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Јавно предузеће 
„СРБИЈАГАС” у јуну 
потписало важан уговор о 
куповини и складиштењу 
гаса са мађарским „MVM 
CEEnergy“. Ова вест 
објављена је након што 
су министар финансија 
Србије Синиша Мали 
и министар спољних 
послова и трговине 
Мађарске Петер Сијарто 
потписали Меморандум 
о наставку сарадње 
у области енергетике. Тада је, дакле, 
потписан и уговор између „Србијагаса“ и 
мађарске компаније „MVM CEEnergy“, на 
основу чега ће Србија моћи да ускладишти 
гас у Мађарској током зиме. Уговор о 
куповини природног гаса и о складиштењу 
и логистичким услугама потписали су 
генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић и представници мађарске 
компаније.

- Србија ће у два складишта у Мађарској 
до октобра ускладиштити 500 милиона 
кубних метара гаса, који ће нам потом 
бити на располагању од 1. октобра до 1. 
априла наредне године, рекао је Мали. 

Србија ће по уговору у октобру моћи да 
повлачи три милиона кубика гаса дневно, 
затим од новембра до фебруара по шест 
милиона кубика гаса дневно, и у марту 
три милиона кубика. То ће бити сасвим 
довољно за потребе грађана и индустрије у 
Србији, истакао је Мали. Он је најавио да ће 
аранжман бити финансиран једним делом 
из буџета Србије, а другим из кредита ОТП 
банке и Ексим банке Мађарске.

Министар Сијарто је оценио да ови 
уговори обезбеђују несметано снабдевање 
гасом Србије и јачају позицију Мађарске 
у области енергетике у целом региону. 
Додао је да је међудржавним споразумом 

договорено и повезивање 
електроенергетских тржишта 
две земље, тако што ће до 2028. 
године бити изграђен нови 
далековод између Суботице и 
Шандорфалве у Мађарској. 

На основу ранијег договора 
председника Србије и премијера 
Мађарске Александра Вучића 
и Виктора Орбана, Србија ће, 
током предстојеће зиме моћи 
да ускладишти 500 милиона 
кубика гаса.

(www.tanjug.rs)
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САДУ-СТАНДАРДНО ДОБАР 
ОДЗИВ И ОВОГА ПУТА!
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Сандра Булатовић

Гасоводу „Турски ток“ се спрема ремонт. Од 
22. до 29. јуна биће заустављен проток плавог 
енергента овом рутом. Тих недељу дана гас неће 
стизати у Турску, Бугарску, Србију и Мађарску. 
Реч је о редовном одржавању, а наши стручњаци 
уверавају да нема места паници. Потрошачи у 
Србији неће осетити прекид у снадбевању, јер 
енергента има довољно на залихама. „Турски 
ток“ је дуг 930 километара и капацитет му је 
31,5 милијарди кубних метара гаса годишње. 
Први крак пролази кроз Турску, док други иде 
ка Бугарској, Србији и Мађарској. Србија и 
Бугарска тај део гасовода називају „Балкански 
ток“. Капацитет сваког крака је 15,75 
милијарди кубних метара гаса. „Турским током“ 
транспортује се гас од руске компресорске 
станице близу Анапе у руској краснодарској 
области преко Црног мора до пријемног 
терминала у турском месту Кијикеј. На ремонту 
ће бити цеви на дну Црног мора. 

- Потрошачи у Србији не треба да брину због 
прекида снадбевања током ремонта.  Србија има 
сасвим довољно плавог енергента у складишту 
„Банатски Двор“. С друге стране, у овом моменту 
није заустављено снадбевање преко Украјине, тако 
да може да стиже и на тај начин. Основно је да се 
ремонти унапред најављују, тако да нису изненађење. 
Компанија „Турски ток“ је најавила да ће транспорт 
гаса гасоводом од руске до турске обале бити 
привремено обустављен због редовног годишњег 
одржавања и уобичајеног прегледа стања овог 
систем. Радови су поверени оператеру подморског 
система цевовода, каже Војислав Вулетић из 
Удружења за гас. 

Да се овакве акције најављују унапред, понавља и 
Јелица Путниковић, уредник и оснивач „Енергије 
Балкана“. 

- Србија неће имати проблема у снабдевању током 
тих седам дана. Ремонти се планирају и за њих се зна 
унапред. Има довољно времена да се припремимо. 
Свакако има довољно гаса у складишту. Неће бити 

последица ни по снабдевање купаца у Србији, 
нити на стање у „Банатском Двору“. Капацитет 
складишта  у Банатском Двору је 500 милиона 
кубика. Недавно смо чули да је у њему похрањено 
162 милиона кубика, а у руском 123 милиона, док 
дневно може да се повуче пет милиона кубика. План 
је да се током лета складиште напуни. Србија ће 
до октобра ускладиштити 500 милиона кубика гаса 
у два складишта у Мађарској, предвиђа недавно 
потписан споразум. Гас ћемо ћемо моћи да повлачимо 
у периоду од 1. октобра до 1. априла наредне године. 
Србија ће, према уговору, у октобру и марту моћи да 
повлачи три милиона кубних метара гаса дневно, а од 
новембра до фебруара по шест милиона кубика.

Преузето из других медија – Вечерње новости 20.06.2022. године

РЕМОНТ „ТУРСКОГ ТОКА“ НАЈАВЉЕН, ГАСА ИМА 
ДОВОЉНО!

ПЛАЋАЊЕ ПО НАФТНОЈ ФОРМУЛИ
Србија ће током ове сезоне ограничену количину 
гаса, тачније 2,2 милијарде кубних метара, 
плаћати по нафтној формули. То значи да ћемо, 
како преносе „Новости”, хиљаду кубних метара 
плаћати до 350 долара, ако нафта кошта 120 
долара за барел. Нама треба још 800 милиона 
кубних метара, које бисмо морали да купујемо на 
европској берзи, а који ће коштати далеко више. 
Зато је важно и питање складишних капацитета, 
јер је гас на берзи далеко јефтинији лети него 
зими.

НАЈНОВИЈА ВЕСТ
Гаспром је у уторак, 28. јуна саопштио да 
је наставио испоруке гаса преко гасовода 
„Турски ток”, након што је завршио планиране 
годишње радове на одржавању. „Транспорт гаса 
настављен је јуче у 20.00 часова по московском 
времену”, наводи се у саопштењу те компаније, а 
преноси Танјуг. 

Весна Арсић

Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ и данска компанија 
„FORCE TECHNOLOGY“ организовали су у уторак, 
31. маја, у хотелском комплексу „Врдничка кула“ у 
Врднику, заједно са партнером и кооперантом ове 
иностране фирме у Србији, предузећем „KONVEX гасна 
и водотехника“ из Земуна, практичну радионицу чији 
је циљ био да се присутни боље упознају са значајем 
тачног и прецизног мерења протока природног 
гаса. Компанија „FORCE TECHNOLOGY“ је, иначе, 
почетком године изабрана да за „Србијагас“ уради 
Студију изводљивости за изградњу лабораторије 
за испитивање гасомера на високом притиску, а 
за најбољу локацију овог значајног калибрацијског 
објекта одређен је Нови Сад.  Колико је ово значајан 
пројекат и инвестиција за нашу земљу, говори податак 
да у целом региону Балкана и југоисточне Европе, 
дакле у пречнику од преко 500 километара одавде, не 
постоји ниједна овако савремена лабораторија. Самим 
тим, како се очекује, све гасне компаније из суседних 
земаља управо у нашој будућој лабораторији моћи ће 
да провере и испитају своје гасне мераче.

Скупу у Врднику присуствовали су директори 10-
так највећих компанија из гасног сектора из целог 
региона, тако да су у „FORCE“-овој радионици 
учествовали челни људи нашег Србијагаса, затим 
бугарског „Трансгаза“, „Гаспромета“ Пале, „Yugoros-
gaz“-а, македонског транспортера „ГАМА“, Подземног 
складишта гаса Банатски Двор, „Транспортгас 
Србија“,  „Гастранса“, „KONVEX“-а, као и Дирекције за 
мере и драгоцене метале.

Госте је најпре поздравио извршни директор за 

инвестиције ЈП „СРБИЈАГАС“ Јовица Будимир, 
истичући да национална гасна компанија Србије 
настоји да држи корак са савременим технологијама у 
свом раду и да своју инвестициону активност усмерава 
на стратешке и пројекте од националног значаја, али 
и на ширење и одржавање дистрибутивних гасних 
мрежа широм Републике. 

Централни део радионице био је посвећен, управо, 
комерцијалним, финансијским и пословним ризицима 
мерења испоручених количина гаса, о којима је 
говорио извршни директор  продаје компаније „FORCE 
TECHNOLOGY“ Марко Хутеман.

- Када имате природни гас, јако је важно да га 
добро измерите, рекао је на почетку свог излагања 
представник данске фирме. Он је присутне упознао 
са најновијим технологијама у метрологији и свим 
предностима и значају који уградња једног оваквог 
савременог и технички веома сложеног постројења, 
као што је Лабораторија за испитивање гасомера на 
високом притиску, може да донесе. 

На питање зашто су се Данци одлучили баш за Србију, 
он је казао да наша земља има изузетну географију 
и да је захваљујући томе природни коридор за 
транспорт и извоз енергената ка Европи, тако да 
је ово, према његовим речима, логичан фокус на 
Балкану. Нама су потребни чврсти партнери, они који 
инвестирају и иду напред, истакао је Хутеман, који је 
овом приликом проценио да је за довршетак читавог 
пројекта, дакле од почетка изградње па све до прве 
комерцијалне калибрације у новој лабораторији, 
потребно око две године.

На скупу у Врднику директори 10-так највећих компанија из гасног сектора региона

СРБИЈА И СРБИЈАГАС БИ УСКОРО ТРЕБАЛО ДА 
ДОБИЈУ ВРХУНСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ 
ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГАСОМЕРА
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СУСРЕТ ДОДИК-ПУТИН
Милорад Додик изјавио је у Санкт Петербургу да је састанак са председником Русије Владимиром 
Путином био успешан, да је одисао разумевањем за ситуацију у којој се Република Српска налази и 
истакао значај завршетка гасовода који би Републици Српској донео две нове електране на гас. Излагање Алексеја Милера на Санктпетербуршком форуму

НАШ ПРОИЗВОД НАША ПРАВИЛА
У Санкт Петербургу је од 15. до 18. јуна одржан традиционални Међународни економски форум, а медији 
су, између осталог, велику пажњу посветили излагању шефа Управе Гаспрома, Алексеја Милера. Он је, 
наиме, изјавио да светска економија пролази кроз глобалну тектонску промену, при чему роба постаје 
вреднија од новца.
- Од сада важи став „наш производ, наша правила“. Игра номиналне вредности новца је завршена, јер 
тај систем не омогућава контролу над понудом ресурса. Дакле, наш производ, наша правила! Не играмо 
по правилима која нисмо створили, рекао је Милер током панел дискусије на Међународном економском 
форуму, а пренела је „Раша тудеј“. Према његовим речима, Русија ће одредити контуре нове економске 
структуре света. Коментаришући одлуку Европе да смањи ослањање на руски природни гас, Милер је 
рекао да Гаспром „није огорчен“, јер су цене гаса порасле „вишеструко“ што, каже, заједно са повећањем 
продаје азијским земљама, помаже Русији да надокнади извозни губитак.

(www.tanjug.rs)

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик 
изјавио је у Санкт Петербургу да је са председником 
Управног одобра Гаспрома Алексејом Милером 
договорио да цена руског гаса за Републику Српску 
остане иста до краја године. Додик, који је са Милером 
разговарао на маргинама Међународног економског 
форума, рекао је да је договорено и да мапа пута за 
нови гасовод испод Дрине буде готова за два месеца, 
преноси Радио-телевизија Републике Српске. Навео је 
да ће Република Српска инсистирати у институцијама 
БиХ да тај пројекат буде реализован и додао да ће то 
бити услов за одобрење осталих пројеката. Гаспром је 
раније саопштио да је од 1. јануара до 15. јуна 2022. 
повећао испоруку гаса БиХ за 55,5 одсто, у поређењу 
са истим периодом прошле године, преноси ТАСС.  
                (www.rtrs.tv)

Средином јуна агенција „ТАНЈУГ“ пренела је вест да 
је руски холдинг „Гаспром“ саопштио да је капацитет 
снабдевања Европе гасом путем гасовода „Северни 
ток 1“ ограничен на 100 милиона кубних метара гаса 
дневно због кашњења радова везаних за ремонт. 

Иначе, овим гасоводом, који иде од Русије до Немачке 
преко Балтичког мора, обично се транспортује 167 
милиона кубних метара гаса, наводи се у саопштењу 
Гаспрома објављеном на компанијском налогу на 
друштвеној мрежи Телеграм, преноси Ројтерс. Разлог 
смањеног капацитета је кашњење немачке компаније 
Сименс с враћањем опреме која је послата на редовно 
одржавање, објашњава руски гасни гигант.

(www.tanjug.rs)

На састанку који су представници Министарства 
рударства и енергетике организовали поводом 
реализације пројекта изградње гасне интерконекције 
Србија-Бугарска, са конзорцијумом компанија које 
изводе радове, разговарано је о динамици извођења 
радова, начину финансирања, процесу набавке 
опреме и материјала.

Током састанка који је одржан крајем маја, речено 
је да Министарство пружа подршку реализацији 

пројекта, да је важно да сви радови буду завршени у 
предвиђеном року како би гасна интерконекција била 
оперативна идуће године, као што је и планирано, 
без обзира на проблеме који настају на тржишту због 
рата у Украјини. Поред представника Министарства 
рударства и енергетике, у раду овог скупа су 
учествовали и представници Министарства финансија, 
ЈП „СРБИЈАГАС“, као и компанија задужених за надзор.

(www.mre.gov.rs)

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик 
рекао је да ће се у Републици Српској градити две 
електране на гас, инсталисане снаге по 600 мегавата, 
што ће обезбедити енергетску стабилност Српске 
у наредних 50 година. Он је за АТВ рекао да ће се 
електране градити у Бањалуци, као и у близини 
Приједора, што је веома захтевна инвестиција од 
преко милијарду и по евра, преноси Срна.

- На том плану треба решити много ствари, а Српска је 
одлучна да одради тај посао. То је зелена енергија, то 
су обновљиви извори, то не загађује и даје енергетску 
сигурност овом нашем крају, изјавио је Додик и 
објаснио да је реч о заједничком пројекту РС и Русије, 
у којем ће РС бити мањински партнер уз обавезу да 
спроведе процедуре, док су Руси задужени да све 
финансирају.

- Предуслов за овај пројекат је гасовод од Бијељине 
до Бањалуке и Приједора. На том плану у Сарајеву већ 
неколико година постоји застој у погледу добијања 
дозволе да се из Србије пређе у Српску, преко 
граничне линије, истакао је Додик и појаснио да би 

препреке на путу гасификације, између Федерације 
БиХ и Републике Српске, требало да отклони разговор 
премијера Српске Радована Вишковића и ФБиХ 
Фадила Новалића.

Вишковић је, иначе, рекао да ће Српска дати 
сагласност ФБиХ по питању западне гасне конекције 
из смера Хрватске преко Посушја у БиХ, уколико тај 
ентитет да сагласност за источну конекцију, односно 
да се у околини Бијељине или Павловића моста 
изврши конекција или прелаз руског гаса преко Дрине 
из Србије.

Као што је познато, већ је потписан споразум 
компанија „Србијагас“ и „Гас- рес“ из Бањалуке о 
заједничкој изградњи гасовода од Инђије преко 
Бијељине - Бањалуке - Приједора до Новог Града. 
Планирано је да приступна интерконекција буде Ново 
Село код Бијељине. Гасовод ће бити дугачак 325 
километара, а оквирно процењена вредност пројекта 
је око 125 милиона евра.

(www.tanjug.rs)

Договорена испорука руског гаса Републици Српској Вести из Гаспрома

Састанак у Министарству рударства и енергетике

Додик: Милијарду и по евра улагања у две електране на гас у РС

ЦЕНА ОСТАЈЕ ИСТА ДО КРАЈА ГОДИНЕ ИСПОРУКА ГАСА ЕВРОПИ КРОЗ 
СЕВЕРНИ ТОК ОГРАНИЧЕНА

ИЗГРАДЊА ГАСНЕ ИНТЕРКОНЕКЦИЈЕ 
СРБИЈА-БУГАРСКА ПРИОРИТЕТ

ЦИЉ ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ СРПСКЕ 
У НАРЕДНИХ ПОЛА ВЕКА
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Град Панчево расписао је Јавни позив за 
рефундирање дела средстава утрошених за куповину 
типског кућног гасног прикључка за 2022. годину. У 
циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха 
у граду, Програмом буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Панчева за 2022. годину 
планирана су подстицајна средства, за коришћење 
гаса као енергента, у износу од 5,5 милиона динара. 
У овој години наведена средства ће се користити као 
помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава 
на гасну мрежу, односно за суфинансирање 
трошкова типског кућног гасног прикључка у току 
2022. године, на тај начин што ће град Панчево 
рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, 
у износу од 40.000 динара. На јавни позив се могу 
пријавити грађани, власници индивидуалних 
објеката, са територије Месних заједница „Горњи 
Град“, „Стрелишта“, „Старог Тамиша“, „Војловице“, 
„Тополе“, „Тесле“, дела Мисе, дела Котежа, и дела 
територије МЗ „Центар“ у којима је изграђена и 
у употреби улична гасна инфраструктура чији је 
власник мреже и дистрибутер ЈП „СРБИЈАГАС“. 

Такође је битно и да су потписали 
одговарајући Уговор о прикључењу 
објекта на дистрибутивну гасну мрежу 
са ЈП „СРБИЈАГАС“ у току 2022. године 
и уплатили у целости средства том 
предузећу за куповину типског кућног 
гасног прикључка. 

Грађани који су се определили 
за плаћање гасног прикључка ЈП 
„СРБИЈАГАС“ у ратама немају право 
на рефундацију средстава по овом 
јавном позиву. Такође, заинтересовани 
подносилац захтева има право на 
рефундацију само за један гасни 

прикључак. Заинтересовани грађани који испуњавају 
ове услове могу се обратити Граду Панчеву за 
рефундирање дела средстава утрошених на 
куповину типског кућног гасног прикључка, након 
чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на 
текући рачун уплатити 40.000 динара. Документација 
коју је потребно поднети за јављање на јавни позив 
је следећа: Попуњен Захтев за рефундирање дела 
средстава утрошених на куповину типског кућног 
гасног прикључка (образац траженог Захтева се 
може преузети на сајту Града Панчева или преузети 
у Услужном центру града Панчева), Копија Уговора 
са ЈП „СРБИЈАГАС“, Копија признанице којом се 
доказује уплата у целости за куповину типског 
кућног гасног прикључка, Копија или очитана лична 
карта подносиоца, Копија платне картице за текући 
рачун. Наведена документација може се поднети од 
6. јуна, а рефундирање средстава заинтересованим 
грађанима, од стране града Панчева, вршиће се у 
зависности од утрошка средстава намењених за ову 
сврху, према редоследу поднетих захтева.

(www.vojvodinauzivo.rs)

Панчево и ове године расписало јавни позив за подстицајна средства за гасификацију

ПЕТ И ПО МИЛИОНА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
ИНДИВИДУАЛНИХ ДОМАЋИНСТАВА НА ГАС

Интересовање за гасне 
прикључке у општинама 
Моравичког округа је велико. 
Са колегама које су ангажоване 
у једном од наших новијих 
дистрибутивних центара, у 
општини Ивањица, разговарали 
смо о томе како теку радови 
на ширењу дистрибутивне 
гасне мреже и шта је тренутно 
актуелно, када је реч о 
гасу, у овом делу централне 
Србије. Наш саговорник био је 
колега Владимир Радоњић, 
грађевински инжењер, запослен 
у Радној јединици „Дистрибуција 
Чачак“, ОДЦ „Ивањица“.

- У току су завршни радови 
и исходовање потребних 
дозвола за пуштање у рад 
дистрибутивне гасоводне мреже 
у Ивањици. На подручју општине 
Ивањица пријављено је око 850 
домаћинстава и око 50 привредних 
субјеката за прикључење на наш 
систем. До сада, у фази изградње 
мреже, изведено је око 350 
прикључака, а сада су тренутно 
у току  радови на извођењу 
преосталих прикључака. Ових дана 
почеће се са извођењем радова 
на постављању челичног гасовода 
и спајању мерно регулационих 
станица МРС „Ивањица 1“ и МРС 
„Ивањица 2“ (од Вујовог потока низ 
насеље Кључ, подбушивањем реке 
Моравице и изласком на Сајмиште). 

Приликом извођења наведених 
радова доћи ће до успоренијег 
саобраћаја улицом од Црњева 
према Видику преко Вујовог 
потока, каже наш саговорник уз 
напомену да су грађани о томе 
обавештени путем локалних 
медија.

Истовремено ће се, наводи даље 
Радоњић, почети са радовима на 
враћању улица у првобитно стање 
(редом где су урађени прикључци), 
што ће, сасвим сигурно, успорити 
саобраћај на улицама, а и о томе су 
благовремено обавестили грађане 
Ивањице.

- Планирано је да се радови на 
гасификацији заврше до краја 
септембра 2022. године, наравно  
уколико временски услови то 
дозволе. Путем локалних медија 
позвали смо све грађане којима је 
прикључак гаса до куће изграђен 
у фази изградње мреже, да дођу 
у просторије ЈП ,,Србијагас“ ради 
закључења потребних уговора за 
прикључење њихових објеката на 
дистрибутивни систем природног 
гаса, каже на крају за наш билтен 
инжењер Владимир Радоњић.

В.А.

Радови на гасификацији Ивањице биће завршени до краја септембра ове године

ВЕЛИКИ БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАН 
ЗА ПРИКЉУЧАК НА ГАСНУ МРЕЖУ
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Да је мерење протока гаса изузетно важно за 
пословне резултате, више пута смо напомињали 
у нашим текстовима. Будући да се број мерно 
регулационих станица на којима треба уградити нова, 
савремена ултразвучна мерила, мери стотинама, 
овај велики посао и даље је актуелан, тако да смо и 
у овом месецу забележили неколико таквих радова 
на гасоводном систему ЈП „СРБИЈАГАС“. Предузеће 
„Транспортгас Србија“ обавестило нас је да је уградњу 
нових мерила на Главној мерно регулационој станици 
„Батајница“  планирало за петак, 03. јун, што је и 

урађено. Шеснаесточасовни прекид у испоруци гаса 
осетило је око 2.400 корисника у Батајници, јер је 
комплетна мрежа ниског притиска била без напајања. 
Поред домаћинстава, краткотрајни поремећај у 
испоруци имала је и топлана „Батајница“. Истог 
дана и у исто време, без гаса су били и потрошачи у 
Земуну, и то углавном правна лица. Неколико дана 
касније, тачније у среду, 08. јуна радило се на ГМРС 
„ТЕ-ТО Нови Сад“. Уградња нових мерила захтевала 
је целодневни рад и прекид у испоруци гаса за 
дистрибутера „Нови Сад Гас“ доо, тачније за Широку 

потрошњу у насељеном месту Шангај, крај Новог 
Сада. Те среде почели су и тродневни радови на 
ГМРС „Елемир“, што су осетили потрошачи ОДС ЈП 
„Србијагас“ из Елемира, као и крајњи купац „НИС 
ад“. Радови у Бачкој Тополи били су планирани 
за уторак, 14. јун. Међутим, ипак су одложени до 
стицања услова за њихово обављање. A у Умци 
је све урађено према плану. Наиме, тамо су у 
четвртак, 16. јуна од 7 до 22 часа били у току 
радови на ГМРС „Умка“. О томе је обавештен 
дистрибутер – ОДС ЈП „Србијагас“. 

За овај преглед издвајамо још 
и радове на ГМРС „Темерин“, 
где је у уторак, 21. јуна 
урађена планирана уградња 
линија са ултразвучним 
мерилима, због чега за 
потрошаче „Србијагаса“ 
и дистрибутера ЈП „Гас“ 
Темерин цео дан није било 
редовне испоруке.

Колеге из „Дистрибуцијагаса“ 
обавестиле су нас да ће 
крајем јуна, тачније 22. 
и 23. јуна у насељеним 
местима апатинске општине 
Свилојево и Сонта такође 
радити на уградњи нове 
опреме на тамошњим мерно 
регулационим станицама, 
тако да потрошачи нису 
имали испоруку гаса свега 
неколико сати.

(www.srbijagas.com)

98

Од „Транспортгаса Србија“, али и од ОДС-а ЈП „Србијагас“ иницирани радови на систему

И У ЈУНУ УГРАДЊА ЛИНИЈА СА УЛТРАЗВУЧНИМ 
МЕРИЛИМА НА ВИШЕ СТАНИЦА
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Јун је месец добровољних давалаца крви и то 
на глобалном нивоу, јер је 14. јун Светски дан 
хуманих људи који су спремни да пруже помоћ 
другима приставши да им се за потребе болесних 
и унесрећених узме строго утврђена количина 
течности која многима значи живот.  Мото 
овогодишњег Светског дана добровољних давалаца 
крви је гласио: „Давање крви је чин солидарности. 
Придружи се и ти у спасавању живота“.  

Отуда смо припремили и неке информације које 
могу бити интересантне.  Током прошле године, 
на основу података Института за трансфузију крви 
Србије, у нашој земљи   прикупљено је 190.176 
јединица крви, док у  Војводини тај број износи  
50.613. Само Новосађани су дали 11.164 јединице 
драгоцене течности. То је 5,87% у односу на број 
прикупљених јединица крви у Србији и 22,06% 
у Војводини. Занимљиво је и то да породица 
добровољних давалаца крви чини 3,27%  у односу на 
број становника Новог Сада, а тој породици се, током 

прошле године, прикључило 970 наших суграђанки и 
суграђана који су први пут дали крв.* 

Више од деценију и по тој породици припадају 
запослени у Јавном предузећу „СРБИЈАГАС“.  
Придржавајући се овогодишњег слогана, они већ 
годинама, откад постоји наша компанија, учествују 
у том чину солидарности и, доказано, имају висок 
степен емпатије и придружени су у спасавању 
живота. 

Редовна јунска акција чланова Актива добровољних 
давалаца крви новосадског дела Србијагаса одржана 
је у петак, 24. јуна у Заводу за трансфузију крви 
Војводине. Течност која „живот значи“ дало је 25-оро 
наших колега, што је задовољавајући број, имајући у 
виду да је већ почела сезона годишњих одмора, па су 
неки оправдано били спречени да се одазову апелу 
Актива. Наредна акција биће организована у петак, 
23. септембра.

*Подаци су преузети са сајта Црвеног крста Новог Сада
Припремио: Владимир Уторник

- Певање у хору пружа бескрајну радост, 
ослобађа од стреса, подиже ниво хормона среће 
и задовољства, смирује дисање и откуцаје срца, 
подиже самопоуздање, развија социјализацију, 
смањује анксиозност, појачава осећај сигурности... 
Ово су само неки, а безброј ћете бенефита пронаћи 
ако кренете да се занимате за хорско певање и 
сваки од њих, уверила сам се, осетити ако запевате 
у хору! И заиста, више него неки други хобији, 
хорско певање је посебно, јер су за крајњи исход 
подједнако важне и ваше способности, вештине 
и таленти, али и дисциплинован колективни рад, 
сарадња и самоконтрола. Нисте индивидуалци, као 
у већини других хобија, већ део групе која дише као 
једно. И то није фигуративно, већ баш, баш буквално. 
Сваки глас има своју гласовну линију коју пева, али 
дисање мора бити идентично и уједначено. Темпо 
песме води темпо дисања и то су тренуци када 
све стане у удах и издах и када се стопи у музику. 
Све постаје синхронизовано и хармонично, а када 
осетите ту сигурност и припадност заједници која 
складно звучи, постанете хориста до краја живота. 
А пошто хор благотворно утиче и на физичко и на 
психичко здравље, плућа, срце и имуни систем, тај 
ће живот потрајати. Овако у једном даху о својој 
љубави према хорском певању, за наш билтен говори 
Наташа Лончар, колегиница чије сте текстове 
из области људских ресурса могли да прочитате 
у бројним издањима нашег интерног билтена. 
Она, дакле, ради у Служби људских ресурса у 
Новом Саду.

- Као инсајдерка, чланица градског аматерског 
хора Поп хор Радио, знам какви су коментари 
после сваког нашег наступа. Знам колико смо 
„насмејани“, „сјајни“, колико „зрачимо“ и колико 
се види да „уживамо“. Још кад се огрнемо у 
наше шљокичасте костиме, сијамо „Across the 
Universe“, како каже омиљена нам песма. Да, то 
је то самопоуздање које сам малопре помињала. 
Шалу на страну, неописиво је колико мотивишу 
и узбуђење наступа и коментари публике. И 
то је још једна невероватна ствар са хором, 
јер хорски колектив не укључује само чланове 

хора, него се неким чудом шири и на њихове 
породице, родбину и пријатеље, некако сви 
постају део заједнице и учествују на свој 
начин, прича нам даље Наташа. 

Управо у том заједничком деловању се и 
огледа шири значај хорског аматеризма, као 
и разлог што у свету данас постоји стотине 
хиљада хорова. Осим уметничке и културне 
димензије, они снажно развијају осећање 
припадности заједници и одговорности према 
њој. 

- То такође могу да потврдим из прве руке, јер 
је и наша диригенткиња, Душица Стојковић, 
профилисала хор не само у смислу уметничке, 

него и друштвене одговорности, тако да је највећи 
број наших наступа управо на хуманитарним 
акцијама и активистичким догађајима. О међусобној 
помоћи и подршци чланова да и не говорим. 
Стални контакт певача и заједнички циљ развијају 
зближавање, сарадњу и свест о значају колективног 
решавања задатака и хорови, заправо, постају једна 
велика фамилија која брине и о својим члановима 
и о друштву уопште. Чак и у време короне, већина 
хорова је успела да одржи континуитет проба, 
како би наша диригенткиња рекла – „Нема обнова 
док траје одмора!“  – па је њеном заслугом хор 
вежбао „онлајн“ од куће, уз „лајв“ преносе или уз 
наснимљене музичке деонице за сваки глас посебно, 
чак су снимљене и две песме у изолацији.

Наравно, најлепши део целе приче јесу наступи 
и путовања, као и сарадња са другим музичким 
групама и хоровима. Дружење и певање, доказано, 
благотворно утичу на хормоне задужене за осећај 
задовољства, среће и љубави, а неутралишу хормоне 
стреса. Према истраживањима, ниво ендорфина док 
певамо, сличан је ономе који осећамо када се смејемо 
или једемо чоколаду. Онда боље певајте у хору, 
немојте јести чоколаду, много је здравије! 

 В.А. и Н.Л.

Иако на нивоу Републике 
подаци о броју заражених 

од Ковида-19 последњих дана расту, у нашем 
предузећу, према информацији коју смо добили у 
Кризном штабу ЈП „СРБИЈАГАС“, у четвртак, 23. јуна, 
када смо писали овај текст, у компанији је био само 
један оболели од ове заразне болести. До сада је 
коронавирус прележало и од њега се излечило 397 

наших колега, а двоје је, нажалост, изгубило битку са 
њим. Имајући у виду управо чињеницу да поново има 
све више регистрованих оболелих од ове болести, 
са надлежних места стижу апели да би и даље 
требало да се води рачуна о противепидемиолошким 
мерама, пре свега о хигијени руку и простора у којем 
радимо, о држању дистанце кад год је то могуће и о 
обавезној изолацији у случају да дође до заразе.

У јунској акцији добровољних давалаца крви Србијагаса учествовало 25-оро запослених Наша колегиница Наташа Лончар, Служба људских ресурса, чланица хора „Поп хор радио“

И овог месеца добили смо податке од Кризног штаба за праћење корона вируса

ЧИН СОЛИДАРНОСТИ И ЕМПАТИЈЕ УМЕСТО ЧОКОЛАДЕ, ПЕВАЊЕ У ХОРУ

У СРБИЈАГАСУ ТРЕНУТНО ЈЕДАН ОБОЛЕЛИ 
ОД КОВИДА-19 И 397 ИЗЛЕЧЕНИХ
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Владимир Уторник

На традиционалном  „Турниру 
8“ који у поднaслову носи и име 
„Дани корпоративног спорта“ 
постоји барем једна константа. 
И док су се протеклих година 
места одржавања овог такмичења 
у разним спортовима између 
радника познатих српских 
компанија мењала (Ковачица, 
Јаково, Копаоник) – дотле је 
„непроменљива“ остала једна 
чињеница – баскеташи Србијагаса 
и даље побеђују све своје ривале и 
освајају прво место. 

Ове године „Турнир 8“ 
организован је на Дивчибарама 
од 13. до 15. маја и на њему су у 
баскету „3 на 3“ наше предузеће, 
као и претходних година, 
представљали Ђорђе Атлагић, 
Слободан Павловић, Стеван 
Попов, Момчило Гаговић и 
Стеван Јовановић. Такође, као 
и претходних неколико година, 
на баскет турниру је изостало 
узбуђење и неизвесност пошто је 
екипа Србијагаса све своје ривале 
савладала убедљивим резултатом. 
Прво је одржано такмичење по 
групама у којем је учествовало 
по пет екипа. Баскеташи наше 
компаније су победили све 
притивнике у такмичењу по 
групама, а исто то су учинили и у 
полуфиналу и финалу. За улазак 

у финале противника, 
екипу „CARNEX“ из 
Врбаса, победили су 
резултатом  16 : 5, а у 
одлучујућем мечу било 
је једнако убедљиво, 
савладана је екипа 
„Аеродром Никола 
Тесла“ - 16 : 6. Ово је 
већ шести пут како 
кошаркаши Србијагаса 
освајају пехар 
намењен најбољем 
тиму у баскету на 
„Турниру 8“.  

- По резултатима мечева јасно 
је да смо поново доминирали 
током читавог турнира. Од 
почетка такмичења је било 
јасно да смо најбољи и то је 
„само“ требало да потврдимо 
на терену. Наша уиграност и 
међусобно разумевање још једном 
су дошли до пуног изражаја, 
сажето је Слободан Павловић 
прокоментарисао учешће наше 
екипе на турниру на Дивчибарама.  

„Турнир осам“, подсећамо, 
организује се још од 2000. године, 
када су се представници осам 
београдских приватних фирми 
договорили да организују тај 
дан корпоративног спорта чија 
је главна сврха дружење и 
упознавање између запослених у 

компанијама наше 
земље. Наравно, 
ни међусобно 
надметање није без 
значаја. Уз баскет, 
на Дивчибарама су 
били заступљени 
и други спортови 
- мали фудбал, 
тенис, стони 
тенис, бадминтон, 
стрељаштво, пикадо 
и пливање. 

Кад већ споменусмо 
пливање, на крају, 

али не и мање важно – једна 
занимљивост. Ђорђе Атлагић и 
Стеван Попов су учествовали и 
у пливању и у том такмичењу 
победили. 

- Једноставно смо се нас двојица 
пријавили на лицу места 
изразивши жељу да се такмичимо 
што је организатор одобрио. И 
победили смо, чули смо од Стеве 
Попова.  

Шта рећи на крају, осим да су 
наши спортисти, како би Французи 
рекли, спортисти „par excellence“ и 
да је пред њима, сасвим сигурно, 
још много година успеха у 
којима ће име своје компаније 
представљати на најбољи могући 
начин.

Око двадесетак наших колега из Новог Сада и 
Београда одлучило је да се пријави и у организацији 
ЈСО ЈП „Србијагас“ и колега из предузећа 
„Транснафта“, крајем маја отпутује у Мартин 
брод у Босни и Херцеговини, на рафтинг Уном. 
Они са којима смо разговарали о овом путовању, 
кажу да организатори заслужују све похвале, јер 
је сваки тренутак био добро испланиран, видели 
су много тога, а о лепоти природе и реке Уне и 
тамошњих водопада и букова, говоре бројне прелепе 
фотографије које су донели и које су позајмили и 
нама. Кажу, тешко могу  речима да опишу колико 
им је било лепо. Једноставно, то треба доживети. 
Уједно, сви су нарочито похвалили и истакли 
предусретљивост и љубазност колега из Транснафте, 
са којима су провели ова четири мајска дана и 
поделили незаборавне тренутке адреналинске туре 
на Уни. Група наших туриста посетила је најпре 
Бањалуку, потом отишла за Мартин брод где је 
обишла манастир Рмањ и велики водопад, као и 
кањон Унца, да би следећег дана ишла на рафтинг од 

Штрбацког бука до Лохова. Спуст најатрактивнијом 
рутом реке Уне, у дужини од 18 километара, трајао 
је, кажу, око четири сата. Прелепи утисци и авантура 
о којој ће причати свима употпуњена је обиласком 
Пливског водопада у Јајцу, иначе јединог водопада 
на свету који се налази у центру једног града. Једном 
речју, савршен провод!                    В.А.

Баскеташи „Србијагаса“ победници такмичења на Дивчибарама Незаборавна авантура на реци Уни

ПО ШЕСТИ ПУТ НАЈБОЉИ НА „ТУРНИРУ 8“ ЛЕПОТА СМАРАГДНЕ ДОЛИНЕ МАРТИН 
БРОДА И ПЛИВСКОГ ВОДОПАДА У ЈАЈЦУ
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