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НАДЗОРНИ ОДБОР СРБИЈАГАСА, УЗ СВЕ 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД КОРОНА ВИРУСА, У 
ОКТОБРУ ОДРЖАО ДВЕ СЕДНИЦЕ! ЈЕДНУ 
У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА ПОСЛОВНОГ 
ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ, А ДРУГУ 
ВАНСЕДНИЧНИМ ИЗЈАШЊАВАЊЕМ!

НАКОН ОБЈАВЉЕНОГ ПОЗИВА, 
СРБИЈАГАСУ СЕ ЈАВИЛО ВИШЕ ОД 5.000 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ГРАЂАНА ЗА ГАСНЕ 
ПРИКЉУЧКЕ! ПРЕДСТОЈИ НАМ ОБИМАН 
ПОСАО, КАЖЕ МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ, 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОДС-А!

ОБЕЗБЕЂЕНО СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ 
БЕОГРАДА ГАСОМ ЗАХВАЉУЈУЋИ БРЗОЈ 
И СТРУЧНОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈИ ЕКИПЕ РЈ 
„ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДА“ ЗРЕЊАНИН.
ДУШАН БАЈАТОВИЋ И АЛЕКСАНДАР 
АНТИЋ ОБИШЛИ РАДОВЕ!

ОКТОБАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

СРБИЈАГАС ОВОГ МЕСЕЦА ОБЕЛЕЖАВА 
15 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА! ТИМ ПОВОДОМ 
РАЗГОВОР СА ПРЕДСЕДНИКОМ 
СИНДИКАТА ВЕЉКОМ МИЛОШЕВИЋЕМ, 
КОЈИ ИСТИЧЕ РАДНУ И МАТЕРИЈАЛНУ 
СИГУРНОСТ  ЗАПОСЛЕНИХ!
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Вести месеца

Изабрана нова Влада Републике Србије

О новом правцу снабдевања гасом у разговору Вучић - Харченко

Сви домаћи медији, уочи избора нове Владе, објавили:

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ - НОВА МИНИСТАРКА 
ЕНЕРГЕТИКЕ У ВЛАДИ СРБИЈЕ

ЗАВРШИЋЕМО ГАСОВОД ДО КРАЈА ГОДИНЕ

ДУШАН БАЈАТОВИЋ ОСТАЈЕ НА ЧЕЛУ 
СРБИЈАГАСА

На чело републичког 
Министарства 
рударства и 
енергетике, у 
склопу избора нове 
Владе и постављења 
нових министара, 
пре неколико 
дана постављена 
је Зорана 
Михајловић. На 
овој функцији 
министарка је већ 
била у мандату од 
2012-2014. године. 

Рођена је у Тузли, дипломирала је на Економском 
факултету у Београду 1993. године, а докторирала 
на истом факултету са темом из области економије и 
енергетике. Од 2004-2006. године била је саветница 
за енергетику председника Владе. Такође, била је 
и саветница за енергетику премијера Републике 
Српске Милорада Додика. Била је и гувернерка 
Републике Србије у Европској банци за обнову и 
развој. У претходном мандату била је министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
Написала је 4 уџбеника које користе студенти 
Економског факултета и Универзитета „Џон Незбит“. 
Радила је и у Електропривреди Србије, а била је и 
научна сарадница Економског факултета у Београду. 

      (Ar)

Председник Србије Александар Вучић састао 
се средином октобра са амбасадором Руске 
Федерације у Србији Александром Боцан 
Харченком и том приликом га обавестио да 
ће Србија да  заврши гасовод од бугарске до 
мађарске границе до краја године. Председник 
је са амбасадором  Боцан-Харченком разговарао 
о актуелним питањима српско-руских односа и 
билатералне сарадње, а посебно о реализацији 
конкретних договора и заједничких пројеката у 
области енергетике.      
      (Ar.)

Како је средином 
октобра пренео 
дневни лист 
„Политика“, 
генерални директор 
ЈП „СРБИЈАГАС“ 
Душан Бајатовић 
изјавио је да ће 
гасовод „Турски ток” 
бити спреман да до 
краја године покрива 
потребе Бугарске, 
наше земље, Босне 
и Херцеговине и 
Мађарске

– Проблема у 
снабдевању гасом 

наше земље неће бити, казао је директор Србијагаса, 
коментаришући најновије упозорење Гаспрома да 
„неизвесност око политичке будућности Белорусије 
ствара ризике за стабилан транзит руског гаса у 
Европу, а континуирани ризик присутан је и за транзит 
кроз Украјину“.

–  У том смислу не очекујемо никакве проблеме у 
снабдевању, а што је најважније, и цена гаса ће бити 

слична садашњој, уколико не буде битних поремећаја 
цене нафте, објаснио је Бајатовић.

Политика у овом тексту пише и то да Србија у овом 
часу, и даље, гас добија само из једног правца-преко 
Украјине, а да из Гаспрома поручују да „уз сметње 
које могу бити узроковане комерцијалним споровима, 
транзит кроз гасоводе у Украјини може да буде 
поремећен ако та земља не буде могла правилно да 
одржава и гарантује безбедност својих гасовода због 
текућег војног сукоба и/или недостатка финансијских 
средстава”. 

Бајатовић, такође, појашњава да, у циљу сигурног 
и редовног снабдевања гасом, Србија разрађује и 
алтернативни сценарио из правца Баумгартена, 
највећег складишта гаса у Европи до ког гас стиже и 
гасоводом „Северни ток”.

Иначе, како преноси „Политика“, до почетка транзита 
преко Бугарске у Србији ће бити постављене четири 
станице за мерење гаса и компресорске станице. Реч 
је о станицама за пријем гаса из правца Бугарске, 
чија је минимална потрошња 8,4 милиона кубика гаса 
дневно, као и још три станице за одвајање из система 
за транспорт гаса чија је пројектована потрошња од 2 
до 4,6 милиона кубних метара гаса дневно.

(www.politika.rs) 

СИСТЕМ ЈЕ СПРЕМАН, ОЧЕКУЈЕ НАС ЈЕДНА МИРНА И СТАБИЛНА ЗИМА!
У понедељак, 12. октобра, три дана пред званични почетак грејне сезоне, министар рударства и енергетике у 
претходној Влади Републике Србије Александар Антић за Јутарњи програм Радио телевизије Србије је изјавио 
да су у 60 градова и општина широм Србије системи спремни за почетак грејне сезоне и да од тог дана готово у 
свим срединама крећу топле пробе, а истакао је и то да ће цена грејања ове године остати на истом нивоу као и 
прошле године.

- Оно што је за мене посебно значајно, имамо апсолутно стабилан систем, потпуно снабдевање свим кључним 
енергентима. Дакле, Србијагас потребне количине гаса, Нафтна индустрија Србије и остали снабдевачи 
одређене количине мазута, неке мање количине пелета, угља, значи све је спремно за сезону. Мислим да је за 
грађане кључно да знају да је систем спреман и да могу да очекују једну мирну и стабилну зиму, казао је Антић. 

(www.rts.rs)

Генерални  директор Србијагаса Душан Бајатовић за дневни лист „Политика“:

ЦЕНА ГАСА ЋЕ БИТИ СЛИЧНА САДАШЊОЈ

Преузето из других медија

Председник парламента и 
СПС-а Ивица Дачић изјавио је у 
понедељак, 26. октобра, гостујући 
у Јутарњем програму ТВ Прва,  да 
ће директор Душан Бајатовић 
остати на челу ЈП „Србијагас“, као 
и то да ће Социјалистичка партија 
Србије имати представника на челу 
још једног јавног предузећа.

- Наравно да Бајатовић остаје на 
челу Србијагаса, то се није ни 

постављало као питање, а СПС 
ће поред тога добити још једно 
јако јавно предузеће. Нису нама 
предузећа важна због самог 
предузећа, већ да што више 
људи буде део тог процеса и да 
у томе учествују, рекао је Дачић, 
а пренеле су агенције и бројни 
штампани и електронски медији.

(www.tanjug.rs)

Зорана Михајловић

Сусрет Вучића и Харченка

Душан Бајатовић
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изградњи гасовода на територији 
Републике Србије од границе 
са Бугарском до границе са 
Мађарском и другим суседним 
земљама, што је имало посебан 
утицај на целокупно пословање 
предузећа у том периоду.

Обраћајући се присутнима, 
председник Надзорног одбора 
проф. др Муамер Реџовић истакао 
је да, имајући у виду све услове 
у којима је компанија пословала, 
а пре свега топлу зиму и мању 
потрошњу гаса, као и актуелну 
пандемију и последице ширења 
заразне болести Ковид-19 која је 
итекако утицала на организацију 

пословања компаније, можемо 
бити задовољни оствареним 
резултатима на половини године, 
који су изнад очекивања. У 
предузећу су предузете све 
потребне мере и активности, 
како у циљу наставка сигурног 
снабдевања тржишта, 
инвестиционих активности, 
оптималног рада и резултата 
у датим условима, тако и у 
погледу ефикасности наплате 
потраживања, одржавања 
ликвидности предузећа и напора 
у вези са рационализацијом 
трошкова пословања, према 
препорукама надлежних 
министарстава.

У овом извештајном периоду, како 
је истакнуто није вршена промена 
цена природног гаса за грађанство, 
које су на истом нивоу још од јуна 
2016. године.

Надзорни одбор Србијагаса 
усвојио је на овој октобарској 
седници и низ извештаја, одлука 
и интерних докумената важних 
за текуће пословање, међу којима 
Правилник о изменама и допунама 
правилника о рачуноводству и 
рачуноводственим политикама 
ЈП „СРБИЈАГАС“, као и Стратегију 
управљања ризицима предузећа.

(www.srbijagas.com)
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Седница Надзорног одбора одржана у новој згради Пословног центра ЈП „СРБИЈАГАС“

ПОЗИТИВАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 
ПРВИХ 6 МЕСЕЦИ

Седница Надзорног одбора Јавног 
предузећа „СРБИЈАГАС“  одржана 
је у четвртак, 22. октобра, по 
први пут у просторијама новог 
Пословног центра Србијагаса 
у Новом Саду. Седницом, којој 
су присуствовали сви чланови 
Надзорног одбора, председавао 
је  проф. др Муамер Реџовић, 
председник Надзорног одбора, 
а присутни су били заменица 
генералног директора ЈП 
„Србијагас“ Блаженка Мандић 
и извршни директори појединих 
функција.

Радећи по унапред утврђеном 
дневном реду, чланови Надзорног 
одбора ЈП „СРБИЈАГАС“ усвојили 
су, најпре, Извештај о пословању 
националне гасне компаније за 
период јануар-јун 2020. године. 
Анализирајући пословање у 
прва два квартала, на седници 
Надзорног одбора је речено да 
је Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ 

остварило позитиван финансијски 
резултат у виду пословне и нето 
добити и да је обезбедило довољне 
залихе природног гаса, нарочито 
имајући у виду ризик прекида 
снабдевања преко Украјине и тако 
наставило сигурно и континуирано 
снабдевање потрошача природним 
гасом.

Предузеће је, прилагођавањем 
пословања у свим сегментима, 
настојало да минимизира 
негативне последице постојеће 
пандемије.

На седници је речено и то да су у 
првој половини године настављене 
интензивне активности на 

Компанија инфо

НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУГУ СЕДНИЦУ У ОКТОБРУ ОДРЖАО ПУТЕМ ВАНСЕДНИЧНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА

Имајући у виду околности изазване пандемијом корона вируса Ковид-19, Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Србијагас“ је, поштујући законске рокове за усвајање појединих извештаја и одлука 
из текућег пословања, другу седницу у октобру одржао, 29.10.2020,. године, путем ванседничног 
изјашњавања председника и чланова Надзорног одбора. 

Председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић председава седницом

Чланови пословодства и НО на седници у новом Пословном центру

Похваљени шестомесечни резултати Радна атмосфера на седници

Чланови Надзорног одбора о актуелним темама Седница одржана са свим мерама заштите од корона вируса
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Бајатовић и Антић на терену обишли екипу РЈ „Одржавање гасовода“ Зрењанин

ОБЕЗБЕЂЕНО УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ 
БЕОГРАДА ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Захваљујући брзој интервенцији, 

стручности и одговорности екипе 

Јавног предузећа „Србијагас“, 

тачније Радне јединице 

„Одржавање гасовода“ 
Зрењанин, снабдевање 
природним гасом 
Града Београда, које 
је било угрожено због 
покренутог клизишта, 
а због чега је морао 
најпре да се измести, а 
потом и врати главни 
дистрибутивни гасовод 
којим гас стиже до 
свих потрошача у 
главном граду, је 
поново успостављено у 
најкраћем могућем року!

 Радове на терену 
обишао је генерални 
директор ЈП „Србијагас“ 
Душан Бајатовић 

са сарадницима, међу којима 
је био и извршни директор за 
инвестиције Јовица Будимир, а у 

присуству републичког  министра 
за рударство и енергетику у 
претходној Влади Александра 
Антића. Они су се на лицу места, 
тачније на локацији код тунела 
Бели поток, где се изводе радови 
на обилазници око Београда, 
уверили да наша екипа чини 
све и ради даноноћно како би 
снабдевање главног града било 
нормализовано. Директор је 
похвалио колеге из зрењанинског 
„Одржавања гасовода“, који су и 
овога пута показали да су стручни 
и спремни да одговоре и на највеће 
изазове и да веома компликоване 
и обимне интервенције ураде у 
роковима који су и до три-четири 
пута краћи од стандардних и 
уобичајених.

В. Арсић

8 9

Бајатовић и Антић са „Одржавањем гасовода“ 

Радови урађени у рекордном року, израда нове линије на обилазници око Београда

Клизиште угрозило снабдевање Београда

Заштитна колона, увлачење цеви

Спајање гасовода

Припрема градилишта

Може да се ради и у блату

А било је и сунца, срећом

Да би се све стигло, радило се и ноћу
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АЕРС и ове године пред почетак грејне сезоне објавио упоредне трошкове грејања

ПРИРОДНИ ГАС ИМА НИЗ ПРЕДНОСТИ 
КОРИШЋЕЊА

Као што је уобичајено годинама 
уназад, Агенција за енергетику 
Републике Србије (АЕРС) средином 
октобра објавила је своју анализу 
„Трошкова енергије за грејање 
стамбеног простора у грејној 
сезони 2020/2021. године“. Према 
подацима АЕРС-а, за грејање 
просечно изолованог стамбеног 
простора од 60 m² на 20°C у току 
16 сати дневно у целом стану, 180 
дана у грејној сезони, потребна 
је енергија од око 9.000 kWh (150 
kWh/m² је просечна процењена 
потрошња за грејање у Србији).

Ако се изузме грејање на дрва, које 
је и ове године најјефтиније, сви 
они који се одлуче за грејање на 
наш енергент, дакле на природни 
гас, имаће најмање трошкове 
грејања, а као што је већ познато, 
„плави енергент“ омогућиће им 
комфор, једноставност примене 
и најбоље еколошке ефекте за 
средину у којој живе.

У АЕРС-овој анализи стоји да 
ће најниже трошкове енергије 
за грејање, за наведене 

услове у стану од 60 квадрата, у 
грејној сезони 2020/2021. године 
(према ценама из октобра 2020.) 
имати домаћинства која се греју на 
дрво у подручјима Србије у којима 
се оно може набавити по нижим 
ценама (на пример 4.650 динара 
по m³) и уколико имају новије пећи 
чија је ефикасност већа, нпр. 65%. 
У том случају им је за набавку 
горива потребно 38,3 хиљаде 
динара за сезону. Значајно веће 
трошкове, око 62 хиљаде динара, 
имаће домаћинства која користе 
скупље огревно дрво (са ценом од 
6.350 динара по m³) и имају пећи 
ниже ефикасности. 

Табела АЕРС-а показује да, према 
просечној цени природног гаса 
у Србији, за грејање током целе 
зимске сезоне за стан исте 
квадратуре, треба издвојити 42 
хиљаде динара, при чему је, као 
што смо рекли, додатна предност 
његовог коришћења и комфор који 
пружа. 

Нешто виши су трошкови грејања 
на угаљ (48 до 52 хиљаде динара). 

Oнима који се греју на пелет 
годишњи трошкови износе око 
59 хиљада динара, и то ако се 
сагорева у ефикаснијим пећима 
конструисаним за ово гориво.

Ова анализа показује, такође, 
да ће домаћинства која користе 
термоакумулационе пећи имати 
трошкове од 50 хиљада динара, 
али само уколико се искључиво 
користи јефтинија ноћна 
електрична енергија. Допуњавање 
пећи коришћењем скупље 
електричне енергије само током 
два сата дневно, увећава трошкове 
за 44%, тако да они износе око 72 
хиљадe динара, што је скупље од 
већине алтернативних горива.

Иначе, највеће трошкове енергије 
за грејање имаће домаћинства 
која користе електричну енергију 
директно у грејним телима и 
котловима за етажно грејање, 
пропан бутан гас и лож уље. За 
набавку енергената или енергије, 
која је потребна за грејање 
просечног стана током целе 
сезоне, они морају издвојити чак 
133 хиљаде динара за електричну 
енергију, 122 хиљадe динара за 
пропан бутан гас, односно 85 
хиљада динара за лож уље. У 
односу на претходну годину ниже 
су јединичне цене лож уља за 29% 
и пропан бутан гаса за 4%. Остале 
цене нису битно промењене.

Као и увек када објаве ове податке 
из АЕРС-а апелују на грађане 
да при избору начина грејања, 
затраже помоћ стручњака и да, 
уколико су у могућности, изолују 
свој  стамбени простор и промене 
прозоре, односно да, уколико 
купују нове пећи и котлове, 
изаберу оне који су енергетски што 
ефикаснији.   

(www.aers.rs)

Паритети

Милан Здрвковић, извршни директор ОДС-а ЈП „СРБИЈАГАС“

ПРЕД НАМА ЈЕ ОБИМАН ПОСАО 
ПРИКЉУЧЕЊА НОВИХ КОРИСНИКА

Весна Арсић

• ЈП „СРБИЈАГАС“ је прошлог 
месеца упутило јавни позив 
свим заинтересованим 
грађанима, власницима 
домаћинстава, који желе да 
се прикључе на нашу гасну 
дистрибутивну мрежу, да се 
пријаве за нове прикључке под 
знатно повољнијим условима 
од оних који су тренутно 
важећи. Како за сада тече ово 
пријављивање, какав је одзив? 

- Интересовање грађана је 
велико. Након објављеног позива 
у штампаним медијима до данас 
ЈП „СРБИЈАГАС“ се јавило више од 
5.000 заинтересованих грађана. 
Мислим да је овај број реално већи, 
не само из разлога што је реално 
значајно мањи број грађана који 
купује дневну штампу, већ и из 
разлога што, по навици, добар део 
људи чека да се увери да је акција 
почела са применом, па да се онда 

пријави. Реално, у 
наредном периоду 
је за очекивати 
изузетно обиман 
посао прикључења 
нових корисника 
на дистрибутивни 
гасоводни систем ЈП 
„СРБИЈАГАС“. 

• Претпостављамо 
да овај велики 
посао подразумева 
и извесне промене 
у организацији 
„Дистрибуције“, 
један део људства 
сада треба 
преусмерити само 
на овај посао, како 
то функционише?  

- Делатност 
дистрибуције у 
ЈП „СРБИЈАГАС“ 

је изузетно динамичан и 
интерактиван посао, који је у 
блиском протеклом периоду 
у значајној експанзији, не 
само из разлога све већег 
интересовања за прикључење 
на постојећи гасоводни систем, 
већ и због пуштања у рад нових 
дистрибутивних мрежа на 
територији Републике Србије, која 
нија била гасификована. Морам да 
напоменем да ОДС ЈП „СРБИЈАГАС“ 
у овом тренутку обавља своју 
делатност на више од 10.500 km 
дистрибутивне гасоводне мреже. 
Постојећи капацитети људских 
ресурса Оператора дистрибутивног 
система су ограничени и нажалост 
недовољни за обављање свих 
припадајућих послова. Из тог 
разлога не постоји могућност 
посебног преусмеравања 
постојећег људства. Једино што 
преостаје јесте успостављање 
што је боље могуће организације 

рада, која у сваком случају 
подразумева пуну посвећеност 
сваког запосленог овом, све само 
не лаком, послу. Зато морам да 
искористим прилику и да овим 
путем искажем захвалност 
запосленима који често, упркос 
препрекама, успевају личним 
ангажовањем и професионалном 
посвећеношћу према ЈП 
„СРБИЈАГАС“ успешно да реализују 
послове и задатке и обезбеде 
квалитетно и сигурно снабдевање 
наших потрошача.  

• Какве инструкције сте дали 
колегама који руководе радним 
јединицама широм Србије, 
шта да кажу потенцијалним 
потрошачима који нам се ових 
дана обраћају?

- Нашим радним јединицама 
дата је једноставна инструкција 
која се односи на информисање 
заинтересованих грађана о овим 
повољним условима за прикључење 
и евидентирање њихове 
заинтересованости, узимањем 
контакта и података о локацији. У 
овом тренутку битно је нагласити 
потенцијалним потрошачима да 
овај позив има за циљ сагледавање 
потребних капацитета које ЈП 
„СРБИЈАГАС“ треба да ангажује за 
изградњу прикључака на свакој од 
локација.

• Грађанима је препоручено да 
пријаву ураде путем телефона, 
лично у нашим радним 
јединицама на територији 
Србије или електронски, 
мејлом. Како нам се потрошачи 
најчешће пријављују и где је 
највеће интересовање?

- У досадашњем периоду грађани 
су користили у највећој мери 
телефон за пријаву, у мањој 
мери електронску пошту. За сада 

Интервју

Извршни директор ОДС-а Милан Здравковић
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у смислу захтева за раздвајањем 
делатности, Кол центар ОДС, 
покривајући надлежност над 
прикључењима, постављен је 
као комплементарни део Кол 
центра „Снабдевања“, који је у 
надлежности Трговине гасом и 
који је по природи ствари окренут 
ка постојећим потрошачима, 
највише када се ради о питањима 
везаним за рачун за гас. Намена 
Кол центра ОДС јесте да обезбеди 
потребну информацију када се 
ради о могућности прикључења на 
дистрибутивни гасоводни систем. 
Оно што је важно нагласити јесте 
да, када се ради о безбедности 
испоруке гаса, односно гасних 
инсталација, постављено је 
квалитетно решење интерактивне 
везе Кол центра и Диспечерског 
центра, који обезбеђује свих 24 
часа пријем евентуалних хитних 
позива и што је најважније 

упућивање дежурних екипа 
СРБИЈАГАС-а на интервенцију.

• За крај овог разговора, 
још једно питање-колико 
наша компанија прати и 
имплементира све најновије 
стандарде и правила у овој 
области, која постоје у  региону 
и целој Европи. Да ли наши 
запослени у ОДС-у прате све 
новине у дистрибуцији гаса, 
каква нам је опрема, идемо 
ли у овој области у корак са 
развијеним светом? 

- Мислим да са поносом треба 
истаћи да када се ради о 
гасној техници, стручњаци ЈП 
„СРБИЈАГАС“, заиста, владају 
савременим знањима и 
стандардима. Као најбољи доказ 
за то јесу велики и сложени 
пројекти који се у овом тренутку 
реализују, а сличних тешко да 
у региону има. Када се ради о 

области дистрибуције природног 
гаса, са задовољством желим да 
поменем дугогодишњу сарадњу 
са Немачким институтом за воду и 
гас – DVGW, из које је као резултат 
управо произашао последњи 
пројекат обуке и сертификације по 
ЕУ стандардима наших стручњака 
за област „Мерно регулационих 
станица“. Истовремено, крајем 
2019. године започет је пројекат 
увођења система „Управљања 
техником сигурности целокупног 
процеса дистрибуције природног 
гаса“ на нивоу ЈП „СРБИЈАГАС“, 
све у складу са немачким и ЕУ 
захтевима и прописима. Све то 
треба да има за циљ успостављање 
најбоље могуће организације 
функционисања, самих процеса 
и техничких решења са главним 
задатком – сигурна и поуздана 
испорука природног гаса 
потрошачима!

највеће интересовање грађана је 
на локацији Београда. 

• Какав је план, колико дуго ће 
трајати примање пријава и шта 
је следеће предвиђено у склопу 
ове кампање?

- Евиденција заинтересованих за 
прикључење на дистрибутивни 
гасоводни систем ЈП „СРБИЈАГАС“ 
није временски орочена. Основни, 
да тако кажем, кључ кампање јесте 
измена постојећег „Правилника 
о посебној врсти објеката и 
радова за које није потребно 
прибављати акт надлежног 
органа, као и врсти објеката који 
се граде, односно врсти радова 
који се изводе“, у надлежности 
Министарства грађевине, чиме 
се постиже суштински предуслов 
за укидање потребе плаћања 
административних такси приликом 
изградње прикључка, а самим 
тим и обезбеђује стварна цена 
прикључка за грађане од 780 евра, 
у динарској противвредности. 

• Део потрошача који се сада 
пријављује живи у оним местима 
где већ постоји изграђена 
дистрибутивна гасна мрежа, 
а део њих ће заправо бити 
„узорак“ за изградњу нових 
мрежа тамо где гас још није 
стигао. Да ли они, код којих 
мрежа већ постоји, могу да 
очекују да ће гасни прикључак 
добити брже?

- Позив ЈП „СРБИЈАГАС“ који је 
овом приликом упућен грађанима 
односи се на могућност 
прикључења на постојећу, односно 
на дистрибутивну гасоводну 
мрежу која је у изградњи. Наравно, 
грађани чији се прикључак налази 
на постојећој мрежи брже ће бити 
у могућности да користе гас. 

• Цео овај посао, у једном 
делу, сигурно се реализује 
заједно са колегама из 
„Инвестиција“ тако да сада 
планове за гасификацију треба 
ускладити са пријавама које ће 
стизати. Како је тај део посла 

замишљен?

- Дистрибуција и Инвестиције у ЈП 
„СРБИЈАГАС“, по природи посла, су 
комплементарне делатности, не 
само када је у питању изградња, 
већ и када се ради о пословима 
одржавања и мерне опреме. 
Реализација изградње прикључака 
ће се у том смислу и надаље 
реализовати.

• Колико наш ОДС данас броји 
потрошача на мрежи ниског и 
средњег притиска?

- ОДС ЈП „СРБИЈАГАС“ на 
дистрибутивном гасоводном 
систему средњег и ниског притиска 
има око 100 хиљада прикључака.

• Да ли је и колико ове године 
број потрошача увећан?

- Ову годину је у свим областима, 
нажалост, обележила ситуација 
везана за COVID-19. Са друге 
стране, положај природног гаса 
на карти могућих енергетских 
решења постаје све траженији 
са становишта потрошача. До 
данашњег дана, у 2020. години 
склопљено је око 2.600 уговора за 
нова прикључења.

• Колико смо нових потрошача 
добили по основу преузимања 
мрежа и у којим то градовима и 
местима?

- Крајем 2019. године ЈП 
„СРБИЈАГАС“, преузимањем 
дистрибутивног гасоводног 
система ЈКП „Градске топлане“ 
Зрењанин, преузело је око 
20.000 потрошача.  Ово 
преузимање је представљало 
изузетно комплексан посао, 
јер се овде не ради само о 
преузимању физичких места 
испоруке гаса већ сагледавања, 
провере и интегрисања база 
података потрошача у систем ЈП 
„СРБИЈАГАС“. Истовремено, само 
стање преузетог дистрибутивног 
система захтева низ мера и 
активности одржавања, како би се 
смањили и отклонили губици на 
самом систему. 

• Успевамо ли све, има ли 
проблема?

- Иако се обим посла дистрибуције 
ЈП „СРБИЈАГАС“ последњих 
година експоненцијално увећава, 
са задовољством, али и са 
захвалношћу запосленима, могу 
да кажем да ЈП „СРБИЈАГАС“ све 
време обезбеђује квалитетну, 
поуздану и сигурну испоруку 
природног гаса својим 
потрошачима на дистрибутивном 
систему. Делатност дистрибуције 
гаса је надасве оперативан, 
динамичан посао на бази великог 
броја задатака, великог броја 
километара гасовода којим 
треба управљати и великог броја 
потрошача којима треба не само 
обезбедити потрошњу гаса, већ 
одржати квалитет и поузданост 
мерења количина испорученог 
гаса. Пратећи све изазове, 
критична ставка јесу недостатак 
потребног броја запослених 
техничке струке. Парадокс је да 
смо имали већи број запослених 
у претходном периоду, када смо 
имали знатно мањи број потрошача 
и мањи број гасификованих 
територија и дужине гасоводне 
мреже, него данас.

• А колико запослених има ОДС 
и у колико градова у Србији 
постоје наше радне јединице?

- У овом тренутку ОДС ЈП 
„СРБИЈАГАС“ има 227 запослених. 
Дистрибутивни центри се налазе у 
8 градова, са још 12 испостава.

• Контакт са потрошачима 
је нешто чему се посвећује 
посебна пажња, с једне стране 
због законских обавеза, а са 
друге стране јер је то добар 
начин да будемо увек окренути 
потребама и захтевима наших 
потрошача. С тим у вези, 
формирали сте нови Кол 
центар, а претпостављамо да 
ће се ићи још даље у сусрет 
купцима? 

- Сагласно потребама и захтевима 
тржишта и пратеће регулативе 
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Интервју

У разговору за Гас прес, извршни директор ОДС-а
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• Првог октобра ове године 
ЈП „СРБИЈАГАС“ обележило 
је пуних 15 година рада и 
постојања. Каква је слика наше 
компаније данас, деценију и 
по после формирања, из Вашег 
угла? 

- Издвајањем из великог система, 
Нафтне индустрије Србије, гасни 
део је пролазио кроз разне периоде 
и проблеме у раду, проблеме 
у кризама гасног снабдевања 
на европском нивоу. Државна 
социјална политика је из НИС-а, 
који је приватизован, измештена 
у нашу компанију, гомилали 
су се губици  зарад очувања 
радних места и социјалног 
мира у предузећима која су 
лоше пословала широм Србије, 
у спасавању и  припремама за 
приватизацију, а све на уштрб 
стварања профита у нашој 
компанији. Проблеми су се 
временом превазилазили, уз 
адекватно руковођење и помоћ 
државе, а данас је „СРБИЈАГАС“ 
стабилна, профитна, гасна 
компанија препознатљива и у 
ширем региону.

• У сталном сте контакту са 
нашим запосленима. Да ли 
су они задовољни свим оним 
што им, пре свега Колективни 
уговор, у чијем дефинисању 
и уговарању неизоставно 
учествујете, обезбеђује, и 
то најпре правима, а онда и 
обавезама?

- Колективни уговор је за запослене 
најважнији акт, како то ми у 
синдикату волимо да кажемо то је 
„раднички устав“. Он дефинише 
међусобне односе послодавац-
запослени. Наш Колективни 
уговор је, без претеривања, један 
од најбољих у држави, а права 
запослених су широко дефинисана, 

што их највише 
интересује, и добро 
су у њих упућени,  а о 
обавезама мислим да 
више треба да брину 
руководиоци. 

• Да ли се слажете 
са тим да је, 
имајући у виду 
и Колективни 
уговор али и све 
услове у којима 
наши запослени 
раде, а свакако 
и узимајући у 
обзир пословне 
резултате, 
компанија 
„СРБИЈАГАС“ у 
сваком смислу 
у самом врху 
предузећа у 
Србији? Шта 
то значи за 
запослене?

- Несумњиво да је 
тако. Компанија 
је од стратешког 
интереса за државу имајући 
у виду делатности рада које 
су јој поверене и елементе 
пословања. Она је, свакако, 
једна од најзначајнијих у Србији. 
Успешном пословном резултату 
доприноси амбијент рада који су 
заједнички изградили менаџмент 
и запослени својим радом, знањем, 
професионалношћу, одговорношћу 
и посвећености. Наравно, значајна 
је и улога Надзорног одбора ЈП 
„Србијагас“. Запослени треба 
да знају да раде у једној таквој 
компанији, чија будућност, сигурно 
радно место и зарада се не доводе 
у питање, што је у данашњем свету 
рада скоро реткост и што посебно 
треба да ценимо.

• Када, иначе, истиче 
Колективни уговор за запослене 

ЈП „СРБИЈАГАС“ и када 
очекујете да ће се ући у нове 
преговоре са послодавцем и 
Владом?

- Колективни уговор се, у складу 
са законским решењима, потписује 
на три године,  а наш истиче првих 
дана фебруара наредне године. Ми 
у синдикату се припремамо и за тај 
задатак. Благовремено ћемо, већ у 
новембру, покренути иницијативу 
према Влади РС, преко ресорног 
министарства, и према послодавцу, 
за доношење новог Колективног 
уговора. Амбијент у коме се цео 
свет тренутно налази, економска 
криза широких размера изазвана 
пандемијом, не иде нам на руку, 
али надам се да ћемо и тај задатак 
успешно обавити.

• Плате запослених су од 
почетка ове године враћене на 
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Инфо плус

У Србијагасу и даље на снази мере за спречавање ширења корона вируса

ЗАШТИТНЕ МАСКЕ СУ ОБАВЕЗНЕ!

У складу са новим мерама донетим 
на једној од седница Кризног 
штаба одржаним у октобру, и у 
Јавном предузећу „СРБИЈАГАС“ 

на снази су још 
оштрије мере 
заштите од 
ширења заразне 
болести Ковид-19, 
тако да је у  свим 
затвореним 
просторијама, а 
према препоруци 
и на отвореном, 
обавезно ношење 
заштитних 
маски. Од 

понедељка, 19. октобра пооштрена 
је контрола на улазу у све објекте 
ЈП „СРБИЈАГАС“, тако да нико без 
заштитне маске не може да уђе 

у наше пословне просторије. За 
контролу уласка и поштовање 
мера приликом доласка на посао 
задужено је Обезбеђење у свакој 
нашој пословној згради.

Како смо чули у Кризном штабу 
Србијагаса, након више од месец  
дана извесне паузе, у компанији 
поново имамо новозаражене 
корона вирусом, а и број оних који 
су били у контакту са оболелима 
од Ковида-19 расте. Зато, опрез 
и придржавање свим прописаним 
мерама! 

     
          (Гп.)

Панчево наставља да рефундира трошкове кућних гасних прикључака

ЦИЉ – ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА У ГРАДУ

Град Панчево објавио је и 
ове године јавни позив за 
суфинансирање трошкова кућног 
прикључка на гас за 2020. годину, 
а издвојена средства за ту намену 
износе 4  милиона динара. Како је 
наведено на сајту градске управе, 
суфинансирање се обавља у циљу 
побољшања квалитета ваздуха у 

том граду, а у оквиру Програма 
буџетског фонда за заштиту 
животне средине.

Средства ће се користити 
као помоћ за прикључење 
индивидуалних домаћинстава 
на гасну мрежу, на тај начин 
што ће град рефундирати део 

средстава утрошених у те сврхе, у 
износу од 30.000 динара. На јавни 
позив се могу пријавити грађани, 
власници индивидуалних објеката, 
са територије месних заједница 
„Горњи град“, „Стрелиште“, „Стари 
Тамиш“, „Војловица“, „Топола“, 
„Тесла“, део „Мисе“, део Котежа 
и део територије МЗ „Центар“, у 
којима је изграђена и у употреби 
улична гасна инфраструктура чији 
је власник мреже и дистрибутер ЈП 
„СРБИЈАГАС“.

Заинтересовани грађани који 
испуњавају услове могу се 
обратити Граду Панчеву за 
рефундирање дела средстава, 
након чега ће Град са њима 
закључити уговор и на текући 
рачун уплатити 30.000 динара. 
Рефундирање ће се вршити до 
утрошка средстава намењених 
за ту сврху, према редоследу 
поднетих захтева, а најкасније до 
1. децембра 2020. године. 

     
  (www.pancevo.rs)

Разговор са поводом

О свему помало са председником ЈСО ЈП „СРБИЈАГАС“ за више послодаваца Вељком  Милошевићем

СВИ ЗАПОСЛЕНИ ДОПРИНЕЛИ СУ ДА 
НАША КОМПАНИЈА ИЗРАСТЕ 
У ЈЕДНУ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ У ДРЖАВИ

Панчево, центар града

Вељко Милошевић за Гас прес
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ниво пре смањења, до ког је 
дошло у циљу превазилажења 
економске кризе која је дотакла 
и Србију. Међутим, све нас 
занима има ли простора за 
њихов раст, видимо да се 
најављују повећања плата у 
јавном сектору од Нове године, 
где смо ту ми?

-Када су у  питању зараде 
запослених и њихов раст, ми у 
Синдикату нисмо задовољни. 
Реално наше зараде нису 
повећаване  шест година, напротив 
смањиване су у периоду 2015-
2019. године, да би почетком 
ове године биле враћене на 
ниво из 2014.  Наша очекивања и 
размишљања су да има простора 
за повећање зарада и на ту тему 
смо разговарали и на Социјалном 
економском савету РС приликом 
утврђивања минималне зараде у 
Србији (која је повећана за 6,6% 
за 2021. годину). Том приликом 
ресорни министар финансија 
саопштио је да ће бити повећање 
зарада у јавном сектору. Ми,  
несумњиво, припадамо јавном 
сектору, тако је увек било када се 
смањују зараде, уводе ограничења, 

никад нас не изоставе, па 
нормално је да тако буде и сада 
када се најављује повећање 
зараде у јавном сектору и то је 
моје залагање као члана Социјално 
економског савета РС. О свему 
томе очекујемо коначан  став нове 
Владе.

• После више година, наше 
предузеће, односно Надзорни 
одбор, одобрило је тј. усвојило 
одлуку о расподели добити, 
према којој би запосленима 
Србијагаса, наравно уколико за 
то буду добијене све неопходне 
сагласности од стране оснивача, 
било омогућено учешће у 
расподели добити остварене 
у 2019. години. У свему томе 
је, колико смо пратили, управо 
велики допринос Синдиката и 
Вас лично, јер иако су иза нас 
тешке године, нисте престали 
да се борите за ово право 
запослених које је дефинисано 
и у Колективном уговору? 

- Јесте моја улога као председника 
синдиката и члана Надзорног 
одбора компаније, као 
представника запослених, да се 

борим за права запослених која 
су дефинисана Колективним 
уговором, а то право на део 
остварене добити за претходну 
годину јесте право утврђено 
у том акту. Претходне четири 
године од  када је наша компанија 
остваривала добит у пословању 
и приликом доношења Одлуке о 
расподели нераспоређене добити, 
моје залагање је увек било да се 
део добити исплати и запосленима, 
јер им је то право дефинисано 
Колективним уговором, али 
постоје и друга законска решења 
– да се добит распоређује у 
целости за покривање губитака 
из претходног периода, што је и 
рађено уз препоруке Владе РС. 
Та времена су иза нас, прошле 
године смо уз помоћ државе 
очистили губитке из претходних 
година и створени су услови да 
Надзорни одбор ЈП „СРБИЈАГАС“ 
донесе Одлуку о расподели 
нераспоређене добити којом 
ће и запослени наше компаније 
остварити то право за 2019. годину 
сразмерно времену проведеном 
на  раду и коефицијенту радног 
места у тој години. То значи да 

ће и наше колеге који су прешли 
у „Транспортгас Србија доо“ 
добити део за оно време које су 
провели у заједничкој, и остатак 
у новој компанији. На ову Одлуку 
сагласност даје оснивач, Влада 
РС и тек тада се може очекивати 
исплата. Не сумњам да ће и наш 
менаџмент све предузети да се то 
и оствари. 

• Укључени сте у рад како 
струковног синдиката, затим 
Социјално-економског савета, 
али и европских синдикалних 
организација и секторских 
форума. Како видите положај 
радника уопште у светлу кризе 
проузуроковане пандемијом и 
будућност управо овог сегмента 
енергетике, гасног сектора?

- Много се расправа води на ову 
тему, много је непознаница и докле 
ће све ово трајати. Криза изазвана 
овом пандемијом погодила је 
у целом свету све делатности, 
неке и уништава. Поремећено 
је тржиште рада и установљен 
нови облик рада, рад од куће, 
процена је у целом свету да ће 
тај облик рада у будућности бити 
у замаху. Тај облик рада се мора 
законски уредити и то је нешто 
што ускоро очекујемо. Криза није 
заобишла ни  енергетику, али у 
много мањој мери у односу на 
друге индустријске гране. Ми 
као снабдевачи гасом можемо 
имати проблема ако индустрија, 
потрошачи, не раде пуним 
капацитетом, јер од тога нам 
и зависи реализација нашег 
програма рада и у директној је 
вези са резултатом пословања.

• У вези са пандемијом, шта 
мислите и да ли сте задовољни 
мерама које се у предузећу 
спроводе у циљу заштите 
здравља запослених? 

- Требало је времена и држави 

да успостави систем мера како 
се најефикасније заштитити од 
вируса. У нашој компанији се 
одговорно поступало и следиле су 
се те мере, упутства  и доносиле 
адекватне одлуке у циљу заштите 
здравља запослених. Максимално 
се водило рачуна о критичним 
категоријама запослених, 
предузимане мере рада од куће 
где је то год било могуће, бринули 
смо о запосленима са малом 
децом и старијима од 60 година, 
све без умањења зарада. Тако се 
понаша одговоран послодавац у 
овим ванредним условима, а да би 
сачувао здравље запослених. Сваки 
појединац може пуно допринети 
свеукупној борби са вирусом 
поштовањем свих прописаних 
мера.

• Синдикат је покренуо, да 
тако кажемо, и једну своју, 
добру, акцију посебне помоћи 
и подршке колегама који оболе 
од ове болести. Како за сада 
иде та помоћ, колико је колега 
добило и који су то услови 
под којима се ова финансијска 
помоћ добија?

- Када се у целом свету појави 
такав вирус застрашујућих 
размера, болест да нема вакцине, 
лека и све се у ходу истражује, 
нама у синдикату није преостало 
ништа друго него да се на неки 
начин укључимо како би наши 
чланови који су оболели од 
Ковид-19 осетили да нису сами 
у тој борби и да помоћ од 30.000 
динара од синдиката донекле 
може да ублажи трошкове лечења 
и умањење зараде по основу 
боловања. Помоћ је добило 20 
наших чланова из ЈП „СРБИЈАГАС“ 
и „Транспортгас Србија“, који 
су били на лечењу и боловању, 
а то су основни услови за 
добијање ове помоћи. Комисија 

коју смо формирали анализира 
документацију, консултујемо 
и лекара и утврђује се право 
на помоћ. Наша средства су 
ограничена и скоро исцрпљена, 
а према најавама надлежних,  
пандемија ће још потрајати и зато 
још једном апелујемо на запослене 
да се придржавају прописаних 
мера у заштити од вируса. 

• Каква је ситуација ове 
године била када је реч о 
коришћењу бања, да ли се 
пандемија одразила и на овај 
вид рехабилитације наших 
запослених? 

- Иако смо имали потписане 
уговоре са изабраним бањама, 
пандемија је све пореметила, што 
због самих бања које су обуставиле 
пријем на рехабилитацију, неке 
су биле и Ковид болнице, а у 
овим условима и запослени 
разумљиво нису исказивали велику 
заинтересованост. Спорадично је 
понеко отишао на бањско лечење. 
Није за очекивати, имајући у виду 
да се вирус поново захуктава, да 
ће се до краја године то поправити 
и то је неупоредиво мањи број 
корисника бањског лечења у 
односу на претходне године.

• За крај, вратимо се, још 
једном, теми с почетка овог 
разговора. Какву бисте поруку, 
односно честитку, упутили свим 
нашим запосленима поводом 
15-годишњице рада предузећа?

- Свакако желим да честитам свим 
запосленима на овом значајном 
јубилеју, јер је свако од њих 
допринео да ова компанија израсте 
у једну од најзначајнијих у нашој 
држави, да наставе марљиво и 
одговорно да раде, да је развијају и 
унапређују, а она ће им узвратити 
оним што се очекује од водеће 
гасне компаније, а то је радну и 
материјалну сигурност.

Разговор са поводом

Радна места и зараде се не доводе у питање, Вељко Милошевић у разговору са нашом уредницом
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Половином октобра објављено је да ће 
„Трансјадрански гасовод“ - „ТАП“, бити пуштен 
у рад у новембру. „ТАП“, чија је изградња почела 
пре четири и по године, суштински је завршен и 
напуњен природним гасом од грчко-турске границе 
до прихватног терминала на југу Италије, и у току 
су припреме за његово пуштање у комерцијалну 
употребу у новембру, пише портал „Worldpipelines.
com“. Овим гасоводом треба да се транспортује 

природни гас са гигантског поља Шах Дениз 
II из азербејџанског дела Каспијског мора 
у Европу. Гасовод дуг 878 километара, 
повезан је са Трансанадолијским цевоводом 
(„ТАНАП“) на турско-грчкој граници у Кипои, 
и прелази преко територије Грчке, Албаније 
и Јадранског мора, до обале у јужној Италији.

Гасовод „ТАП“ је део Јужног гасног 
коридора, који је стратешки и економски 
важан за Европу, јер има важну улогу у 
јачању европске енергетске сигурности, 
диверсификацији снабдевања, као и 
циљевима декарбонизације. Акционари 

„ТАП“-а су „British Petroleum“ (20%), азербејџанска 
државна компанија „Socar“ (20%), италијански „Snam“ 
(20%), белгијски „Fluxys“ (19%), шпански „Enagas“ 
(16%) и швајцарски „Axpo“ са власничким уделом од 
пет процената.

(www.tanjug.rs)

Главно налазиште природног гаса које је Турска 
открила летос у Црном мору веће је него што се 
мислило, изјавио је недавно председник Турске Реџеп 
Тајип Ердоган. Како су у августу пренеле агенције, 
Анкара је објавила да је открила највеће налазиште 
природног гаса у својој историји, проценивши 
вредност пронађене количине „плавог злата“ на 320 
милијарди кубних метара. 

- Онде има додатних 85 милијарди кубних метара, 
тако да резерве природног гаса сада износе укупно 
405 милијарди кубних метара, рекао је Ердоган на 
броду за бушење гаса „Фатих“ („Освајач“), који плови 
Црним морем. Он је потврдио да ће снабдевање 
турских домова тим гасом започети 2023. године. 
Његова најава је уследила у тренутку кад се Турска 
појачано труди да се пласира као регионални 
енергетски ауторитет, те да смањи зависност земље 
од увоза природног гаса, што негативно утиче на 
њену крхку економију, преносе агенције. Турска, 
иначе, годишње потроши између 45 и 50 милијарди 
кубних метара природног гаса, а готово га у целости 
увози, највише из Русије. По подацима регулаторног 
тела за тржиште енергије (ЕПДК), то укупно износи 

око 11 милијарди евра. 

Паралелно са истраживањима у Црном мору, Анкара је 
појачала и иницијативе у источном Средоземљу, где је 
откриће огромних резерви природног гаса последњих 
година подстакло апетите свих приобалних држава.

(Аг.)
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Председник Турске о новом налазишту гаса у тој земљи Одржана Скупштина Међународног бизнис конгреса

У ЦРНОМ МОРУ ОТКРИВЕНО НАЈВЕЋЕ 
ТУРСКО НАЛАЗИШТЕ „ПЛАВОГ ЕНЕРГЕНТА“

АЛЕКСЕЈ МИЛЕР ПОНОВО ИЗАБРАН ЗА 
ПРЕДСЕДНИКА „IBC“-А

Ове године Генерална скупштина Међународног 
бизнис конгреса („IBC“), иначе 23. по реду, одржана 
је у одсуству, имајући у виду пандемију корона 
вируса Ковид-19. Како је после седнице пренето на 
интернет страници компаније „Гаспром“, чланови ове 

међународне бизнис асоцијације донели су одлуке о 
тачкама дневног реда које су биле припремљене.

Алексеј Милер, председник Извршног одбора 
Гаспрома поново је изабран за председника „IBC“-а, и 
то на двогодишњи мандат. Рајнер Зеле, председник 
Извршног одбора компаније „OMV AG“ поново је 
изабран за потпредседника Конгреса у наредне две 
године.  

У саопштењу се још каже да су на основу резултата 
гласања одобрене делатности Председништва и 
Извршног одбора „IBC“-а за 2019. годину, извршене 
су промене у саставу Председништва и одобрен је 
финансијски извештај за 2019. годину. 

Компанија „PricewaterhouseCoopers“ именована 
је на овој седници за ревизора Конгреса за 2020. 
финансијску годину.

(www.gazprom.ru)
Са руског превела: Милица Пријић

Вести из Гаспрома

О „IBC“-У
Да подсетимо, Међународни бизнис конгрес („IBC“) је међународна невладина некомерцијална организација, у 
чијем саставу је и ЈП „СРБИЈАГАС“. Како је саопштено на сајту Гаспрома, у састав Конгреса улази 118 чланова из 
23 земље,  укључујући ту „Гаспром“, „OMV AG”, „Bank of China”, „China National Petroleum Corporation”, „Comita D. 
D.“, „DNV GL AS”, „Ernst and Young BV”, „Huawei Technologies Co Ltd.“, „Mitsubishi”, „Mizuho Bank”, „N.V. Nederlandse 
Gasunie”, „Pietro Fiorentini S.P.A.“, „PetroVietnam”, „SAP LLC”, „Siemens”, „Shell”, „Schneider Electric”, „Schlumberger 
Ltd.“, „Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe”, „Total”, „Uniper”, „Wintershall Dea”, „Yokogava Electric”, „ВТБ“, 
„Sakhalin Energy“, „СРБИЈАГАС“ и друге компаније.

Свет гаса

У новембру почиње да ради нови гасовод од грчко-турске границе до Италије

ГАС ИЗ ШАХ ДЕНИЗА И КАСПИЈСКОГ МОРА ЗА 
ЕВРОПУ

У Амстердаму одржана енергетска конференција „Flame“
ГАСПРОМ ИМА СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ

Енергетски портал „Еnergyobserver“, средином 
овог месеца објавио је да је заменица председника 
Управног одбора Гаспрома и директорка 
Гаспромекспорта Елена Бурмистрова, иступајући 
на једној енергетској видео конференцији, изјавила 
да су претње америчким санкцијама против пројекта 
„Северни ток 2“, заправо покушај истискивања 
Русије са европског тржишта гаса, и то нетржишним 
инструментима. Иначе, видео конференција 
„Flame“, која је 12. и 13. октобра одржана „online“ 
у Амстердаму, уз учешће више од 600 стручњака 
за гас и ЛНГ, отворила је дискусију о изгледима за 
потрошњу природног гаса у Европи, Азији и кључним 
совјетским тржиштима, о динамици тржишта ЛНГ-а,  
инфраструктури и инвестицијама на европском 

тржишту гаса. 
- Драго ми је да видим 
уједињено противљење 
влада кључних земаља 
чланица Европске 
уније суочених с том 
претњом, а које купују 
руски гас. Гаспром 
има сигурност и 
стабилност, додала је 
директорка Гаспрома.                             

(Аг)

Алексеј Милер

Елена Бурмистрова
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Спорт

Нове дисциплине освајају свет

ТЕКБОЛ ЋЕ ТЕК БИТИ ПОПУЛАРАН!

Владимир Уторник

Претпостављамо 
да знате шта је 
ножни тенис? Та 
је игра ономад 
била популарна 
а, барем у 
Новом Саду, 
готово да није 
постојао кварт 
или игралиште 
на којем нису 
били исцртани 
најчешће 
правоугаони, 
а каткад и 
квадратни терени 
за упражњавање 
ове игре. 

Димензије терена, као ни правила, нису била стриктно 
дефинисана, а камоли записана, тако да су постојале 
различите варијанте ножног тениса. Посебна врста 
игре био је ножни тенис на песку уз обалу Дунава. 
Старији Новосађани, играли су га још пре више од 
50 година, јасно на Штранду. Био је то омиљени 
спорт многих, уз „пициген“, који се играо у плићаку 
велике реке, највише до колена на најпопуларнијој 
новосадској плажи...Негде крајем прошлог века на 
Штранду су почели да се организују и турнири у 
ножном тенису...

Е, сад, комшије Мађари су пре неких пет-шест година 
отишли и корак даље, односно, речено речником 
компјутерских игрица, попели су се на виши ниво 
и „измислили“ нови спорт. Замислили су да би 
игра која комбинује фудбал и стони тенис могла да 
буде атрактивна. И, изгледа да су били у праву. Од 
реквизита потребан је сто налик на онај за стони 
тенис, мало заобљен на крајевима и фудбалска лопта. 
Тако, је, укратко, настао текбол, нови спорт који је 
атрактивношћу, брзином и спретношћу оних који га 
играју „купио“ и публику. Већ се прича о томе да би 
текбол 2028. године могао да постане олимпијски 
спорт. 

У овом тренутку долазимо и до „копче“ Србијагас-
текбол, а у главној улози је наш колега Стеван 
Попов, некадашањи рукометаш, капитен 
Војводине, вишеструки првак државе, освајач 
купа, интернационалац али и универзалац – није 
му проблем да игра и баскет три-на три, фудбал, 
одбојку, али ни - текбол....Стева, који иначе као виши 
стручни сарадник ради у Служби општих послова 
ЈП „Србијагас“,  појашњавајући нам откуд он и у 
овом спорту, прича да се прихватио организације 

два челенџер „турнира“ у текболу одржаним првог 
и другог викенда октобра месеца у Новом Саду и у 
Београду захваљујући делом и личним познанствима, 
али и ценећи да је реч о спорту чије време тек долази.  

- Познајем људе који су почели да се баве текболом 
и организацијом овог спорта код нас, а они, опет, 
знају људе из Мађарске, у којој се налази Светска 
текбол федерација  (FITEQ). У тој земљи је готово 
одмах по оснивању, организација подигнута на висок 
ниво и захваљујући њима до сада су одржана три 
Светска првенства (два пута у Мађарској и једном у 
Француској). Мој је утисак  да је то тренутно најбрже 
растући спорт у свету и у великој је екпанзији. 
Атрактиван је и веома брзо је стекао поклонике 
готово свуда у свету, како код учесника, тако и код 
публике. Званични амбасадори овог спорта су везиста 
Манчестер јунајтеда Немања Матић и некадашњи 
репрезентативац наше земље Милан Јовановић, а 
на светском нивоу је промотер, између осталих, један 
Роналдињо, у даху за Гас прес прича Стева Попов. 
Он се, као што рекосмо, ангажовао и много помогао у 
организацији горе поменута два турнира и постао је 
спортски директор српске асоцијације „текболера“. 
Турнири су у јавности имали одличан одјек. 

- На основу тих „челенџер“ турнира скупљају се 
бодови, а преко њих најбољи ће се пласирати на 
Светско првенство. До краја године потребно је да 
организујемо још два турнира. Званично организатор 
турнира је Српски савез за спортску рекреацију и 
текбол, али ћемо врло брзо имати сопствени савез, 
с обзиром на то да смо припремили све папире за 
регистрацију и чекамо да Министарство за спорт 
Републике Србије то верфикује и озваничи. Тако да 
ћемо се ускоро звати „СРБТЕК“, а потом се надам да 
ћемо бити примљени и у Олимпијски комитет. Иначе, 
почасни председник ће нам бити Иван Ћурковић, 
који је и почасни председник Партизана, истиче 
некадашњи популарни рукометаш. 

?У текболу постоје три категорије сингл, дубл и микс, 
а осим стола и лопте потребно је да постоји простор 
правоугаоног облика 16 са 12 метара, пошто играчи, 
разумљиво, морају да имају довољно простора изван 

саме површине стола. Текбол се игра на два добијена 
сета до 12 поена, с тим ако резултат буде 1 : 1 у 
трећем сету мора да се оствари победа са разликом 
од најмање два поена. Оно што је још занимљиво што 
се правила тиче, јесте да сервис може да се понови, 
уколико први буде неуспешан, као у тенису, као и то 
да се поен не признаје уколико лопта склизне, или 
удари у ивицу и неправилно се одбије од ње. Тај поен 
се понавља.     

- На ова два турнира 
учествовало је око 50 
такмичара, који ће, када 
будемо регистровали савез, 
бити регистровани као 
спортисти, односно текбол 
играчи. Сада нам је приоритет 
да добијемо што више 
столова, из Мађарске, која 
је једини произвођач овог 
реквизита. Имамо обећања 
да ћемо добити столове, 
које бисмо поставили на 
одређена места у градовима, 
како би сви заинтересовани 
могли да играју, али и да 
вежбају текбол. Уочили смо 
на претходним турнирима да 
су играчи који су вежбали и 
дуже се баве овим спортом 
спретнији и бољи од оних, који 

су се први или други пут опробали у текболу, 
иако имају завидну фудбалску технику. Јасно 
је да без „тренинга“ не могу да се постигну 
резултати. Занимљиво је и то да Новосађани 
предњаче у спретности и брзини, пошто већ 
имају искуство, које су стекли играјући ножни 
тенис на Штранду. Јер, без обзира на то што 
неко одлично игра фудбал и има сјајну технику, 
у игрању текбола итекако постоје финесе које 
се разликују од класичног фудбала. А те финесе, 
ови играчи са Штранда баш познају. Посебно 
се то види у игри главом. Иначе, морали смо 
да организујемо и курс за судије, који су после 
полагања испита, добили лиценце да могу да 
арбитрирају на званичним текбол мечевима. 
Почели смо, дакле, практично од почетка, али 
верујем да ће временом овај спорт бити све 
популарнији, уверева нас Стева Попов.

Као и сваки други спорт, тако и текбол захтева 
улагања и средства. Наш саговорник каже да је ово 
тек почетак, али и да има заинтересованих предузећа 
која су спремна да спонзоришу, како куповину 
реквизита, тако и организацију путовања.  

- Доста тога зависи и од ситуације са овом болешћу 
која је погодила читав свет. За сада имамо неке 
спонзоре, па тако и средства да одржавамо 
такмичења која су организована на озбиљном, па 
могао бих да кажем, и на високом нивоу. Текбол је, 
пре свега, урбани спорт, па је зато потребно да се 
оријентишемо на градске средине. Штета што на 
овим турнирима које смо до сада организовали није 
било трибина и публике, али се надам да ћемо, када 
све ово прође имати и публику. Као што имамо пуно 
планова, али кажем, неке ствари не зависе само од 
нас, већ и од читаве ситуације у свету. Све ће бити 
јасније на пролеће и лето, јер су та два годишња 
доба идеална за нас и наш спорт. Верујем да ће већ 
догодине са организацијом више турнира, текбол бити 
још популарнији, закључује Стева Попов.

Стеван Попов из Службе општих послова наше компаније, организатор такмичења и спортски директор 
асоцијације новог спорта који је комбинација фудбала и стоног тениса

„ШТРАНДАРОШИ“ СВЕТСКИ ПРВАЦИ 
Новосађани Богдан Маројевић и Никола Митро 
су пре две године били први на Светском првенству 
у текболу у конкуренцији дублова, а прошле године 
су били вицешампиони света. Њихово умеће и 
знање стечено је дугогодишњим играњем ножног 
тениса на Штранду.

Стева Попов о текболу за Гп

Други турнир на стадиону Партизана

Атрактивно, играч текбола у акцији

Наш Стева и председник Клуба Огњен Париповић са такмичарима
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Наташа Лончар

Колико пута сте чули ону чувену 
да нико није незаменљив? Посебно 
кад је посао у питању. Да, „Боже 
мој, ако ти нећеш, има ко хоће 
да ради!?“. Иако углавном није у 
питању да „нећеш“, него да ниси 
задовољан условима рада, који 
те демотивишу да устанеш из 
кревета, а не још да радиш пуно 
радно време, а понекад и преко 
тога. Па добро, у реду, можда 
нисмо незаменљиви, али да ли је 
некоме у интересу да свако мало 
мења раднике и запошљава нове 
или је интерес једне фирме да 
организује тим запослених који 
ће бити оптималан за потребе 
које то предузеће има. Чиме год 
да се бави, једну фирму чине 
њени запослени, чак и онда кад 
су „невидљиви“. И како то  онда 
много више и много чешће причамо 
о разлозима зашто запослени 
напуштају фирму, а не о разлозима 
да остану? И у случајевима када 
хоће да задрже неког посебног 
запосленог, прва мера за којом се 
потеже јесте повећање зараде. А 
понекад можда није то у питању, 
понекад би запослени можда 
нешто друго, слободне дане, на 
пример, или признање у смислу 
више позиције, флексибилно радно 
време и сл.
Велике, развијене, компаније 
озбиљно се баве проценом 
запослених и њиховим доприносом 
раду фирме, наравно не у смислу 
фаворизовања, него у смислу 
мотивације. Запослени морају 
имати равноправан третман, 
али чињеница је да међу њима 
има разлика и да неки мање, а 
неки више доприносе развоју и 
успеху компаније. И то не само 

по стручности, 
него и по односу 
према компанији, 
колегама и послу. 
Неки запослени 
једноставно воле 
што су ту, воле тај 
посао, одговара 
им атмосфера, 
окружење, зарада, 
оне суштинске 
ствари да би човек 
био задовољан, 
и није им тешко да с времена на 
време „искачу из шина“, остану 
дуже, замене колегу, касније оду 
на одмор и сл. То су они који ће 
увек са поносом рећи да раде 
баш у тој и тој фирми.  Некада, 
пак, компанији треба неки други 
профил, нпр. оно што се назива 
„сурови професионалац“, који ће 
без превише емоција завршавати 
најтеже пословне изазове.  И да не 
набрајамо даље, свака фирма има 
своје специфичне захтеве. 
Запошљавање радника је јако 
скуп процес и ни једној комапнији 
није у интересу да након свих 
улагања, обуке, увођења у посао 
и обезбеђивања радног простора, 
запослени једноставно напусти 
фирму. Свака успешна фирма 
заснива се на вредним, стручним 
али и лојалним радницима, 
тако да многе компаније имају 
и те како развијене механизме 
задржавања зпослених, јер 
једном када запосле раднике, ту 
није крај вођења рачуна о њима. 
Према многим истраживањима, 
зарада није одлучујући фактор да 
ли ће неко остати у фирми, она 
је тек на трећем или четвртом 
месту, а прва места заузимају 
брига о запосленима, могућност 
развоја и напретка, односи међу 

запосленима и флексибилност. 
Дакле, након првог и основног 
савета стручњака за људске 
ресурсе, а то је да се изаберу 
прави људи за одређена радна 
места, они најчешће саветују 
следеће механизме задржавања 
зaпослених:
- квалитетан пакет здравственог, 
животног и пензионог осигурања,
- поштовање запослених, њиховог 
рада и мишљења,
- повратне информације о њиховом 
учинку, сугестије и савети,
- могућност стручног усавршавања, 
семинари, тренинзи, менторства,
- признање и награђивање успеха,
- могућност балансирања 
приватног и професионалног 
живота,
- подстицање дружења међу 
запосленима, кроз организовање 
спортских, рекреативних и 
забавних активности, тј. „team 
building“,
- неговање организационих 
традиција, прослава значајних 
датума, успеха и годишњица.
Наравно, системе мотивације 
компаније прилагођавају својим 
потребама и могућностима, али чак 
и оне са јако малим могућностима 
могу наћи начине да својим 
запосленим обезбеде трајно, 
сигурно и пријатно место за рад.

Шта када запослени, који пуно значи тиму, одлучи да промени фирму?

ЧУВАЈТЕ НАЈБОЉЕ!
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АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период октобар 2020.

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” и „Мај-Гор”, Нови Сад
пелет буков - „Крајина Дрво НС”, Ветерник
Цене су без ПДВ-а узете за период октобар 2020.

Период октобар 2020.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 145.83 45.9 0.85 3.74 3.30 229.72%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.132 3.6 0.99 2.28 2.01 101.28%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.264 3.6 0.99 4.56 4.03 302.55%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.294 3.6 0.99 2.61 2.30 130.04%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 18.588 3.6 0.99 5.22 4.60 360.07%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.647 3.6 0.99 1.30 1.15 15.02%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

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

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период октобар 2020.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

Период октобар 2020.

ВРСТА ГОРИВА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (РСД)

ДОЊА 
ТОПЛОТНА 

МОЋ 
(МЈ/ј.м.)

КОЕФИЦИЈЕНТ 
КОРИСНОГ 

ДЕЈСТВА

ЕФЕКТИВНА 
ЦЕНА 

(РСД/МЈ)

ИНДЕКС ЦЕНЕ 
ПРЕМА 

НАЈЈЕФТИНИЈЕМ 
ЕНЕРГЕНТУ

УВЕЋАНЕ ЦЕНЕ 
ПРЕМА ЦЕНИ 

НАЈЈЕФТИНИЈЕГ 
ЕНЕРГЕНТА

Природни гас*- ЈП "СРБИЈАГАС" St. m3 32.28 33.5 0.85 1.13 1.00 0.00%
Природни гас*- ДП ''НОВИ САД-ГАС'' St. m3 33.34 33.5 0.85 1.17 1.03 3.28%
Пропан Бутан-ТНГ  kg 145.83 45.9 0.85 3.74 3.30 229.72%
Струја-ЈТ*   плава зона kWh 8.132 3.6 0.99 2.28 2.01 101.28%
Струја-ЈТ*   црвена зона kWh 16.264 3.6 0.99 4.56 4.03 302.55%
Струја-ДТ*  плава зона   виша kWh 9.294 3.6 0.99 2.61 2.30 130.04%
Струја-ДТ*  црвена зона виша kWh 18.588 3.6 0.99 5.22 4.60 360.07%
Струја-ДТ*  црвена зона нижа kWh 4.647 3.6 0.99 1.30 1.15 15.02%
Угаљ Вреоци сушени** t 12,500.00 17.5 0.6 1.19 1.05 5.01%
Угаљ Koлубара** t 7,083.33 7.5 0.6 1.57 1.39 38.85%
Угаљ Ковин** t 9,000.00 11 0.6 1.36 1.20 20.29%
Пелет буков** t 20,100.00 17.078 0.91 1.29 1.14 14.09%

Припремили: Драгана Драгишић

НАПОМЕНЕ: Извори цена: Владимир Петровић 

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

пелет буков - "Крајина Дрво НС", Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период октобар 2020.

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ
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ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Наши паритети БРОЈ 166 - ОКТОБАР 2020.



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


