању
предузећа у 2019. години бити
достављени оснивачу, Влади
Републике Србије. На седници су
усвојени и ревизорски извештаји
независног ревизора о обављеној
ревизији финансијских извештаја
по делатностима ЈП „Србијагас“ за
2019. годину, као и финансијски

Приликом израде овог,
другог, Ребаланса, уважене
су промене које произилазе
из нових пословних потреба
и кретања почетком 2020.
године, нарочито у смислу
измена физичког обима
пословања, цена природног
гаса, планског курса валута
и ефеката на приходе и
трошкове пословања, као и
плана инвестиционих улагања.
Надзорни одбор одобрио је и
продају 39 расходованих возила ЈП
„Србијагас“, на предлог надлежне
комисије, која је узела у обзир
годину производње, пређени пут
и опште стање возила, и то путем
јавног надметања-лицитације која
ће се обавити у Новом Саду и у
Београду.
Седници су поред чланова
Надзорног одбора присуствовали
и чланови пословодства, заменица
генералног директора Блаженка
Мандић и извршни директори
Србијагаса.
(www.srbijagas.com)
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Прес конференција генералног директора Србијагаса у Београду

ГЛАВНЕ ТЕМЕ – ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ
КОМПАНИЈЕ И НОВИ МОДЕЛ ПРИКЉУЧЕЊА
НА ГАСОВОДНУ МРЕЖУ

Нови, повољнији услови за прикључење, Душан Бајатовић

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић
представио је резултате компаније и новине за
будуће потрошаче, које се већ дуже време најављују
и припремају, пред великим бројем новинара на прес
конференцији која је одржана у уторак, 16. јуна у
хотелу “Хајат“ у Београду.
- У периоду од 2015-2019. године Јавно предузеће
„Србијагас“ остварило је укупну нето добит од
33,1 милијарду динара, односно 280 милиона евра.
Тренд успешног пословања настављен је и у 2020.
години, тако да је први квартал завршен са нето
добити у износу од безмало две милијарде динара.
Србијагас је, према објављеним подацима у 2018.
години, узимајући у обзир пословну добит, са чак 63%
учествовао у укупном профиту јавног сектора Србије,
изјавио је директор Бајатовић и истакао да Србијагас
није губиташ.
Он се осврнуо на пословање предузећа у периоду
од 2008. године, од када је на месту генералног
директора, рекавши да је то била година велике
економске кризе и да је предузеће, годинама
заредом, куповало кубни метар гаса за 2, а продавало
га за 1 динар и уз то 30% продатог гаса му се није
плаћао. То је, како је нагласио директор, неко морао
да плати, јер је гас берзанска роба. Највећим делом
гас се увози, тако да су све обавезе према добављачу
морале да буду измирене.
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- То је била државна социјална политика, скупа,
али једина могућа. Од како компанијом управља
овај менаџмент, никоме није зафалио ниједан
кубни метар гаса, никога нисмо искључили. У
тренутку када је Србијагас дуговао 1,7 милијарди
евра, јавна предузећа и грађани Србије дуговали
су Србијагасу 2,4 милијарде. Седам пута је, годину
за годину, на иницијативу Владе Републике Србије,

Скупштина доносила Закон о задужењу
Србијагаса за текућу ликвидност. После
2016. године улазимо у реалне билансе,
комплетно књиговодство Србијагаса ради се по
међународним рачуноводственим стандардима,
нето добитак је у последње 3 године преко 5
милијарди динара сваке године, а компанија је
примера ради у 2017. години имала позитивне
ефекте по курсним разликама од чак 10,4
милијарди динара. Србијагас је, конверзијом
својих потраживања у капитал, и то у износу
од 684 милиона евра, омогућио другим
компанијама да наставе са радом иако су биле
у изразито тешком финансијском положају. И
то је био део социјалне политике, истакао је
Душан Бајатовић наводећи овде још и то да
је од 1. октобра 2019. године из Србијагаса издвојен
„Транспортгас Србија“, који сада делује самостално и
сам остварује добит.
Говорећи о потрошњи гаса, он је изнео податак да
је она у последње три године повећана за 30% и да
износи око 2,1 милијарду кубних метара, што је био
ниво пре економске кризе. Цена гаса, како је објаснио,
не утиче примарно на потрошњу плавог горива у
Републици Србији, будући да на потрошњу, пре свега,
утичу стање економије и временски услови током
зимског периода и грејне сезоне.
- Годинама уназад, од када је донета цена гаса од
137 долара за 1.000 кубних метара, није се мењала
цена гаса за домаћинства, а у међувремену набавна
цена је нарасла на 197 долара, тако да је само по том
основу Србијагас изгубио близу 8 милијарди динара.
Ипак, важно је да кажемо да подизања цене гаса за

О БАЛКАНСКОМ ТОКУ
Директор Србијагаса рекао је новинарима да
очекује да ће се од 1. јануара следеће године
Србија снабдевати гасом из Турског тока и да ће
транзит из правца Бугарске донети 40 долара
уштеде на 1.000 кубних метара у односу на транзит
преко Мађарске. То ће значити мање плаћања за
потрошаче, јер је за толико сада скупљи транзит
преко Украјине и Мађарске. Он каже да ће Србија
свој део посла у вези са магистралним гасоводом од
бугарске до мађарске границе завршити до краја
године. Званични завршетак гасовода ће према
ономе што је саопштила бугарска страна, бити у
новембру ове године, а ако буде неких евентуалних
кашњења, она ће бити мала, казао је директор
Србијагаса.

индивидуалне потрошаче неће
бити и да природни гас остаје и
даље најповољнији и еколошки
најбољи енергент, казао је
директор Србијагаса.
Он је изнео и податке о улагањима
у претходном периоду и притом
рекао да је од 2009. године до
данас, Србијагас инвестирао
870 милиона евра у изградњу
челичне дистрибутивне гасне
мреже, разводне гасоводе
високог притиска и у мрежу
ниског притиска на подручју целе
Републике. Уговорено је и највећим
делом изграђено, како је рекао,
1.819 km челичних гасовода,
15.512 km мреже ниског притиска
до 4 бара и око 160 километара
гасовода високог притиска. Много
је урађено на плану гасификације,
али доста тога и предстоји. У
плану је изградња гасоводне
инфраструктуре Колубарског
и Мачванског округа, Борског
и Зајечарског, Топличког,
Јабланичког, Пиротског и Пчињског
округа...
- У току је 88 пројеката гасификације,
уговорена је изградња преко 17
хиљада километара дистрибутивне
мреже и стварање услова за
прикључење преко 128 хиљада
домаћинстава са могућношћу
даљег повећања до 500.000,
истакао је Бајатовић. Он се
посебно осврнуо на гасификацију
Београда, где је у плану да се
на гасну мрежу прикључи преко
250.000 индивидуалних потрошача.
Добар пример примене гаса у
области заштите животне средине
и смањења аерозагађења јесте
гасификација локалитета око хале

Новинари су се интересовали за детаље новог модела, прес конференција

Пионир и улице Деспота Стефана,
где ће се, како је истакао директор
Бајатовић, изградњом гасовода у
дужини од 1,5 километар постићи
смањење потрошње мазута за 12
хиљада тона и самим тим смањење
загађења ваздуха.
Директор је на конференцији за
новинаре изнео детаље новог
модела прикључења на гасну
мрежу, будући да је садашња цена
прикључка на систем Србијагаса
око 950 евра и да је одлучено да
се ови трошкови смање и свим
домаћинствима понуде нови,
повољнији услови, управо у
циљу заштите животне средине,
имајући у виду да су индивидуална
ложишта највећи загађивачи.
- Цена прикључка биће 780 евра
са могућношћу плаћања у 36
месечних рата. Рачун за гас
ће имати два дела, један ће се
односити на измиривање обавеза
за потрошени гас, а други део
ће бити трошак прикључења
на 36 рата. Ми нећемо тражити
никакве менице нити гаранције

КУПИЛИ СМО ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА, ДА НЕ
ОБИЛАЗИМО ТРАСУ НА КОЊИМА И МАГАРЦИМА
Одговарајући на написе и негодовање у новинама у вези са набавком
службених возила, директор је рекао да су сва возила која је Србијагас
купио, заправо теренског карактера, а не лимузине.
- Србијагас тренутно ради много пројеката, у плану је још доста тога
попут интерконекције са Бугарском, проширења складишта у Банатском
Двору, изградње гасовода високог, средњег и ниског притиска. Ми смо
се определили да те трасе не обилазимо на коњима и магарцима, већ
да купимо теренска возила која су нам заиста потребна. Уосталом, било
која куповина Србијагаса не може да прође без Плана пословања и
одобрења Владе Републике Србије, појаснио је директор.

и свесни смо да ту постоји
ризик за Србијагас, али ми смо
спремни да то прихватимо и
да то финансирамо из текуће
ликвидности. Предуслов за
спровођење ове акције јесте
измена одредби Правилника о
посебној врсти објеката и радова
за које није потребно прибављати
акт надлежног органа, као и врсти
објеката и радова који се изводе
на основу решења о одобрењу
за извођење радова и обиму и
садржају техничке документације
која се прилаже уз захтев, који се
очекује да буде усвојен нанивоу
Републике. Локалне самоуправе
треба да се одрекну таксе за
прикључивање, која се креће
од 400 до 1.200 евра, јер је у
интересу сваке општине да својим
грађанима олакша прикључење на
гасну мрежу, рекао је генерални
директор Србијагаса Душан
Бајатовић.
За ову акцију прикључења, која
би могла да крене од 1. јула,
Србијагас има већ на располагању
25.000 кућних мерно регулационих
сетова, додао је директор и рекао
да се размишља и о уградњи
тзв. „паметних“ сетова, који би
омогућили даљинско очитавање и
управљање, али у некој следећој
фази овог посла, као и о додатним
погодностима за кориснике од
попуста од 20% за оне који се
за прикључак одлуче у току
изградње дистрибутивне мреже до
обезбеђења партнерских компанија
за уградњу унутрашњих гасних
инсталација.
Весна Арсић
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Директор Србијагаса присуствовао почетку радова на изградњи мреже у Краљеву

ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН 25 МИЛИОНА ЕВРА

у домаћинствима и
индустријским погонима.

Са новинарима у Краљеву, директор Србијагаса

Гас ће за две до три године стићи
у сва насељена места града
Краљева. Наиме, генерални
директор ЈП „Србијагас“
Душан Бајатовић, заједно
са градоначелником Краљева
Предрагом Терзићем,
директором Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта
Александром Несторовићем и

директором предузећа „Millennium
team“ Стојаном Вујком,
присуствовао је у понедељак, 15.
јуна свечаном почетку радова на
изградњи челичног дистрибутивног
гасовода средњег притиска, који
ће овом граду и свим његовим
грађанима, омогућити много бољу
инфраструктурну опремљеност
и коришћење природног гаса

- Србијагас је много
урадио на гасификацији
Србије. Гас је не само
најкомфорнији и
економски најповољнији
енергент, гас је и
еколошко гориво. Грејање
на гас и већа потрошња
тог енергента у индустрији
смањиће загађења и
повећати квалитет живота
грађана у сваком смислу.
Данас у Краљеву почињу
радови на изградњи
17 километара дуге
дистрибутивне челичне
гасоводне мреже средњег
притиска и око 650 километара
полиетиленског гасовода ниског
притиска. За прикључење, у првој
фази, око 2.000 домаћинстава у
Краљеву и околини, биће изграђено
и 14 мерно-регулационих станица,
а укупна вредност инвестиције
је 25 милиона евра, рекао је том
приликом генерални директор
Србијагаса Душан Бајатовић.

БАЈАТОВИЋ И ТЕРЗИЋ УГОВОР О ГАСИФИКАЦИЈИ ПОТПИСАЛИ У НОВЕМБРУ
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Почела изградња новог гасовода, са радницима „Миленијум тима“ Директор Бајатовић и градоначелник Терзић у обиласку радова

Дакле, инвеститор овог капиталног пројекта је ЈП
„Србијагас“, извођач радова и стратешки партнер
Града у овом послу је предузеће „Millennium team“ , а
рок за завршетак радова је три године. По завршетку
овог пројекта, створиће се могућност за прикључак
око 20.000 потрошача на нову мрежу. Иначе, како
је овом приликом истакао генерални директор
Србијагаса, са овим пројектом у Краљеву и са другим
градовима који ће бити завршени током наредне дветри године, а пре свега са Београдом, биће могуће да
се на гасоводну мрежу националне гасне компаније
прикључи између 300 и 500 хиљада нових потрошача.
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потрошачу. Направићемо универзалну цену за целу

Србију. То значи 780 евра, где год да живите и то на

36 рата без камате. Рачун ће бити у два дела, посебно
потрошња гаса, а други део рачуна ће бити рата за

прикључак. Имаћемо партнере за унутрашњу гасну
инсталацију, направићемо једну врсту тендера и

гледаћемо да то буду добре компаније које ће снизити
цену унутрашњих прикључака, појаснио је директор
Бајатовић.

В. Арсић

О гасу и гасификацији говорило се и у Ариљу

ПРВИ ПОТРОШАЧИ ГАС ЋЕ ДОБИТИ ВЕЋ
ДО НОВЕ ГОДИНЕ
општина биће повезана на гасну мрежу, што ће, како
је истакла, бити много лакше, ефикасније и јефтиније
за ариљску привреду и за становништво. Она је након
разговора са привредницима Ариља и са директором
Србијагаса Душаном Бајатовићем, поручила да је
направљен договор да се све заврши у планираном и
најављеном року, те да ће захваљујући томе, у много
бољој позицији бити екологија овог краја и заштита
животне средине.

Да подсетимо, генерални директор Србијагаса са
градоначелником Краљева 12. новембра прошле
године, у седишту предузећа у Новом Саду,
потписао је Уговор о пословно-техничкој сарадњи
на пословима гасификације насељених места на
територији тог града, који представља основу за
завршетак пројекта гасификације са циљем да сви
садашњи и будући инвеститори у индустријској
зони, као и домаћинства у свим насељеним местима
на подручју Града Краљева, имају на располагању
квалитетан енергент чије су економске и еколошке
предности значајна тржишна референца.

- Желим да честитам градоначелнику Краљева, јер
ми овим заправо решавамо све захтеве инвеститора
у индустријској зони, али и комплетну гасификацију
града, као и снабдевање гасом нових станова
Заједно на пословима гасификације, потписивање уговора у Новом Саду који се граде за војску, изјавио је тада директор
Бајатовић.

- Нашли смо решење како да прикључак приближимо

Премијерка са домаћинима у Ариљу о гасификацији

Планови за гасификацију Златиборског округа биће
реализовани у предвиђеним роковима, а како је
приликом недавне посете општини Ариље изјавила
премијерка Ана Брнабић, до краја године и ова

- Лично ћу испратити са Србијагасом да се све то
заврши до краја ове године, поручила је у Ариљу
премијерка. Након Моравичког округа и суседне
општине Ивањица, на реду је да се гасоводна мрежа
гради и у Ариљу, а први потрошачи на гасну мрежу
могли би да се прикључе крајем ове године, потврђено
нам је у нашој компанији.
В. А.
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Фотогас
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Интервјуи генералног директора Душана Бајатовића привукли велику пажњу медија

СРБИЈАГАС ЈЕ СТРАТЕШКИ УЧЕСНИК У
ПРИВРЕДНОМ ЖИВОТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Медијска заступљеност наше компаније и генералног
директора Душана Бајатовића током месеца
јуна и позитивне конотације тих објава које смо
бележили, иду у прилог стварању позитивне слике
о Србијагасу у јавности, подизању рејтинга и угледа
предузећа и остварењу његовог стратешког циља
– позиционирања на месту регионалног лидера у
сектору енергетике и гаса.
Генерални директор је у интервјуима које је дао
водећим домаћим штампаним и електронским
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медијима, истакао да Србијагас већ годинама није
губиташ и да је са просечном пословном добити
коју годинама остварује и са инфраструктурним
пројектима које је започео, стратешки учесник у
привредном животу Републике Србије. Теме које су
споменуте у свим овим разговорима са новинарима
биле су: цена гаса, нова повољнија цена прикључка,
Турски ток, гасификација, дуговања, плате, службена
возила итд. О свему томе детаљно смо вас известили
у овом броју, а на овим страницама колаж „исечака из
новина“.
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Гасификација инфо

Радови инфо

Наставља се гасификација насељених места у Граду Зрењанину

Измештање гасовода испод реке Чемернице

Након радова у Ченти, грађевинска
механизација извођача радова,
предузећа „Бобар“ Бешка,
преселила се у насељено место
Орловат, једно од најстаријих
насеља у Банату, а иначе још
једно од девет села планираних
за изградњу дистрибутивне гасне
мреже. Гасификација Орловата
је део капиталне инвестиције за
Град Зрењанин, која подразумева
улагање више од 14 милиона евра
у гасну инфрастуктуру после 30
година, уз изградњу више од 300
километара нове гасне мреже.

Јасмина Ђорђевић

САНАЦИЈА ПОВЕРЕНА СРБИЈАГАСУ

НА РЕДУ ЈЕ ОРЛОВАТ

Овај велики инвестициони пројекат
реализује се на основу тројног
уговора који су у новембру прошле
године потписали Град Зрењанин,
Јавно предузеће „Србијагас“ и

предузеће „Бобар“ из
Новог Сада, које је
стратешки партнер
града.
Завршетком тог
пројекта, целокупна
територија Града,
укључујући и све градске
улице и сва насељена
места, биће покривена
гасном мрежом.
Гасификацијом су, да
подсетимо, обухваћени
Гасификација Орловата у оквиру изградње мреже у Граду Зрењанину
Бело Блато, Книћанин,
Тараш, Чента, Орловат,
гасну мрежу, а посебно ће бити
Томашевац, Перлез, Јанков Мост и
решено снабдевање гасом
Фаркаждин.
индустријске зоне „Југоисток“, због
значајних потреба све већег броја
Такође, инвестицијом су
инвеститора у тој зони.
обухваћени и поједини рубни
делови Зрењанина који немају
(Аг.)

У селу Сибач, у општини Пећинци, почели радови на гасификацији

ГАС ЋЕ СТИЋИ ДО СВИХ СЕЛА, А ВРЕДНОСТ
РАДОВА ИЗНОСИ ПРЕКО 6 МИЛИОНА ЕВРА
увек не постоји
гасна мрежа.
Вредност тог
пројекта износи 6,1
милион евра.
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Према речима
заменика
директора ЈКП
„Путеви општине
Пећинци“ Милана
Степановића,
Уговор са представницима општине Пећинци потписан летос након Сибача,
радови ће
У оквиру пројекта који финансира
бити настављени и у Сремским
Јавно предузеће „Србијагас“, на
Михаљевцима, а потом и у
основу уговора потписаног са
Карловчићу.
Општином Пећинци у августу
прошле године, у наредне три
- Редослед, заправо, и није
пресудан, јер ће након завршетка
године биће изграђено 119
изградње и тестирања целе гасне
километара гасовода у 11 насеља
мреже, гасовод бити стављен
пећиначке општине, у којима још
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у функцију, тако да ће гас, као
енергент, истовремено постати
доступан у свих 11 насеља, а
мрежа ће бити доведена до сваког
домаћинства и сваког привредног
субјекта, изјавио је он.
Пројекат гасификације је, иначе,
највећа капитална инвестиција
у Општини Пећинци, која ће
знатно унапредити енергетску
ефикасност у домаћинствима и
услове за развој индустријске
производње, а то ће истовремено
бити и значајан искорак у очувању
животне средине. У истом
периоду требало би да буде у
потпуности завршена и мрежа у
Пећинцима, Шимановцима, Прхову
и Суботишту.
(Аг.)

Велики посао урађен је у Чачку! Како смо сазнали
од директора Сектора инвестиција ЈП „Србијагас“ у
Београду Горана Зирића, услед поплаве на реци

Чемерници у Чачку, однесена је обалоутврда и
испливао је део гасовода. Закључком Владе Републике
Србије, посао санирања ове обалоутврде и измештање
гасовода додељен је нашем предузећу.
- Конзорцијум предузећа
„Водопривреда Пожаревац“ и „ДМ
инвест“ из Смедеревске Паланке,
приступио је хитној санацији.
Измештено је 300 метара челичног
гасовода од 14“ (цоли) испод реке
и „однесене“ обале. У току су
радови на уређењу корита реке
(изградња обалоутврде, санација
парцела гасовода, обезбеђење
водозахвата итд). Вредност
целокупне инвестиције је око 250
милиона динара, каже за наш Гас
прес Горан Зирић и напомиње да је
измештање гасовода био услов за
остале радове на санирању корита
реке.

Измештање гасовода код реке Чемернице

Наше екипе и на локацији Медаковић у Београду

ПРИКЉУЧЕН ИЗМЕШТЕНИ ДЕО
ГРАДСКЕ МРЕЖЕ

Вредно и радно и овог месеца на терену! Радници
Сектора техничке подршке Београд, почетком јуна
израдили су прикључење измештеног дела Градске
мреже на деоници гасовода ГМ 05-04 у Београду,
пречника 457 милиметара, дужине око 30 метара, у
насељу Медаковић, у улици Светозара Радојчића бр.4.
Послове стручног надзора, затварања, пражњења,
инертизације инсталације, пуњења и пуштања
потрошача на градску мрежу извршио је Сектор
техничке подршке Београд, у сарадњи са ОДС-ом,
односно Дистрибуцијом у Београду.
Према речима колеге Илије Стојановића, машинског
инжењера из РЈ „Одржавања гасовода“ Београд, који
је вршио надзор над радовима, временски услови су
били изузетно лоши, а интервенција је морала да буде
хитно извршена, јер је обустављена испорука гаса за
велики број потрошача у овом делу града. Преспајање
је, захваљујући стручности и искуству наше екипе,
успешно завршено у року од неколико сати.

Наша екипа на локацији Трујић у Београду
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Ковид-19

Акције

Настављамо да спроводимо мере заштите за спречавање ширења пандемије

„Дај крв и учини свет здравијим местом“, овогодишњи мото Светског дана давалаца

У СРБИЈАГАСУ ДВОЈЕ НОВООБОЛЕЛИХ
ОД КОРОНА ВИРУСА КОВИД-19

Треба да будемо опрезни,
јер је корона вирус још увек
међу нама, поручују ових дана
стручњаци! Превентивне мере
су и даље неопходне, док постоји
популација која је осетљива на
корона вирус и само оне могу да
смање ризик преношења вируса.
Зато се и даље инсистира на
физичкој дистанци, ношењу маски
у затвореном простору и пре свега,
на личној хигијени и одговорности.
Имајући у виду да је пандемија
још у току, у нашој компанији и
даље важи План превентивних
мера и активности за спречавање
појаве и ширења заразне болести
Ковид-19. У Кризном штабу чули
смо да се у континуитету спроводе
мере дезинфекције службених
просторија и возила ЈП „Србијагас“
и да ће се и надаље пажљиво

пратити упутства и налози
државних органа, те да ће се у
складу са тим, као и у зависности
од тога какви су подаци о ширењу
вируса у целој Републици, мере
за заштиту здравља наших
запослених смањивати или
појачавати.
Кључне су, кажу, мере
заштите, а то су, да подсетимо:
растојање између запослених у
канцеларијама треба да буде 2
метра, где год је то могуће, затим
ношење заштитне опреме маски и
рукавица у затвореном простору,
избегавање групних окупљања
и одржавање састанака са што
мањим бројем учесника, чишћење
радних површина дезинфекционим
средствима, проветравање
просторија и држање дистанце и
у службеним возилима, за која је

препорука да се користе са 50%
капацитета.
Будући да се извештаји о
оболелима од Ковида-19 у ЈП
„Србијагас“, редовно шаљу
Министарству рударства и
енергетике и свим другим
надлежним органима, сазнали смо
да је до дана када закључујемо овај
број, у компанији забележено двоје
новооболелих од корона вируса,
и то у делу компаније у Београду.
Наше колеге које су заражене су
под контролом лекара и надамо се
да ће се ускоро вратити на посао.

Синдикат инфо
Председник нашег синдиката поново изабран за председника струковног синдиката СССС

СИНДИКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ ШТИТИ И
УНАПРЕЂУЈЕ ПРАВА СВОЈИХ ЧЛАНОВА

одбор, Извршни одбор, Секција
жена, Секција младих и делегати
за предстојећи Конгрес Савеза
самосталних синдиката Србије
(СССС).

Вељко Милошевић, председник ЈСО ЈП „Србијагас“
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У Новом Саду је 2. јуна одржана
Скупштина Самосталног синдиката
радника енергетике Србије, на којој
је, једногласно, за председника
тог синдиката за мандатни
период 2020-2025. године, поново
изабран председник Јединствене
синдикалне организације ЈП

„Србијагас“ за више послодаваца
Вељко Милошевић. За
потпредседника овог синдиката
изабран је Божо Достић.
Скупштина је на овом заседању
верификовала мандате чланова
Републичког одбора, а изабрани
су и Надзорни и Статутарни

Скупштина Синдиката радника
енергетике усвојила је и
регионалну Декларацију 2020 о
радничким правима на Западном
Балкану и заштити права радника
од последица економске кризе
изазване пандемијом COVID19.
Поново је покренута иницијатива
за измену и допуну члана 70А
Закона о пензијско инвалидском
осигурању, којим се захтева
укидање казнених поена за
превремено пензионисање, када се
напуни 65 година живота.
(www.sindikat-srbijagas.com)
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ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
СРБИЈАГАСА ХУМАНИ И ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Јун је можемо слободно да
кажемо, месец добровољних
давалаца крви, јер се сваке
године 14. јуна обележава
Светски дан давалаца! Ове
године, због познатих околности, у
свим земљама овај дан је обележен
нешто другачије, без великих
окупљања и манифестација
и у знаку поштовања свих
превентивних здравствених мера
на чију примену апелују стручњаци.

Институтом за трансфузију
крви у нашој престоници.
Током ванредног стања
у Београду није било
организоване акције, пошто
је тако договорено, али
су даваоци били у некој
врсти „приправности“ и у
сваком тренутку су били
спремни да се одазову на,
евентуални, позив.

Већ смо, на страницама
ових новина, говорили
о томе да је акција
добровољног давања
крви у Новом Саду била
организована крајем
марта и да се њој одазвао
тако рећи уобичајен
Са једне од претходних акција, београдски даваоци
број наших колега, а
наредна би требало да
свет здравијим местом“, а због
буде уприличена у четвртак 25.
пандемије Ковида-19, СЗО је ове
јуна. Будући да овај број билтена
године водила виртуелну кампању
завршавамо нешто раније и пре
без уобичајених манифестација.
овог договореног датума, верујемо
Али, будући да давање крви
да су се запослени у Србијагасу
не може бити виртуелно и да
одазвали позиву свог Актива
су даваоци незаменљиви, све
добровољних давалаца крви и били
институције за трансфузију крви
хумани, као и до сада, и да су дали
позвале су даваоце и све људе
драгоцену течност онима
добре воље да овај дан обележе
којима живот од тога
хуманим гестом давања крви.
зависи. Иначе, као што је
„У ситуацији у којој се налазимо,
познато, у новосадском
трансфузијско лечење мора
делу наше компаније има
бити континуирано и сигурно, с
седамдесетак колегиница
и колега који редовно, или обзиром на смањен број здраве
повремено, одлазе у Завод популације која може да да крв и
за трансфузију и одазивају на смањен одзив далаваца због
утицаја јавно здравствених мера
се апелу за давање крви.
које се предузимају. Сви који су
Вратимо се обележавању
здрави и могу и желе да дају крв
Светског дана давалаца
не треба ни на који начин да то
крви. Он се, од 2005.
одлажу, због ситуације са корона
године, у читавом свету
вирусом. У циљу спречавања
обележава са циљем
преношења Ковид-19 инфекције,
да се подигне ниво
имплементирали смо низ додатних
свести о непроцењивој
мера како би обезбедили довољне
улози трансфузије крви
количине безбедне крви за
у спасавању живота и
трансфузијско лечење“, стоји у
унапређењу здравља
обраћању даваоцима Завода за
људи. Ове године тај
трансфузију крви Нови Сад.
дан је обележен под
Архива Гп, Плакета за најхуманију средину, М. Гаговић слоганом „Дај крв и учини
В. Уторник

Током ванредног стања,
спроведеног због пандемије
вируса корона, представници
Актива добрвољних давалаца
крви у Новом Саду и Београду
редовно су одржавали контакте са
лекарима и осталим надлежнима
задуженим за организацију ових
хуманих акција. Због превентивног
деловања, новосадском Заводу
за трансфузију крви достављен је
списак добровољних давалаца из
нашег предузећа, како би, у случају
потребе, били ангажовани и
помогли људима у невољи којима је
крв била неопходна. Слично је било
и у Београду, јер и тамошњи актив
има одличну узајамну сарадњу са
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Вести из Гаспрома

Свет гаса

Расту испоруке руског гаса Кини

„СНАГА СИБИРА“ ПОДИЖЕ ЕНЕРГЕТСКУ
САРАДЊУ РУСИЈЕ И КИНЕ НА ВИШИ НИВО

Теодора Лучић

Гаспром и Кинеска национална нафтна
корпорација („CNPC“), 2014. године потписали су
тридесетогодишњи споразум о снабдевању Кине
гасом. Испоруке гаса у Кину путем гасовода Снага
Сибира започете су у децембру 2019. године.

Гаспром покреће развој нових налазишта нафте и гаса

НОВИ ИЗВОРИ ГАСА НА ЈАМАЛУ И СЕВЕРНОМ
ПОЛУ ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ КОМПАНИЈЕ

Бушење првог производног бунара на пољу Карасавеј

започело је 12. јуна 2020. године. Ово поље је друго
најважније у Гаспромовом центру за производњу
Јамал. Пројекат развоја Карасавејског поља, како је
објавио Гаспром, обухвата раздобље од 108 година,
а гас ће се производити до 2131. године. За пренос
гаса из ове области биће изграђен прикључни гасовод
у дужини од 106 километара до Бованенског поља,
одакле ће се гас доводити у руски јединствени систем
за снабдевање гасом.

РАЗЛОГ – УРАВНОТЕЖЕЊЕ ИЗВОЗА
ЗБОГ ПРЕВЕЛИКЕ ТРАЖЊЕ
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КУПЦИМА НА РЕГУЛИСАНОМ И НА
ЛИБЕРАЛИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ БИЋЕ ВРАЋЕНО
ОКО 200 МИЛИОНА ЛЕВА

Булгаргас је већ добио поврат новца од руске
компаније „Гаспром“, након постигнутог договора у
марту ове године о смањењу цене почев од августа
2019. године за више од 40% и то је оно што ће сада
почети да се расподељује између клијената који су
платили веће цене, а које су биле у примени пре
поравнања.
Бугарска компанија је првих дана јуна послала нацрте
споразума својим клијентима, у којима се наводи
колико им дугује за период од 5. августа до 31. марта.

Национални радио Бугарске пренео је да ће велики
део овог новца отићи бугарским индустријским
потрошачима.
(www.sofiaglobe.com)
Превод са енглеског: Милица Пријић

Еко кутак
Природа, најстарији тржни центар

ШЕТЊА КРОЗ ШУМУ ЈЕ БЛАГОТВОРНА
ЗА ЗДРАВЉЕ

Дејана Шранц

Заустављен транзит преко Пољске

Компанија Гаспром зауставила је транзит гаса преко
Пољске. Према изјавама директора за природне
ресурсе и сировине међународне агенције „Фич“
Дмитрија Маринченка, Гаспром треба да сачува све
гасне руте како би уравнотежио извоз и био спреман
за потенцијални раст потражње у скорој будућности.
Транзит гаса кроз пољски део гасовода Јамал-Европа
се тренутно врши само на оcнову резервисања
капацитета путем аукција. Према мишљењу

„Булгаргас“ одобрава рабат за потрошаче због јефтинијег гаса

Бугарска државна гасна компанија „Булгаргас“
рефундираће 202 милиона бугарских лева,
односно преко 103 милиона евра, својим
клијентима. Ову вест је пренела бугарска новинска
агенција БТА. Како је на почетку ванредног заседања
Владе 8. јуна, рекао премијер Бојко Борисов, будући
да више не постоје посредници за бугарске гасоводе,
цена природног гаса почев од 1. јуна 2020. године
нижа је за 52% од цене из истог периода прошле
године.

У протеклих шест месеци, Русија је испоручила Кини
1,58 милијарди кубних метара гаса гасоводом „Снага
Сибира“, углавном намењеним за Пекинг и за поједине
суседне округе. Руски гас се такође испоручује и
у областима на југу Кине, путем локалне мреже
цевовода.

Нова налазишта донеће Гаспрому значајне количине
нафте и гаса! Наиме, како је недавно објављено, 2020.
године руска компанија „Гаспром Њефт Заполарије“
почиње да развија налазишта нафте и гаса Неоком
Џурасик код Бованенкова и налазиште Карасавеј, на
полуострву Јамал. Планирана производња до 2031.
године је 38 милијарди кубних метара гаса и више од
4,1 милиона тона течног гаса.
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стручњака, не
треба очекивати
дугорочан
прекид
транзита гаса
кроз Пољску, јер Гаспром треба да сачува све гасне
руте, како би био спреман за потенцијални раст
потражње у будућности, тако да ће се минималне
количине гаса и даље испоручивати у ту земљу.

Верујем да су нас догађаји којима смо сведочили
претходних месеци тргли и натерали да освестимо
наш тренутни однос према природи, као и да
размислимо шта у том односу можемо да променимо.
Неки су, сигурно, почели да размишљају о
хортикултури, гајењу сопствене хране, или бар, за
почетак, о узгајању неколико стабљика черија у
саксијама. Пермакултура је техника узгајања биља у
саксијама и изузетно је практична за мање просторе,
балконе, терасе и станове, а ако имате двориште или
велику башту, можете се опробати у садњи зачинског
биља, ситнијег поврћа и воћа у сандуцима. За почетак,
можете сакупити љуске од јаја, коре од банане и тоз
од кафе, све то изблендирати и добити савршено
органско ђубриво за ваше биљке. За све који би
желели да пробуде своју зелену-еко креативност, на
интернету постоји мноштво корисних документараца.

Осим предивног осећаја да сте убрали салату или
јагоде које сте сами узгајали и које нису третиране
хемијским средствима, брига о биљкама, воћу и
поврћу, може значајно умањити стрес и благотворно
деловати на ваше здравље.
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Еко кутак

Спорт инфо

БРОЈ 162 - ЈУН 2020.

Директор Србијагаса и ФК „Војводина“ Душан Бајатовић у интервјуу за „Дневник“

ВОЈВОДИНА ЈЕ ПОНОВО У ВРХУ СРПСКОГ
ФУДБАЛА, ГДЕ ЈОЈ ЈЕ И МЕСТО!

У време када овај текст буде доступан читаоцима,
фудбалери Војводине би, евентуално, могли да буду
овенчани славом и да изједначе број освојених трофеја
у својој 106 година дугој историји. Будући да нама то
у овом тренутку када завршавамо рад на билтену, још
није познато, подсетићемо да су до сада новосадски
црвено-бели били два пута шампиони државе и једном
освајачи купа, тако да би евентуалном победом у
финалу најмасовнијег такмичења било 2 : 2, што се
тиче скора освојених трофеја. Али, као што смо већ
напоменули, читалац овог текста ће већ знати исход,
јер ће одлучујући меч бити одигран. Препрека јесте
тешка, али не и непремостива, а зове се – Партизан...
Нажалост, и даље имамо релативно површно
знање о свету који нас окружује, а упорно трагамо
и истражујеме друге планете и космос. Тако је
тек недавно откривен нови „тајни“ живот шума.
Скорашња истраживања биолога и шумара показала
су да дрвеће има пријатеље, осећа усамљеност и
комуницира испод земље путем „woodwide-web“-а,
чак и на великој удаљености. Недавно je, примера
ради, вршен експеримент над великом групом стабала
папирасте брезе и Дагласова јеле, након којег је
утврђено да оне заправо воде живахан „разговор“.
Научници су утврдили да током лета, бреза шаље
више угљеника јели, него што је јела враћала
брези, нарочито кад је јела у сенци. У каснијим
експериментима откривено је супротно, да је јела
слала више угљеника брези, а то је зато што је јела
још расла, док бреза није имала листова. Закључак је
да су две врсте зависне једна од друге и непрестано
комуницирају.
Сјајна ствар код шума као комплексних система
је да имају огроман капацитет да се саме лече. У
новијим експериментима, откривено је да се шуме,
уз местимичну сечу и одржавање централног дрвећа
и регенерације с циљем разноликости врста и
гена, прилично брзо враћају у живот. Нека стабла
се понашају као родитељи и добре комшије. Нека
пак, осим што бацају сенку, брутално злостављају
конкурентске врсте. О овој теми говори једна
интересантна књига под насловом „Скривени свет
дрвећа“, која није типичан бестселер, али ипак није
тешко разумети зашто тврдње аутора, немачког
шумара Петера Волебена, привлаче велику пажњу
јавности.
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Волебенова анализа приказује дрвеће као бића са
осећањима и карактером. „Биљке и дрвеће могу
да бирају шта ће да раде. Тако на пример, букве и
храстови образују шуме које живе хиљадама година

зато што се понашају као породице. Дуглазија
и смрека такође формирају чврсте везе међу
припадницима сопствене врсте. Врбе су усамљеници,
а семе им лети далеко од стабала, више километара
далеко“.
Да би осетили благодети природе, не морате ићи
далеко. Чак и обична шетња по трави је лековита,
лечи равна стопала и уземљује нагомилану негативну
енергију. Шетња по шуми смањује повишен крвни
притисак, умирује раздражљивост, благотворна је за
плућа...

ЕКО КАЛЕНДАР
• 5. јун - Светски дан заштите животне средине и
дан Националног парка Ђердап
• 08. јун - Светски дан океана
• 15. јун - Светски дан ветра
• 17. јун - Дан борбе против исушивања и поплава
• 29. јун - Међународни дан Дунава

Подаци говоре да су Србија и Балкан међу
најзначајнијим подручјима природне разноврсности.
Интересантно је поменути и то да је кроз историју
око 5.000 врста биљака коришћено за људску исхрану,
док данас доминирају само три: пшеница, кукуруз и
пиринач, које задовољавају 60% потреба за храном.
Статистика, дакле, показује да смо се определили
за монотонију, упркос томе што нам се чини да су
нам тањири шарени и разноврсни. Не дозволите да
монотонија преовлада и у остатку наших живота,
мислите о томе. Завирите што пре у тај чаробни
шопинг центар природе и уберите савршене дарове
које вам природа нуди бесплатно!

Уочи финалног дуела генерални директор ЈП
„Србијагас“ и ФК „Војводина“ Душан Бајатовић дао
је интервју новосадском листу „Дневник“, у којем је
истакао да новосадски суперлигаш има шансу и да,
после дужег времена, на крају шампионата заузме
друго место, што би, после година таворења, био
изузетан успех. Но, и ту ће главни ривали бити црнобели, па ако баш мора да бира, како каже, Бајатовић
би, ипак, више волео победу у финалу Купа, јер трофеј
је, ипак трофеј, и он се памти.

„КАРАЂОРЂЕ“
ЈП „Србијагас“ платило је израду пројекта за
изградњу новог стадиона „Карађорђе“. План је да
то буде фудбалски стадион са 16.800 места, без
атлетске стазе. Србијагас ће пројекат поклонити
Новом Саду, јер је Град власник стадиона. Посао је
вредан око 25 милиона евра, а директор Бајатовић
је уверен да ће уз помоћ државе тај новац бити
обезбеђен.

Први човек наше компаније истиче да у суштини није
спортски радник, али је протоком времена „стекао“
неку врсту зависности, самим тим што је клуб пре
само две и по године био на рубу пропасти и чинило
се да му спаса нема. Данас, како каже Бајатовић,
Војводина поново почиње да стаје на ноге и враћа се
у врх нашег фудбала, где јој је по свему и место. На
путу ка опоравку клуба, који је готово био девастиран,
најважнија је била финансијска консолидација,
а задатак је добијен директно од државног
руководства. Званично, дуговања су износила 8,7
милиона евра, иако то није укупан биланс, с обзиром
на то да је део документације нестао. Било како било,
у Војводину је за протеклих 30 месеци уложено више
од 14 милиона евра у виду донација пријатеља клуба,
нешто од трансфера играча, а највише од генералног
спонозора - ЈП „Србијагас“. Тиме је тај најважнији,
финансијски, проблем у највећој мери решен. Упоредо

Интервју директора Дневнику

се, како је истакао Бајатовић, радило и на унутрашњој
стабилизацији клуба - формирана је нова Скупштина,
промењена систематизација, донети правилници
који нису постојали, а у перспективи биће промењен
Статут, како би се ускладио са законом. Сређена је,
затим, ситуација са фудбалском школом и статусом
играча. Онемогућени су сви „дивљи“ трансфери који
су се раније дешавали. Ради се транспарентно, одлуке
доноси Управа клуба и под контролом је генералног
директора. Ситуација је таква да Војводина директно
одлучује о трансфeрима, али је у томе и даље важна
улога менаџера и мишљење струке.
Бајатовић у разговору за „Дневник“ наставља да је
Војводина изборила учешће у европском такмичењу
и да ће бити нужно да се играчки појача, јер жели
да оствари запажен резултат и ван наше земље.
Наш директор тврди да ће бити довољно средстава
за квалитетна појачања која ће омогућити частан и
резултатски успешан наступ екипе у Европи. На крају,
Душан Бајатовић се осврнуо и на школу фудбала,
која би, према плану, требало да постане фудбалска
академија, јер у земљи не постоје идеалнији услови
за то од оних у Фудбалском центру „Вујадин
Бошков“. Идеја је да Војводина постане клуб који
је самоодржив, а то зависи од два „производа“ резултат и играчи.
Припремио: В.У.

ПОМОЋ И ДРУГИМ КЛУБОВИМА И
СПОРТОВИМА
Уз фудбалски клуб, ЈП „Србијагас“ је генерални
спонзор Рукометног клуба Војводина, који је освојио
седам титула првака и шест пехара у купу, што је
вансеријски успех. Наша компанија помаже и друге
клубове, спортове и спортске асоцијације, у складу
са својим могућностима.
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Наше треће доба

Путовања

Пензионери Србијагаса се, после изолације, полако враћају својим редовним активностима

У посети манастирима Ђурђеви Ступови, Сопоћани, Стари Рас, Студеница и Жича

СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА,
СКУПШТИНЕ, ИЗЛЕТИ?

Владимир Уторник
Обољење проузроковано распростирањем вируса
корона у читавом свету, па самим тим и проглашење
пандемије, проузроковало је доста поремећаја и
проблема у систему и организацији почев од друштава
и држава, административних и здравствених
делатности, до предузећа, па све до најнижег нивоа
друштвених организација. Посебно су, током трајања
ванредног стања, у нашој земљи били погођени
најосетљивији делови друштва, наши најстарији
суграђани, тако да су њихове актиности готово
замрле. Након укидања забране кретања, пензионери
су полако почели да се враћају својим свакодневним
активностима и наставили да функционишу од оног
тренутка када су стали...
Иако је, званично, канцеларија Удружења
пензионисаних радника ЈП „Србијагас“ почела да ради
у уторак 16. јуна, било је примећено да су се неки
чланови у просторијама пензионера у улици Максима
Горког 24, почели појављивати и неколико дана
раније.
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и то да, ако се нешто непредвиђено догоди, после
одржаних састанака, буду проглашени победници
„Ракијаде“, традиционалне манифестације наших
пензионера, чији је термин одржавања, због увођења
ванредног стања, морао да буде померен. Све о
закључцима и донетим одлукама са ове две седнице
наши читаоци моћи ће да прочитају у наредном броју
Гас преса.
Кад већ споменусмо „Ракијаду“, биће размотрена
и могућност да се у наредном периоду организује
посебна туристичко-стручна екскурзија за све
досадашње учеснике ове мини-манифестације.
Пензионери који се, као хобијем, баве печењем
ракије би том приликом посетили и обишли погоне
за производњу ракије у Суботици и упознали би се
са савременом технолошком опремом за производњу
овог алкохолног пића.
Напослетку, уз већ редовне извештаје о претходним
активностима, плану и програму за наредни период
и извештаја надзорног одбора, требало би да буде
размотрена још једна редовна активност некадашњих
запослених у Србијагасу. Реч је о излетима, којих
би у септембру месецу, ако се нешто непредвиђено
не догоди, требало да буде два. О дестинацијама-у
наредном броју билтена.

Најважнији разлог почетка окупљања наших
некадашњих радника и то у минималном могућем
броју, је тај што се морало кренути са припремама
седнице редовне годишње
Скупштине и састанка
Извршног одбора. На тим
седницама би требало
да се донесу одлуке о
активностима, Плану и
програму рада до краја
године, јасно, прилагођеним
због новонастале ситуације
везане за пандемију. У време
када овај текст настаје,
искристалисала се идеја
да би обе седнице требало
да се одрже 29. јуна у,
највероватније, просторијама
Месне заједнице „Дунав“, која
има довољно велику салу која
може да прими довољан број
људи, а да притом, они буду
на прописаном одстојању и
да њихово здравље не буде
Поново ради канцеларија, пензионери Србијагаса
угрожено. Предвиђено је

Разгледница са путовања овога пута нам је стигла
од колега који су прошлог месеца обилизили Србију
и њено духовно и културно благо. Упознавање са
српским светковинама започели су у околини Новог
Пазара. У непосредној близини овог града, чији
обилазак такође препоручују, налазе се Ђурђеви
Ступови. Овај манастир је неколико пута рушен,
а обнова његове две куле (тј. ступа) траје и даље.
Подсећамо, манастир се, на том брду изнад Новог
Пазара, налази од XII века. 10-ак километара на
другу страну, налазе се манастири Сопоћани и Стари
Рас, који заједно чине један локалитет заштићен од
стране УНЕСКО-а. Ова задужбина краља Уроша такође
мора представљати незаобилазну станицу на вашем

путовању по овом делу Србије. Идући према северу
60-ак километара, у близини Ибра, налази се још једна
задужбина Стефана Немање, манастир Студеница,
у којој се налазе мошти светог Симеона, али и првог
српског краља, Стефана Првовенчаног. Још 50
километара северније, пред самим градом Краљевом,
налази се можда и наш најлепши манастир – Жича. У
Жичи је крунисано чак седам српских краљева. Ово је
само део једног лепог путовања и обиласка споменика
српске историје, духовности и културе. Препорука
наших колега је да ови манастири буду неизоставна
тачка на вашој мапи путовања овога лета !
В.А.
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