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У току завршни радови на изградњи магистралног гасовода од границе са Бугарском
до границе са Мађарском

ГАСОМ ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА, ПРЕКО ГРЧ ГОСПОЂИНЦИ,
ЗАПУЊЕН ГАСОВОД ДО ЗАЈЕЧАРА
Након Зајечара, они су обишли и Мерну станицу 4
код Госпођинаца, где су радови готово у потпуности
завршени. Две стране, чији су представници од
када је почела изградња 2019. године више пута
обилазили градилиште, изразиле су своје задовољство
степеном завршености и квалитетом урађених
радова, а нарочито имајући у виду све оно што је са
собом донела епидемија корона вируса Ковид-19,
која није заобишла ни оне који су учествовали у
овом пројекту. Све је урађено на време и по плану,
а систем је спреман да њиме протиче гас и да са
конекцијама на постојећи систем које ће бити урађене
у Госпођинцима, Панчеву и Параћину, стигне до свих
потрошача у Србији, али и шире у региону.

Весна Арсић
Управо онако како је договорено, планирано и речено,
завршен је магистрални гасовод кроз Србију, од
границе са Бугарском до границе са Мађарском.
Гасовод је већ и запуњен гасом, који је из Подземног
складишта Банатски Двор, преко Главног разводног
чвора ГРЧ Госпођинци, утиснут у нови систем све
до Зајечара, за сада под притиском од 20 бара. У
овом тренутку изводе се завршни радови на Мерној
станици 1 код Зајечара, где су недавно спојена два
транспортна гасоводна система Републике Србије и
суседне Бугарске, а завршне радове на изградњи ове
станице обишли су ових дана генерални директор
Србијагаса Душан Бајатовић и представници
компанија „Гастранс“, која гради овај гасовод у
Србији, као и „IDC“-а, који је главни извођач радова.
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- Завршено је све оно што је представљало неопходан

Према информацијама које имамо од мађарских

предуслов да би се пустио гас у систем, све

партнера, они планирају да изграде око 60

инсталације су претходно испитане и сада напуњене

километара транспортног гасовода на својој

гасом. Остало је да Бугари

територији како би

ураде свој део посла, они

ових дана почињу да подижу

могли да прихвате гас

предвиђених 40 бара, након

српско-мађарској граници,

притисак у цевима на

из нашег система на

чега ће се урадити тестирање

а све то је, уз услов да

прве, улазне мерне станице

Бугарска изгради своје две

на граници са Бугарском, на

компресорске станице, у

Вршкој Чуки. Завршене су и
све блок станице, а према

плану да буде завршено до

плану одмичу и радови

краја идуће године.

на компресорској станици

Жабари, Велика Плана. Компресори су стигли из

СВИ ДРУГИ ПРОЈЕКТИ, ТАКОЂЕ, ТЕКУ
ПО ПЛАНУ

Шкотске и већ су испоручени на ту локацију. У

току је припрема машинске конструкције и изводе

Извршног директора за инвестиције Јовицу
Будимира питали смо и за реализацију
других инвестиционих пројеката и планираних
интерконекција. - Међу приоритетима су,
свакако, изградња гасовода од Београда
до Бањалуке, затим интерконекција НишДимитровград-Софија, као и ширење
дистрибутивне гасне мреже, које смо,
захваљујући великом труду и раду пре свега
наших запослених, али и доброј сарадњи са
општинама и њиховим стратешким партнерима
извођачима радова, у 2020. години реализовали
по динамици која је била и планирана. Очекује
нас и почетак великих и значајних радова
на проширењу Подземног складишта гаса у
Банатском Двору. С тим у вези очекујемо одлуку
наших руских партнера, тако да би радови у
2021. години могли да почну, изјавио је за наш
билтен Јовица Будимир.

се неопходни грађевински радови за монтажу

компресора, а план је да средином године, односно до
маја 2021. цео овај посао буде у потпуности завршен,
чули смо од извршног директора за инвестиције
Јовице Будимира.

2

Директор Србијагаса на састанку председника Србије са директорима јавних предузећа

ПОХВАЛЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ
Србија ће ове
године, према
расту бруто
домаћег производа
(БДП), несумњиво
бити најбоља у
Европи и верујемо
да ће пад БДП
бити мањи од
минус један,
изјавио је председник Србије Александар Вучић
после састанка са министрима и директорима јавних
предузећа задуженим за стратешке пројекте из
области инфраструктуре, рударства, енергетике и
економије, међу којима је био и генерални директор
Србијагаса Душан Бајатовић. Вучић је, после
састанка у Палати Србија, рекао да подаци указују и
на то да ће „Србија бити најбоља у Европи у области
раста БДП у трогодишњем периоду, који обухвата
раздобље од 2020. до 2022. године”. То је суштина
економије, оценио је Вучић. Он је рекао да је министре
и директоре упутио у планове Владе, будуће пројекте
и сарадњу са Европском унијом. Нагласио је да су

у току радови на аутопутевима у Србији, као и да
до краја године очекује пуштање гаса. И даље сам
апсолутно незадовољан како се планирају буџети
локалних самоуправа, али сам апсолутно задовољан
како се планирају велики пројекти. Верујем да ће до
краја ове године бити завршена изградња гасовода
Балкански ток кроз Србију и следеће године би
требало да се гради секундарна мрежа, ка неким
градовима у Србији, као што је Врање, казао је
председник Вучић истичући да ће Србија, несумњиво,
бити најбоља у Европи.
Поред директора Србијагаса, састанку су
присуствовали и министар финансија Синиша
Мали, министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић, директор
„Коридора Србије” Александар Антић, министарка
привреде Анђелка Атанасковић, в. д. директора
ЕПС-а Милорад Грчић, председник ПКС Марко
Чадеж, градоначелник Београда Зоран Радојичић и
заменик градоначелника Горан Весић.
(Аг.)

Србијагас добро позициониран на листи „Бизнис Топ 100“

МЕЂУ ПРВИХ 10 ПО ДОБИТИ, НА ПЕТОМ МЕСТУ ПО ПОСЛОВНОМ ПРИХОДУ
Наша компанија, Јавно предузеће „Србијагас“, је међу пет водећих компанија у Србији у 2019. години према
пословним приходима! Наиме, са увећањем од 15,4% национална гасна компанија остварила је приход од 91.487
милиона динара, стоји у анализи коју је објавио месечник „Бизнис и финансије“. Овај стручни часопис оцењује да
се наше предузеће прошле године издвојило и по увећању имовине и капитала. Гледано по добити, Србијагас се
овај пут нашао на 7. месту листе „Бизнис Топ 100“, и то са 4.772 милиона динара. На првој листи, дакле према
пословним приходима у 2019/2020. години, редослед компанија је следећи: ЈП ЕПС, НИС а.д, Делез Србија, Тигар
Тајерс и Србијагас. Највећу нето добит у прошлој пословној години имала је Нафтна индустрија Србије, а следе
Робне куће Београд, Теленор, Тигар Тајерс, Енергетика Крагујевац, Делез Србија и Србијагас. После нас, а у
првих 10, су и Филип Морис Ниш, Имлек и Београдске електране. 						
			
								
(www.bif.rs)

Најновији подаци о епидемиолошкој ситуацији у предузећу из евиденције Кризног штаба:

У СРБИЈАГАСУ ТРЕНУТНО 21 ЗАПОСЛЕНИ
ЗАРАЖЕН КОРОНА ВИРУСОМ КОВИД-19
Иза нас је период када је у целој земљи бележен
до сада највећи број заражених корона вирусом
Ковид-19. У нашем предузећу, узимајући у обзир
стање из прошлог месеца, ситуација се благо
смирује. У Кризном штабу ЈП „Србијагас“ добили
смо информацију да је закључно са четвртком, 23.
децембром када смо завршавали овај број билтена, у
предузећу евидентиран 21 заражени, њих троје било
је у изолацији, а од почетка епидемије до сада од ове
болести укупно је излечено 69-оро наших колега.

Ковид-19. Зато поново апелујемо на све наше колеге
да носе маске, смање контакте само на оне који су
неопходни, држе дистанцу од минимум 1,5 метар и
воде рачуна о хигијени и дезинфекцији руку. Све ово
је важно ради здравља свих нас, рекао нам је колега
Радан Поповић, члан Кризног штаба.
Како смо чули, у предузећу је и овог месеца
настављена акција дезинфекције радног простора,
канцеларија, радионица и других службених
просторија, возила и опреме, а то ће се радити у
континуитету и надаље, све док епидемиолошка
ситуација буде оваква.

- То је најновији пресек, а ми се надамо да ће се
стање смиривати. Услов за то је поштовање свих мера
које је прописао Кризни штаб за заштиту здравља
становништва Републике Србије од заразне болести
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Разговор са директором Сектора техничке подршке Слободаном Паскашем

ЗАДОВОЉНИ УРАЂЕНИМ
У 2020. ГОДИНИ

ангажоване на изградњи и ових последњих недеља
на припреми за пуштање у рад магистралног гасовода
од бугарске до мађарске границе. Тако су радили на
запуњавању притиском гасовода на блок станицама
Параћин и Баваниште. Такође, урадили су и
повезивање новог гасовода са двосмерним гасоводом
од Госпођинаца до ПСГ Банатски Двор, на ГРЧ
Госпођинци. Ових дана, како каже, раде прикључење
новог гасовода на батајнички гасовод у кругу ГРЧ
Панчево. Тамо је, чули смо, бројна екипа наших колега
из Зрењанина, будући да се ради на гасоводу великог
пречника (од 20 цоли) и да ће радови потрајати два,
евентуално три дана.
- Паралелно смо у претходном периоду радили и
реконструкције регулационих линија, издвојио бих
ГМРС Нови Сад, МРС „Ремонт 2“ Зрењанин, МРС
„Дијамант уљара“ Зрењанин, МРС „Дом омладине
Панчево“, ГМРС Уљма, ГМРС Ковин... У Ковину смо,
иначе, заједно са реконструкцијом мерних линија
извршили и реконструкцију котларнице на тој
Главној мерно-регулационој станици, а по налогу
наших Инвестиција на истој тој станици урађено је и
спајање доводног гасовода са ГМРС Ковин, за једног
новог потрошача. Наши људи крајем октобра, осим
оног посла који смо већ спомињали на обилазници
око Београда, код тунела Бели поток, одмах после
тих радова, урадили су и измештање гасовода ГМ
05-05 код Петловог брда. И ту је у питању иста
ова обилазница која се и на овом месту укрштала
са нашим гасоводом. Зато је ту било потребно да
урадимо тзв. кесинге, односно заштитне колоне, и то
веома дугачке и доста компликоване, будући да се
радило на дубини од око 6 метара и да је у питању био
велики пречник гасовода. Уједно, свима је био циљ да
што краће траје обустава испоруке гаса потрошачима,
тако да смо дуплирали екипу да све буде урађено што
пре, а ипак по свим стандардима и квалитету, који се
од нас тражи, појашњава Слободан Паскаш.

Дали су све од себе да читаве ове године велики
послови на терену, али и они у радионици у
Зрењанину, буду урађени онако како су стизали
налози и како смо то од њих и навикли! Наше колеге
у Радној јединици „Одржавање гасовода“ Зрењанин
завршавају ову, по много чему, необичну и прилично
тешку годину, са добрим резултатима. Све њихове
активности пратили смо редовно у интерном часопису
Србијагаса. За њихов посао, оно што је урађено и оно
што предстоји, али и за њихово здравље у години
коју је обележио корона вирус, питали смо човека
који је у сваком њиховом пројекту од почетка до
краја-директора Сектора техничке подршке Београд
задуженог за послове одржавања гасоводног система,
Слободана Паскаша.
- Јесте, заиста смо се трудили и пуно радили ове
године. Једноставно, нисмо дозволили да нам корона
вирус поремети планове, али и да нас случајно
не онемогући да неки хитан посао не урадимо
брзо и ефикасно. Циљ је, као што знате, да систем
функционише, да буде безбедан и сигуран, а ми смо
ту управо да највећи део проблема који се јављају
када је реч о оштећењима гасовода и њиховом
санирању, измештањима, прикључењима
и слично, урадимо благовремено, стручно,
прецизно и изнад свега сигурно за наше
потрошаче и нас саме. Пратили сте све наше
активности током године и наше колеге су
могле да се, управо читајући ваше и наше
заједничке извештаје, увере да смо од
почетка године до данас радили пуном паром
и без предаха и у највећим пиковима корона
вируса, и у сезони годишњих одмора, и ево
сада у овим првим зимским данима, каже нам
на почетку разговора наш саговорник.

На списку радова у касну јесен и за почетак зиме било
је и испитивање гасне мреже у насељеним местима

Акценат стављамо на оно што је урађено у
последњих месец-два дана, колико нисмо
писали о њима. Паскаш каже да су екипе
„Одржавања гасовода“ Зрењанин биле доста
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Кљајићево и Вилово, као и израда топлог прикључка
на дистрибутивном гасоводу од 6 цоли, у Мокролушкој
улици у Београду, а по налогу београдске
„Дистрибуције“. Радило се, кад год је то било могуће,
и у радионици. За новосадску „Дистрибуцију“ 201
комад кућних гасних прикључака, за Кикинду 500
комада цевних наставака за мераче, за Зрењанин 60
кућних прикључака...

Примера ради,
и на радовима
на обилазници
око Београда,
и код тунела
Бели поток и
код Петловог
брда.
Нашим драгим
Зрењанинцима
желимо да
сваки посао
који их чека у
2021. раде са
истом лакоћом,
професионалношћу и посвећености као и до сада, да
буду здрави, пре свега, и да их срећа прати како на
пословном, тако и на приватном плану.

Електро служба „Одржавања гасовода“ Зрењанин
увелико припрема годишњи Извештај о раду, а за
овај наш билтен, наводе да полако завршавају своје
редовне обавезе по „Белој књизи“, међу којима су
послови које редовно спомињемо, а то су контрола
станица катодне заштите, контрола громобранских
уземљења, мерење расподеле потенцијала и све друго
што представља не само њихов радни задатак, већ и
законску обавезу. У великом делу послова које ради
Служба машинског одржавања учествовали су и они,
дакле не само на гасоводу од бугарске до мађарске
границе, већ и на бројним другим пројектима.

В. Арсић

Активности РЈ „Одржавања гасовода“ Београд

У ДЕЦЕМБРУ У ИВАЊИЦИ И НА ЗЛАТИБОРУ

Време нам је овога месеца ишло на руку, када је о
раду на терену реч. Наше колеге из Сектора техничке
подршке у Београду, казали су нам да је у децембру
извршено пуштање гаса у Ивањици и на Златибору.
Урадиле су то екипе машинског одржавања Радне
јединице „Одржавања гасовода“ Београд.
Иако бројчано ослабљени због одсуства појединих
колега услед заражавања корона вирусом Ковид-19,
они су, ипак, успели да у Ивањици изврше крацовање
гасовода од Пожеге до Ариља, а затим и да ураде
пуњење градске мреже до Ивањице. Такође, како
су нам рекли, извршили су и пуштање мернорегулационе станице МРС „Јавор“ у Ивањици, као
и пуњење дистрибутивне градске мреже у самом
граду Ивањица.
Екипа „Одржавања
гасовода“ била
је ангажована и
на пуштању гаса
иностраној фирми
„Дарекс“.

и реконструкција регулационе линије. Урађена је и
реконструкција измењивача топлоте, замена неких
славина и извршено је пуњење дистрибутивне градске
мреже на Златибору. Први потрошач који је пуштен
истог дана је хотел Палисад, рекао нам је Илија
Стојадиновић, инжењер за машинско одржавање.
Дакле, и поред чињенице да знатно мање људи
ради због болести, наше колеге из „Одржавања
гасовода“ урадили су планирани посао на време.
Илија Стојадиновић у овом разговору још каже да ће
крајем месеца Сектор техничке подршке Београд,
у сарадњи са колегама из Зрењанина, у Пожаревцу
извршити спајање новоизграђене ГМРС „Љубичево“ на
транспортни гасоводни систем Србијагаса. Иначе, ова
Главна мерно регулациона станица у будућности ће
снабдевати гасом комплетан Браничевски округ.

Потом се иста
екипа преселила
на Златибор,
где је извршено
пуштање гаса у
ГМРС „Златибор“.
Овде станице
нису дуго радиле,
па је извршена
реконструкција
поменуте ГМРС као

							
Ј. Ђорђевић
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У Зрењанину све иде по плану

ПРЕКО 300 КИЛОМЕТАРА НОВИХ ГАСОВОДА

У Сектору инвестиција у Новом Саду добили смо
најновији пресек стања када је реч о гасификацији
насељених места на територији Града Зрењанина.
Од стручног надзора на овим пословима, Владимира
Петровића, дипл.маш.инж, сазнали смо да
гасификација овде напредује планираном динамиком.
Пројекат довођења гаса у сва насељена места у овом
граду ради се на основу тројног Уговора о пословнотехничкој сарадњи на гасификацији насељених места
Града Зрењанина, између ЈП „Србијагас“, Града
Зрењанина и стратешког партнера, предузећа „Бобар“
Бешка.

Зрењанина. Радови на гасификацији започели
су у лето 2019. године. У овом тренутку мрежа
је у потпуности изграђена у насељеним местима
Книћанин, Чента, Фаркаждин, Бело Блато, Томашевац,
Орловат, Тараш и Јанков Мост (степен изграђености
100%), а у завршној фази су и радови у Перлезу
(степен изграђености 99%). У насељеном месту Ечка,
где се гас доводи како до домаћинстава, тако и до
тамошње индустријске зоне, очекује се да ће радови
бити завршени на пролеће 2021. године, рекао нам је
Владимир Петровић.
Када је реч о доводним гасоводима (притиска
до 16 бара), за око 40% њих, како нам је речено,
постоји планско-техничка документација и они су
у потпуности изграђени, а за преостали део тих
гасовода, у изради су планска документа, која ће бити
завршена на пролеће, када би требало да почне и
њихова изградња. Изградња
мерно регулационих станица
је у току, а њихова уградња
планирана је за пролеће 2021.
године, рекли су за Гас прес у
Функцији инвестиција у Новом
Саду.

- Пројекат обухвата изградњу 76 километара гасовода
средњег притиска до 16 бара, 10 мерно-регулационих
станица и око 230 километара дистрибутивне
гасне мреже, која ће моћи да снабдева 13.000
домаћинстава, као и садашње и будуће индустријске
потрошаче у свим местима на територији Града

Наше колеге додају и то
да је заинтересованост
грађана за прикључење на
гасоводну мрежу изузетно
велика, нарочито имајући у
виду кампању пријављивања
грађана за прикључак под
повољнијим условима (780
евра на 36 месечних рата),
која је у току.			
					
				
В.А.
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Потражња за природним гасом ће расти дугорочно

КЉУЧНИ ТРЕНДОВИ ПАД ПРОИЗВОДЊЕ У ЕВРОПИ И
РАСТ ПОТРОШЊЕ У КИНИ
проценама, у 2020. години обим
потрошње гаса у тој земљи
износио је око 325 милијарди m³,
што је за 6% више него у 2019.
Дугорочно гледано, потрошња
гаса у НР Кини ће и даље расти
великом брзином.
Еколошка питања постају све
важнија на енергетском тржишту.
У том контексту, највеће нафтне
и гасне компаније настављају да
трансформишу своје стратегије,
развијајући пословне области
повезане са природним гасом.
Гаспром систематски ради
на јачању своје позиције:
повећава базу ресурса, гради
нову инфраструктуру која ће осигурати стабилност
снабдевања, диверсификује извозне трасе и
проширује свој портфолио производа.

Извршни одбор ПАО Гаспром, узимајући у обзир
информацију о утицају догађаја 2020. године на
дугорочну прогнозу за развој глобалног енергетског
тржишта, саопштио је да је најзначајнији догађај,
укључујући и енергетско тржиште, била пандемија
нове инфекције коронавирусом. Истовремено, утицај
пандемије на глобално тржиште гаса био је прилично
ограничен. Према прелиминарним проценама
Гаспрома, у 2020. години пад глобалне потражње за
гасом износио је око 2%, док ће потрошња осталих
фосилних горива значајније опасти. Дугорочно
гледано, потражња за природним гасом ће расти.
Очекује се да ће се глобална потрошња гаса до 2040.
године повећати за 1,3 трилиона
кубних метара и износиће више од
5,3 трилиона кубних метара.

Констатовано је да догађаји 2020. године, који су
променили тренутну конјунктуру глобалног тржишта
гаса, неће имати значајан утицај на дугорочне
прогнозе. Главни разлог су јединствена својства
природног гаса као енергента, која истовремено
осигуравају енергетску сигурност и одрживи развој на
глобалном нивоу.					
			
(www.gazprom.ru)
Са руског превела: Милица Пријић

Кључни трендови на тржишту
гаса и даље су, како је саопштено,
пад производње гаса у Европи и
пораст његове потрошње у Кини.
Производња гаса у европским
земљама 2020. године износила
је око 220 милијарди кубних
метара, што је за скоро 7% мање
него прошле године. Овај тренд
ће се наставити дугорочно. У
Кини, упркос рестриктивним
мерама повезаним са пандемијом,
потражња за гасом је наставила
да расте. Према прелиминарним
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Актуелно

ВЕСТИ ИЗ СИНДИКАТА
ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА
УРОДИЛА ПЛОДОМ

СВИМА КОЈИ СУ ЗБОГ
КОРОНЕ БИЛИ НА
БОЛОВАЊУ, 100%
НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
Запосленима у ЈП „Србијагас“
и у предузећу „Транспортгас
Србија“, који привремено
одсуствују са рада због
потврђене заразне болести
Ковид-19 или због мере
изолације или самоизолације
наложене у вези са том
болешћу, обезбеђено је
право на новчану накнаду
зараде у висини од 100 одсто
основа за накнаду зараде.
Споразуме о висини накнаде
запосленима са Јединственом
синдикалном организацијом
ЈП „Србијагас“ за више
послодаваца, потписали
су генерални директор
Србијагаса и в.д. директора
Транспортгас Србија д.о.о.
			
(www.sindikat-srbijagas.com)

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДАЛА САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДА ЗА
ДОПРИНОС
ПОСЛОВНОМ УСПЕХУ

Почетком децембра, Влада
Републике Србије дала је
сагласност на Одлуку о
расподели добити ЈП
„Србијагас“ за 2019 годину.
Како је саопштила ЈСО
ЈП „Србијагас“ за више
послодаваца, после петогодишњег успешног пословања компаније, напокон
су се стекли сви потребни
услови да и запослени буду
награђени за свој допринос
пословном успеху. 		
(www.sindikat-srbijagas.com)

ПОКЛОН КАРТИЦА ЧЛАНОВИМА
СИНДИКАТА

БЕЗ УОБИЧАЈЕНОГ
ИСПРАЋАЈА СТАРЕ И
ДОЧЕКА НОВЕ ГОДИНЕ
Пандемија и
епидемиолошке мере које
се спроводе онемогућиле
су традиционална
предновогодишња дружења
чланова синдиката, тако
да је ЈСО ЈП „Србијагас“
свим својим члановима у
Србијагасу и предузећу
Транспортгас Србија,
уручила поклон картице ДМ
дрогерија у износу од 2.500
динара. Синдикат је свим
запосленима пожелео пуно
здравља и успеха у 2021!
				
(www.sindikat-srbijagas.com)

Четврта акција новосадског Актива добровољних давалаца крви

УЧЕСТВОВАЛО 22-ОЈЕ НАШИХ РАДНИКА

Иако је главна акција добровољних давалаца крви
ЈП „Србијагас“ била организована у четвртак 24.
децембра, запослени из нашег предузећа су у Завод
за трансфузију крви Војводине у Новом Саду долазили
појединачно и у мањим групама током читаве те
недеље, како би се избегло стварање гужве и како
би прописане противепидемиолошке мере за улазак
у установу могле несметано да се спроведу. Када
се све на крају сабрало, у последњој овогодишњој
акцији добровољних давалаца крви учествовало је
22-оје колегиница и колега из новосадског дела наше
компаније. Иако
је готово читава
година протекла
у знаку короне,
свели смо рачун
и избројали да
је из Србијагаса
у 2020. години
у хуманитарне
сврхе „отишло“
тачно 99
јединица крви.

- Најважније је да смо одржали континуитет
наше акције у овој години која је због пандемије
болести изазване корона вирусом била тешка и,
најблаже речено, необична у свим сегментима
наших делатности и друштва у целини. Истина је,
на годишњем нивоу имали смо мањи број давалаца,
а самим тим и мањи број датих јединица крви, него
претходних година, али је то због укупне ситуације
потпуно разумљиво. Наши даваоци, једноставно, или
нису били у стању, или нису били у могућности да се
сваки пут одазову нашем апелу и ту свакако није реч о
страху, већ о објективним околностима. И поред тога,
можемо и морамо да будемо задовољни учињеним
у овој години, сумирао је овогодишње резултате
председник Актива добровољних давалаца из Новог
Сада Момчило Гаговић.
Следећа акција добровољних давалаца крви биће
организована у четвртак 25. марта 2021. године.
Надамо се да ће епидемиолошка ситуација до тада
бити неупоредиво боља.					
					
В. Уторник
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Почетком наредне године Марко и Зорка Лаловић напуниће 63 године брачног живота

НЕ ПОСТОЈИ УНИВЕЗАЛНИ РЕЦЕПТ ЗА
ДУГОВЕЧАН БРАК

Турску. Лети сам и то седам година заредом возио
наше раднике на море у Бечиће. У Нови Сад сам
прешао када је формирана Радна јединица „Нафтагасгас“ и тада сам прешао на путничке аутомобиле.
Возио сам тада директоре Маројевића, Пала и
Вулића… Са тог, да тако кажем места, отишао сам
1991. у пензију са пуним радним стажом. Занимљиво
је и то да је наш аутобус био изнајмљиван од других
организација, често спортских, тако да сам возио и
фудбалере Војводине и Звезде, а дешавало се и то
да будем возач кошаркашке, рукометне и одбојкашке
репрезентације. Постојала је у једном тренутку
могућност да пређем да радим у Београд, али други
чланови породице нису били сагласни с тим, тако
да је избор пао на Нови Сад. Ето, био сам поштено
прегласан, прихватио сам „вољу већине“ и ниједног
тренутка нисам због тога зажалио. Хоћу да кажем
да се и на овом примеру види да породица мора да
буде компактна и јединствена када се доносе одлуке,
препричао нам је свој радни век Марко Лаловић.

Владимир Уторник
Марко и Зорка Лаловић ће 20. јануара 2021. године
напунити пуне 63 године дуговечног заједничког
живота, односно брака. Тиме наш саговорник за крај,
ове, по свему чудне године, има најдужи „брачни
стаж“ од свих чланова Удружења пензионера
Србијагаса. Марко и Зорка су, дакле, званично заједно
још од почетка 1958. године и имају две кћерке,
четворо унучади и седморо праунучади. Кад се томе
дода да је и Зорка Лаловић свој радни век провела у
тадашњем „Нафтагас-инжењерингу“, може се рећи и
то да су радили у истој фирми, пошто је и Нафтагасгас у којем је Марко радио, такође припадао данас
бисмо рекли „кровној“ организацији „Нафтагасу“.

Наш саговорник има и дугогодишњи пензионерски
стаж. И даље је активан у организацији наших
некадашњих радника, колико му то године
дозвољавају, с обзиром на то да, како каже, већ
добрано „гази“ 86-у.

- Не постоји универзалан рецепт ни за дуги брак, нити
за дуги живот. Осим, што се живота тиче - умереност,
а живота у браку - узајамно поштовање, толеранција
и, наравно, љубав. И, нема сумње, кад на то гледам
из ове перспективе, венчали смо се из љубави. Било
је, наравно, као и увек и свуда тешких времена и
дана, али се све некако прегура, а у двоје, односно
у породици, када је јединствена, и то тешко постане
лакше, искрен је на почетку разговора Марко Лаловић.
Он је завршио Војну ваздухопловно-техничку школу у
Београду, стекао звање аутомеханичара, положио све
возачке испите од А до Е категорије и возио буквално
све што се креће „на четири точка“. Почетком марта
1958. године формиран је „Централни возни парк“
у Зрењанину на нивоу читавог предузећа и тамо је
одмах добио посао.

- Био сам један од оснивача друштва пензионера
Нафтагас-Гас-а у Новом Саду и председник
Скупштине. То ће касније постати новосадски клуб
пензионера Србијагаса, када се организација буде
проширила и на остале клубове по градовима и када
је настало УПР. Највише ми сад недостаје што због
ових епидемиолошких мера не могу да свратим до
канцеларије Удружења и да се видим и попричам са
некадашњим колегама, али се надам да ће то ускоро
проћи и да ће наша организација почети уобичајено
да ради, као што је било пре короне, завршио је своју
кратку исповест Марко Лаловић.

- Прво сам возио оне велике тешке камионе шлепере,
чувене америчке „Макове“ од 30 тона, на којима су
превожени делови за бушеће гарнитуре на нафтним
пољима Баната и Славоније. Године 1965. Нафтагас
је купио први аутобус и њега сам возио пуних 10
година. С њим сам пропутовао готово читаву Европу,
од Мађарске, Аустрије, Немачке, Чехословачке, а једне
године сам, то добро, памтим, чак 18 пута ишао за
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Само добре жеље за 2021.

ДА СМО ЖИВИ И ЗДРАВИ ГОДИНА СТО!

Јасмина Ђорђевић
Још једна година је на измаку, и по навици,
резимирамо шта је то што нам је донела, шта нам је
узела, колико смо успели да реализујемо своје жеље
и планове. И како смо се носили са тим. Док ових
дана размишљамо шта да поклонимо за Нову годину
драгим људима, било би добро да, уместо скупих
ствари, то, ипак, буде више љубави, више времена,
пријатељства и поштовања, подршке... Да постанемо
толерантнији, да мање судимо, да опраштамо,
верујемо, да никог не мрзимо, ни оне који су нам
намерно стали на ногу. Најлепши поклон који бисмо
могли да поклонимо и себи и другима је да будемо
бољи људи.
Одговор на питање како смо се носили са свим оним
што нам се дешавало у овој години, покушали смо
да сазнамо
и од наших
колега. Анкета,
видећете, пуна
оптимизма и
заиста само
лепих жеља.
Александра
Дробњак,
која ради у
Дистрибуцији
Београд, каже
да и поред свих
потешкоћа,
оптимистички
улази у нову
годину.
- Немам страх
од болести. Прихватила сам ситуацију каква јесте,
и нема кукања, ни туговања. Сконцентрисана сам
на позитивне ствари, а једна од њих је да радим
посао који волим и да волим људе са којима радим. У
следећој години желим да се живот врати у нормалу.
Да поново путујемо, да се дружимо. Свима нама
желим добро здравље, пуно љубави и срећну Нову
годину.
Драгиња Теодосић, ипак, жели да ову годину што
пре заборави.
- Била-не поновила се. Нисам осетила ни једно
годишње доба. Пролеће, лето...Сви у кући смо били
болесни и то је обележило ову годину. У Новој години
желим да нам се десе све оне лепе ствари за које
смо били ускраћени у овој години. Али упркос свему,
оптимиста сам. Проћи ће и ово. Само да будемо
здрави, свега осталог ће бити. То најискреније желим.
Не само себи, него свима. Ове године су ми пуно
недостајала спортска такмичења и дружења. Желим

да се ми вратимо
спорту и спорт
нама. На послу
не бих ништа
мењала. Радим у
Трговини гасом,
на уговорима са
домаћинствима,
а посла је све
више, што значи
да је добро и да
се ширимо.
Саша Митић
ради у Одељењу
за управљање
и складиштење
материјала у
Београду. Каже
да ће ову годину памтити као изузетно тешку. Било
је пуно брига, доживео је и личну трагедију, јер је
изгубио оца, али се нада да ће година која долази
бити много боља.
- Нисам чак остварио ни свој циљ да бар 50 пута одем
на пецање. Отишао сам само 5-6 пута. Али радост
ми је причинило освајање првог места на такмичењу
бивших НИСових фирми.
Задовољан сам
и због чињенице
да је у овој
години било
више посла него
претходних
година, тако
да је то био
добар начин
да се потисну
тужне мисли и
емоције. Желим
да искористим
прилику да
свим колегама
и колегиницама
пожелим добро
здравље и успешну 2021. годину.
Преовладао је, дакле, оптимизам, упркос свему. Зато,
у Новој години усудите се да пробате нешто ново,
нешто што ће вас чинити срећнима и испуњенима.
Никада није касно за нови почетак, нови циљ, нови
сан. Желимо свима да у Нову годину уђемо здрави,
и да у миру, љубави и радости дочекамо божићне и
новогодишњи празнике, у кругу својих најдражих.
Чувајте се, чувајте своје здравље и своје драге људе...
Да мислимо и да чинимо Добро па ће Добро и бити!

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Булевар ослобођења 69, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com

