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У среду, 9. новембра на подручју градова и 
насеља у Моравичком округу, реализовани 
су велики радови на измештању деонице 
постојеће гасоводне мреже због укрштања 
са аутопутем-Моравским коридором, као и 
на челичном гасоводу средњег притиска 
Дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) Чачак. 
Дакле, радило се на гасним објектима Радне 
јединице „Транспорт Београд“, и то већ од 
раних јутарњих сати па све до касно у ноћ. 
Због ових радова без гаса су били потрошачи у 
Чачку, Горњем Милановцу и Прељини. 

Једини проблем било је то што је након 
завршетка радова и успостављања редовне 
испоруке гаса, требало деблокирати 
регулаторе на сваком од 9.200 кућних мерно-
регулационих сетова. Део потрошача уме 

и хоће самостално да уради овај поступак, 
међутим многи очекују нашу помоћ у 
томе. То је био велики посао за колеге из 
РЈ „Дистрибуција Чачак“, али све се ипак 
урадило у најкраћем могућем року и стање 
је у потпуности стабилизовано за пар сати. 
Са истим проблемом сусрела се и екипа из 
београдског ОДС-а, а ову ситуацију имали 
су у петак, 18. новембра, када је у вечерњим 
сатима, приликом радова од стране трећег 
лица, дошло до оштећења градске гасне 
мреже на Вождовцу. Екипа Србијагаса хитно 
је интервенисала и санирала гасовод, тако 
да је гас поново пуштен у мрежу за свега пар 
сати. Међутим, деблокада регулатора је и овде 
захтевала још неколико сати рада. Срећом, 
веома брзо систем је враћен у нормалан и 
редован режим рада.                 В.А. 

У вези са положајем запослених Србијагаса 
овог месеца је, од стране нашег синдиката, 
поднето више иницијатива и предлога, а 
све са циљем да се уважи чињенично стање 
о њиховој материјалној ситуацији, као и 
да се истраје у остварењу права која су 
загарантована Колективним уговором, чији су 
потписници представници Владе, послодавца 
и синдиката. Синдикат је потписницима КУ 
упутио Иницијативу за измену овог акта у 
складу са Владином Уредбом о утврђивању 
елемената годишњег Програма пословања за 
2023. годину, којом је предвиђена могућност 
повећања плата запослених за највише 12,5% 
у складу са финансијским могућностима 
јавног предузећа у којем раде. Још нема 
одговора на ову иницијативу. А с обзиром на 
то да је изостала позајмица коју су запослени 
сваке године, уз обавезност враћања исте, 
добијали од предузећа, ове године је, 
компанија потписала Протокол о сарадњи 
са Банком Поштанска штедионица, којим 

је само за раднике Србијагаса омогућено, 
да по специјалним условима, користе 
готовински кредит који ће вратити путем 
административне забране. ЈСО „Србијагас” 
помоћи ће запосленима који су чланови 
синдиката тако што ће рефундирати износ 
од 2.500 динара на име камата, што покрива 
укупне трошкове за узети кредит од 80.000 
динара. За све веће износе, запослени ће сами 
сносити све трошкове који прелазе наведени 
износ од 2.500 динара. Синдикат је раније 
упутио захтев послодавцу за покретање 
поступка за набавку новогодишњих пакетића 
сходно одредбама Колективног уговора. 
Иначе, захтев за састанак са делегацијом 
репрезентативног гранског синдиката 
енергетике, управо о проблемима запослених 
у овом сектору, зарадама и непоштовању 
колективних уговора, упућен је и на највиши 
ниво-председнику Србије Александру Вучићу. 

(www.sindikat-srbijagas.com)

Планирани и непланирани радови на гасоводном систему ЈП „СРБИЈАГАС“

Уместо позајмице, за запослене Србијагаса кредит код Поштанске штедионице
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Министарка рударства и енергетике 
Дубравка Ђедовић обишла јe, у 
уторак, 22. новембра у вечерњим 
сатима,  компресорску станицу Велика 
Плана на гасоводу Балкански ток и 
поручила да је снабдевање гасом у 
Републици  Србији стабилно.

- У овом тренутку нема никаквих 
сметњи у допремању дневних количина 
гаса које су потребне за снабдевање 
домаћинстава, привреде и топлана. 
Обезбедили смо додатне количине 
из Руске Федерације и Републике 
Бугарске. У време константног раста 
цена гаса на светском тржишту, веома 
је важно да имамо континуирано снабдевање по 
повољнијим ценама. Настојаћемо да и у наредном 
периоду обезбедимо довољне количине  гаса у складу 
са планираном потрошњом, рекла је Ђедовић. Додала 
је да су у Банатском Двору складиштене довољне 
количине резерви гаса, као и у складиштима у 
Мађарској.

- За сигурно снабдевање гасом од велике важности је 
управо „Балкански ток“. Поносна сам што смо за само 
две године, у јеку ковид кризе, успели да кроз нашу 
земљу изградимо део гасовода, без кога данас не 
бисмо имали овако сигурно снабдевање гасом, нити 
количине којима располажемо. Компресорска станица 
у Великој Плани је једина компресорска станица на 
траси кроз коју годишње прође 12,4 милијарде кубика 
гаса. „Балкански ток“ учинио је Србију транзитном 
земљом за снабдевање гасом држава централне 
Европе, од чега имамо значајне користи, изјавила је 
министарка.

Алексеј Алексејев, технички директор компаније 
„Гастранс“, која управља компресорском станицом, 

детаљно је упознао министарку са процесом рада, 
нагласивши да је систем транспорта гаса технолошки 
и еколошки најсавременији, да су еколошки стандарди 
изнад европских норми, односно да емитује два пута 
мање угљен моноксида од  европског стандарда. Сви 
радни процеси су аутоматизовани и дигитализовани, 
а безбедносни протоколи су на највишем нивоу, рекао 
је Алексејев.

(www.mre.gov.rs)

Србија има обезбеђене довољне количине 
гаса, а приоритетни задатак је обезбеђивање 
континуиране производње електричне енергије 
и проналажење начина за уштеду, изјавила је 
министарка рударства и енергетике Дубравка 
Ђедовић у разговору са представницима јавних 
предузећа у области енергетике о ситуацији у 
тим компанијама и плановима. Састанак је 
одржан у згради Министарства рударства 
и енергетике у среду, 2. новембра, а њему 
су, поред генералног директора Србијагаса 
Душана Бајатовића, присуствовали и челни 
људи енергетских компанија Електропривреде 
Србије (ЕПС), Електромреже Србије (ЕМС), 
Електродистрибуције Србије, Јавног предузећа 
за подземну експлоатацију угља Ресавица, 
„Транснафта“ Панчево и „Транспортгаса Србија“.

-Наш заједнички задатак је да учинимо све 
како бисмо обезбедили енергетску сигурност 
нашим грађанима и привреди. Зато смо данас 
овде да разговарамо о стратешким пројектима, 
активностима и одговорности свих нас активних 

учесника у енергетском сектору, истакла је 
Ђедовић.

Представници јавних предузећа известили 
су министарку Ђедовић о тренутној 
ситуацији и новој министарки пожелели пуно 
успеха на  дужности. Директор Србијагаса 
Душан Бајатовић рекао је том приликом да 
су сва складишта гаса пуна и да су те залихе 
обезбеђене захваљујући мерама које је 
Влада Србије предузела.

Приоритет Министарства и нове владе 
је даља неопходна реформа енергетског 
сектора, али и инвестициони планови и 
наставак капиталних пројеката, оценила 
је министарка Дубравка Ђедовић. Она је 
изразила уверење да ће будућа сарадња 

министарства и јавних предузећа бити ефикасна и 
да ће заједничким радом успети да предупреде и 
превазиђу све евентуалне изазове, уједно најављујући 
да ће у наредном периоду обавити и појединачне 
разговоре са директорима предузећа, што ће убудуће 
бити пракса у раду министарства.

(www.mre.gov.rs)

У посети компресорској станици у Великој ПланиМинистарка Ђедовић на састанку са представницима јавних предузећа

СНАБДЕВАЊЕ СРБИЈЕ ГАСОМ СТАБИЛНООБЕЗБЕЂЕНО ДОВОЉНО ГАСА
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Половином новембра генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић, гостујући у Јутарњем програму 
Телевизије „Happy“, најавио је да би ускоро могло да 
дође до поскупљења природног гаса. Он је рекао да 
би, према рачуници нашег предузећа, гас  требало да 
поскупи 11 одсто, и то од 1. јануара идуће године. 

- То ће и даље бити скоро најнижа цена гаса у 
Европи, коју би и даље субвенционисала држава, 
рекао је директор Србијагаса и уједно додао да је то 
поскупљење потребно да би Србијагас био ликвидан и 
да би могао да добија кредите.

- На време смо се спремили за ову зиму, морам да 
кажем да је пресудно утицала политика и одлуке у 
влади, додуше имамо проблема у ЕПС-у, али што се 
тиче гаса и количина гаса - имамо га довољно. На 
време је држава кренула да се бави овом тематиком, 
тако да сада нисмо у великој кризи, за сваки 
случај смо спремни да надоместимо све што буде 
недостајало и да преживимо.  Све залихе 
су плаћене, никоме не дугујемо за гас, 
што је веома важно, истакао је Бајатовић.

Када је реч о повећању цене гаса, 
како је рекао, оно је неопходно и због 
аранжмана са Међународним монетарним 
фондом који ће тражити поскупљење и 
гаса и струје.  То повећање цена неће 
бити велико већ тако да и онај ко има 
минималну зараду може да плати тај 
рачун, као и рачун за комуналије, казао је 
Бајатовић. 

Залихе гаса које су до сада 
обезбеђене у складиштима су, 
према његовим речима, плаћене 
захваљујући ликвидности буџета. 
Србија је, како је рекао, обезбедила 
још две милијарде кубика гаса од 
Русије по нафтној формули, а 1,2 
милијарде по тржишним условима.

Према његовим речима, осам 
милиона кубика гаса Србија добија 
преко Бугарске од Гаспрома, а од 1. 
децембра се очекује још три милиона 
дневно.

- То би требало да гарантује да нећемо имати 
проблем. Можемо предстојећу зиму безбедно да 
прођемо. Да наша влада није интервенисала, фабрике 
би се затвориле, напоменуо је директор Србијагаса.

(www.happytv.rs)

Директор Бајатовић најавио поскупљење гаса

СРБИЈА ЋЕ И ДАЉЕ ИМАТИ СКОРО НАЈНИЖУ 
ЦЕНУ ГАСА У ЕВРОПИ

АГЕНЦИЈА „РИА НОВОСТИ“: 
СРБИЈИ ДОДАТНИХ 2 МИЛИОНА 
КУБИКА ДНЕВНО 
Србија ће од 1. децембра из Русије добијати 
додатних два милиона кубних метара гаса дневно, 
изјавио је за РИА Новости Душан Бајатовић, 
директор Србијагаса. Русија је тренутно једини 
снабдевач природног гаса у Србији. Београд је 
већ обезбедио 2,2 милијарде кубних метара гаса 
годишње, што покрива 62 одсто потражње земље, 
а планира да резервише још 700 милиона кубних 
метара гаса за зимски период, пренела је руска 
агенција.          (www.ria.ru)

У Нову, 2023. годину, Србија улази са поскупљењем 
гаса од 11, а електричне енергије за мање од 10 
одсто! Ову информацију је на свом Инстаграм налогу 
потврдила и Дубравка Ђедовић, министарка 
рударства и енергетике у Влади Србије. Све ово, 
званично, треба да потврди и АЕРС, до 1. децембра 
ове године, како би била испоштована законска 
процедура, према којој потрошачи морају да буду 
обавештени о поскупљењу  месец дана пре него што 

оно ступи на снагу. Гас ће, дакле, од првог дана 2023. 

поскупети за 11%. Како је у свом обраћању истакла 

министарка Ђедовић, у претходне две недеље цена 

гаса је порасла три пута на глобалном тржишту. Цена 

гаса у Србији је, у овом тренутку, међу најјефтинијим 

за индустрију, а на трећем месту је најповољнија у 

Европи за домаћинства.

(www.energijabalkana.net)

Агенција за привредне регистре је средином 
новембра објавила публикације „Годишњи извештај 
о пословању привреде у 2021. години“ и „Извештај 
о СТО НАЈ... привредних друштава у 2021. години“, 
које су сачињене на основу прелиминарне збирне 
обраде података из редовних годишњих финансијских 
извештаја за 2021. годину. 

Од сто привредних друштава са највећим пословним 

приходима шест је јавних предузећа, а међу онима са 

највреднијом пословном имовином и капиталом је њих 

14. Највећи нето добитак, уз ЈП Србијага (23. место), 

реализовали су ЈП Пошта Србије, ЈКП Београдске 

електране и ЈП ПЕУ Ресавица.      (Аг.)

Министарка рударства и енергетике потврдила вест о поскупљењу гаса

Србијагас и даље на листи најбољих

ГАС ПОСКУПЉУЈЕ ЗА 11, А СТРУЈА ЗА МАЊЕ 
ОД 10 ОДСТО

ПО НЕТО ДОБИТКУ НА 23. МЕСТУ
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Под слоганом „Посвећени чистој енергији“, компанија 
„Србијагас“ од 2-3. новембра  представила се 
на Новосадском сајму, у оквиру манифестације 
„Међународни дани енергетике и инвестиција“. 
Сајам је званично отворио градоначелник Новог Сада 
Милан Ђурић, који је истакао да, тренутно, нема 
важније теме од енергетске одрживости, имајући у 
виду глобалну кризу са којом је суочен свет.

- Град са стабилним финансијама, које су резултат 
домаћинског управљања буџетом, ће штедњом, 
стратешким планирањем и одабиром приоритета, 
настојати да правилно одговори свим изазовима и да 
задржи развојни карактер политике коју спроводи. 
На овој приредби представићемо досадашња и 
будућа улагања у области унапређења енергетске 
ефикасности и употребе система са обновљивим 
изворима енергије, како у колетивној станоградњи 
и породичним кућама, тако и у јавним зградама из 
надлежности Града Новог Сада, нагласио је, поред 
осталог, градоначелник Новог Сада Милан Ђурић.

Он је, заједно са директором Новосадског сајма 
Слободаном Цветковићем и помоћником 
покрајинског секретара за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај Зораном Тасићем, 

након отварања сајма, посетио штанд Србијагаса, где 
се у разговору са руководиоцем Маркетинга и ПР-а 
наше компаније Васиљем Копривицом, интересовао 
за снабдевање и услове под којима се тренутно 
набавља природни гас, уједно изражавајући 
задовољство што тог енергента има довољно и што 
је, са пуним складиштима и обезбеђеним резервама 
свих енергената, почела грејна сезона.

Традиционалну манифестацију „Међународни 
дани енергетике и инвестиција“, која је одржана у 
Конгресном центру Мастер центра сајма, Новосадски 
сајам организовао је уз подршку Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај и Удружења „Обновљиви извори енергије“, 
као и Факултета техничких наука. Град партнер и 
Град домаћин и овога пута био је Град Нови Сад.

В.Арсић

Амбасадор Русије у Србији Александар Боцан 
Харченко изјавио је за Танјуг крајем овог месеца, 
да је Гаспром отворен за разговоре уколико Србији 
буду потребне додатне количине руског гаса током 
зиме. Он је истакао да Русија има разумевања за 
позицију Србије од које се захтева увођење санкција 
његовој земљи. Харченко је, такође, рекао да је 

Русија првим основним уговором омогућила 
Србији снабдевање одређеном количином  
гаса по најнижим могућим ценама, као и да 
су након тога уговорене додатне количине по 
нешто вишим ценама. Он је тако одговорио 
на питање да ли ће Србија од Русије, како 
је најављено, добити додатних два милиона 
кубика гаса дневно од децембра и по којој 
цени и да ли би наша земља могла да рачуна, 
евентуално, на додатну подршку уколико то 
буде потребно. 

- Првобитна цена, која се тиче претходних 
основних количина, остаје најнижа коју је сада 
могуће одредити у Европи. То је веома важна 
ствар и моја порука је да увек када причамо о 
енергетици и гасу, не заборављамо да имамо 

основни уговор са ценом веома ниском и повољном, 
казао је Харченко. 

Што се тиче додатних количина, како је казао, то је 
питање разговора између Србијагаса и Гаспрома, али 
да је руска страна спремна за преговоре.

(www.tanjug.rs)

Руске снаге безбедности спречиле су саботажу 
на деоници гасовода „Јужни ток“ у Волгоградској 
области. Како је саопштено, Федерална служба 
безбедности Руске Федерације спречила је 
покушај украјинских специјалних служби да 
изврше саботажу и терористички чин на гасоводу 
„Јужни ток“, којим се снабдева Турска и Европа. 

Приведена су четири држављанина Русије, код којих 
су пронађена експлозивна средства. Покренут је 
кривични поступак за припремање терористичког 
напада, организовање терористичке заједнице и 
недозвољено држање експлозива, пренеле су „РИА 
НОВОСТИ“.

(www.ria.ru) 

Србијагас на „Међународним данима енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајмуАмбасадор Харченко о додатним количинама гаса за нашу земљу

Спречен терористички напад на „Турски ток“

СА ПУНИМ СКЛАДИШТИМА 
ДОЧЕКУЈЕМО ЗИМУ

РУСКА СТРАНА ЈЕ СПРЕМНА ЗА ПРЕГОВОРЕ

СПЕЦИЈАЛЦИ УХАПСИЛИ ЧЕТИРИ РУСКА 
ДРЖАВЉАНИНА ЗБОГ САРАДЊЕ СА УКРАЈИНЦИМА

6 7

ГАСПРОМ ПРЕТИ ДА ЋЕ ЗАВРНУТИ СЛАВИНЕ ПРЕКО УКРАЈИНЕ ЗБОГ КРАЂЕ ГАСА 
НАМЕЊЕНОГ МОЛДАВИЈИ 
Руски Гаспром саопштио је да региструје „нестанак“ руског гаса у Украјини намењеног испоруци молдавским 
потрошачима. Компанија је упозорила да ће, уколико транзитни дисбаланс потраје, прекинути испоруку гаса 
у понедељак, 28. новембра, од 10 часова. Према наводима Гаспрома, обим гаса који се испоручује за транзит 
Молдовагазу преко украјинске територије премашује физички обим који се преноси на граници Украјине са 
Молдавијом. Компанија је појаснила да од 22. новембра испоручује гас преко територије Украјине у количини 
од 42,9 милиона кубних метара дневно. Обим стварно испорученог руског гаса, у вези са којим је прекршено 
плаћање текућих испорука у новембру, износи 24,945 милиона кубних метара гаса. Укупна акумулирана 
запремина гаса који је задржан на територији Украјине износи 52,52 милиона кубних метара, наводи се у 
саопштењу Гаспрома. Одлучено је да се не смање испоруке гаса Молдавији, али је у најновијем саопштењу 
упозорено да Гаспром задржава право да смањи или прекине снабдевање ако Кишињев не изврши договорено 
плаћање гаса.                             (www.kurir.rs)
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Обука и провера знања запослених 
из области „Безбедност и здравље 
на раду и заштита од пожара“ у 
Пословном центру ЈП „СРБИЈАГАС“ 
на Булевару ослобођења 69, 
обављена је од понедељка, 14. 
до четвртка, 16. новембра. У 
Радној јединици „ЛГТ - Мерење 
и регулација“ (Пут шајкашког 
одреда 3) обука и провера 
знања је извршена у петак, 25. 
новембра. Према речима Радана 
Поповића из Службе за БИЗРН 
и ЗОП више од 70 процената 
наших колегиница и колега 
присуствовало је предавањима 
и, након тога, успешно прошло 

тестирање. Преостало је да се 
обука накнадно реализује за 
запослене који су оправдано 
били одсутни, а то ће се учинити 
у договору са непосредним 
руководиоцима. Такође, током 
децембра ће наведене активности 
бити организоване за запослене у 
београдском делу наше компаније 
(Аутопут 11), као и за оне који су 
запослени на радним местима са 
повећаним ризиком. 

- У Пословном центру смо, осим 
теоретског, обавили и практичан 
део обуке који се тиче евакуације 
запослених у случају пожара 
или неке друге елементарне 

непогоде. Радници су се 
упознали са путем којим 
треба да се крећу уколико 
се догоди пожар. Такође, 
наше колегинице и колеге 
подсетили смо како треба 
да се понашају у случају ако 
се догоди повреда на раду. 
На крају смо их упознали 
и са тим како се рукује 
противпожарним апаратима 
новије производње. Уз 
познавање законских прописа 
– обавеза и права запослених 
- то су кључне ставке 
везане за области БИЗРН 
и ЗОП. Запослени у нашој 
компанији су се понашали 
одговорно приликом одзива 

на наш позив, али су били и 
заинтересовани за теме које смо 
током обуке обрађивали, чули смо 
од Радана Поповића.  

Подсећамо, оспособљавање 
запослених за безбедан и здрав 
рад оних који су распоређени 
на радна места са повећаним 
ризиком се, према законским 
регулативама, обавља сваке 
године, док су они који нису 
распоређени на радна места са 
повећаним ризиком обавезни да 
сваке треће године прођу обуку и 
проверу знања.

В. Уторник

Владимир Уторник

Осека спортских догађаја на компанијском нивоу 
проузрокована пандемијом корона вирусa и болешћу 
коју он изазива, продужена је и након престанка 
свих забрана и ограничења. Изузетак представљају 
баскеташи Србијагаса, који с времена на време, осим 
што се редовно баве рекреацијом, учествују и на 
такмичењима. И, по правилу, на тим надметањима 
буду најбољи. Тако је било и на Спортским играма 
Електромреже Србије, које су организоване током 
викенда 19. и 20. новембра на Дивчибарама, а на 
којима су наши баскеташи учествовали захваљујући 
подршци синдиката, ЈСО „СРБИЈАГАС“. Трофејна екипа 
наше компаније у саставу Ђорђе Атлагић, Слободан 
Павловић, Стеван Попов и Момчило Гаговић 
поново је савладала све своје противнике и освојила 
прво место. Тиме су поновили прошлогодишњи успех.  

- Пар година уназад одазивамо се позиву да 
учествујемо на Спортским играма Електромреже 
Србије. У баскету три на три наступило је осам екипа 
- шест тимова организационих делова Електромреже 
Србије, а  поред нас су као гости још играли и 
баскеташи Транснафте. Управо нам је највише 
проблема задао тим Транснафте. У једном тренутку 
наш ривал имао је благу предност. Међутим, врло брзо 
смо успоставили контролу у том сусрету и савладали 
супарника. У полуфиналу и финалу нисмо имали 
већих проблема са нашим противницима тако да смо 

убедљиво славили, поново освојили победнички пехар 
и оправдали улогу фаворита. У финалу смо са 21 : 10 
савладали најквалитетнију екипу из Електромреже 
Србије – „Изградња“, пренео нам је своје утиске са 
Спортских игара на Дивчибарама Слободан Павловић, 
уз опаску да је екипа наше компаније била донекле 
ослабљена, јер је изостао Стеван Јовановић због 
оправданих разлога.     

Иначе, на Спортским играма Електромреже Србије уз 
баскет била су заступљена  још три спорта – пливање, 
стони тенис и нека врста боћања односно карлинга 
на паркету у којем су учествовале само даме. Треба 
додати да су почетком новембра одржана такмичења 
у фудбалу и одбојци.  Сва такмичења одржана су на 
Дивчибарама, у објектима у оквиру хотела „Црни врх“ 
Милоша Теодосића. 

Напослетку, по повратку са турнира, наши шампиони 
у баскету похвалили су се својим признањима, 
пехаром и медаљама, председнику ЈСО Вељку 
Милошевићу.

98

Обука радника Србијагаса из БИЗРН и ЗОП На спортским играма Електромреже Србије

ВИШЕ ОД 70 ПРОЦЕНАТА ЗАПОСЛЕНИХ 
УСПЕШНО ПРОШЛО ОБУКУ

БАСКЕТАШИ СРБИЈАГАСА ПОНОВО ПРВИ

СТОНОТЕНИСЕРИ 
Осим успешног учешћа у баскету три на три, 
спортисти Србијагаса су се на Дивчибарама 
опробали и у стоном тенису. Стеван Попов је 
завршио учешће  у осмини финала, а Слободан 
Павловић у четвртфиналу.
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Јасмина Ђорђевић

Прошле недеље, после 42 године радног стажа 
(од чега 23 у нашој компанији), у пензију је отишла 
колегиница Гордана Бјеличић, радник Сектора 
финансија у Београду. На радном месту нижег 
референта платног промета радила је 23 године. 
Каже да због компликоване здравствене ситуације 
иде у пензију годину дана раније. 

- Због озбиљних здравствених проблема са ногама и 
кичмом морала сам да одем у пензију. Ако изузмемо 
то, могу са задовољством да кажем да нисам имала 
ниједан други проблем. Имала сам увек одличну 
сарадњу са свим колегама, тако да ми  растанак 
са њима, заиста, тешко пада. Није лако и због тога 
није могло да прође без суза, али на све гледам 
као на једну нову фазу у животу и надам се да ћу 
са садашњим колегама остати у контакту и даље. 
Ово окупљање уз пригодно послужење и дружење  

организовала сам из потребе 
да се одужим људима који су 
ми драги и који су увек били 
ту за мене. Посла је било увек 
и превише, нема никаквих 
привилегија за нас старије 
раднике, као што је некада 
било, него добијате, као и 
сви други, све више и више 
задатака, а ја тај темпо, сада 
већ из здравствених разлога 
пре свега, нисам могла да 

издржим. Част ми је да сам радила са сјајним људима 
и у срцу носим најлепше успомене из свих ових 
година рада и дружења. Захвалила бих се свима на 
свим лепим тренуцима, на доброј сарадњи, једном 
речју на свему оном лепом што је уткано у године 
живота проведене овде, рекла је за наш билтен Гоца 
Бјеличић.

А колеге су се окупиле у великом броју и, уз пригодан 
поклон и цвеће, у ресторану у кругу Србијагаса 
у Београду, опростили су се од ове сјајне и увек 
насмејане жене, која није могла да сакрије емоције 
док је држала кратак пригодан говор. Сви су јој, 
здушно, рекли да године, дефинитивно, нису 
препрека новим постигнућима. Пожелели су јој срећу, 
добро здравље, као и пуно година у овој новој фази 
живота. - Да ради занимљиве ствари, да се посвети 
породици и пријатељима, да налази времена за 
предивне одморе и за све оно што је за њу „празник 
душе“.

Специјална разгледница из Катара – светске престонице фудбала

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА, РАСКОШНИ СТАДИОНИ, 
ЉУБАЗНИ ДОМАЋИНИ...

Иза нас су готово три године од како је почела 
епидемија коронавируса Ковид-19. После толико 
времена, у овом месецу наш Кризни штаб саопштио 
је да у предузећу нема ниједан пријављени оболели 
од ове заразне болести током новембра месеца. 
Број излечених, односно оних који су прележали 
и победили ову болест, а раде у нашој компанији, 
зауставио се на броју 445. Нажалост, као што је 
познато, двојица наших колега изгубила су битку са 
короном. И поред тога што су симптоми код оних који 
сада добију корону, углавном слабији, са званичних 
места и даље постоји апел да се у здравственим 

и установама социјалне заштите обавезно носе 
заштитне маске, да се води рачуна о томе да уколико 
се неко зарази, иде једно краће време у изолацију 
како би се спречило ширење заразе на укућане и 
колеге на послу. И наравно, хигијена руку и даље је 
веома важна, јер се на тај начин чувамо од преношења 
вируса. С обзиром на то да тек долази хладније време, 
али и сезона неких других вируса, препорука је да се 
чувамо колико год то можемо, користимо витамине 
и придржавамо се свих уобичајених савета лекара у 
зимском периоду.

В.А.

Држава Катар у 
ових 29 дана центар 
је света. Најбоље 
репрезентације, међу 
којима је и државни тим 
наше земље, такмиче 
се на 22. Светском 
фудбалском првенству 
чији је домаћин по 
први пут једна арапска 
земља. Јединствен и 
изнад свега позитиван 
и импресиван утисак 
преносе  ових дана 
сви они који су имали 
ту привилегију да 
присуствују овом 
великом спортском 
догађају. Како све то 

тамо изгледа изблиза, за наш билтен прича један од 
наших сарадника и редовних читалаца.

- Иако смо изгубили прву утакмицу од „великог“ 
Бразила, мој утисак је да не треба да будемо 
разочарани и да се нервирамо, напротив. Играли смо 
против репрезентације која има много врхунских 
играча са таквим индивидуалним вредностима, да су 
једноставно прејаки. Видећемо како ће то даље ићи. 
Ми се, наравно, надамо да ћемо проћи у другу 
фазу и да ће наши 

фудбалери показати сву ону енергију, вештину и 
умеће коју смо видели у квалификацијама за Светско 
првенство. Када је реч о организацији „Мундијала“, 
овде заиста све функционише готово беспрекорно. 
Контрола свих докумената путника и навијача почиње 
још  на улазном аеродрому. У нашем случају то је било 
у Дубаију, будући да смо тамо смештени. Аеродромско 
особље проверава да ли имате карте за утакмицу и 
да ли сте добили Хаја картицу-навијачку визу, која 
поред дозволе за улазак у државу Катар, омогућава 
и бесплатан јавни превоз у Дохи. Од силаска из 
авиона, овде у Дохи, све је организовано на високом 
нивоу, навијаче чекају бесплатне СИМ картице, 
волонтери су изузетно мотивисани и љубазни, а 
атмосфера на улицама је сјајна. На утакмици са 
Бразилом било је 80 хиљада људи, нисам сигуран да 
су сви они који су били у жутим дресовима заиста 
из Јужне Америке, али и то је део овог спектакла. 
Једини проблем био је излазак тих 80 хиљада људи 
са утакмице, јер су сви они похрлили према метроу, 
што је изазвало право зачепљење на улицама, које 
су поново профункционисале после сигурно два сата 
велике гужве. Катар је, свакако, показао изузетан 
ниво организације али и богатство и раскош којим 
располажу. Стадиони су им невероватни. Све у свему, 
било је лепо видети толико навијача из целог света 
на једном месту и осетити ту врсту ентузијазма и 
позитивне енергије, која ових дана влада Катаром!

В.А.

Коначно један месец без заражених Ковидом-19 у ЈП „СРБИЈАГАС“

Цртица из живота

СМИРУЈЕ СЕ ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

У ПЕНЗИЈУ СМО ОВОГ МЕСЕЦА ИСПРАТИЛИ 
КОЛЕГИНИЦУ ГОРДАНУ БЈЕЛИЧИЋ
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