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ГАСА ЋЕ БИТИ, И ТО ПО СТАРОЈ 
ЦЕНИ, ИЗЈАВИО УОЧИ НОВЕ ГОДИНЕ, 
ГОСТУЈУЋИ У ДОМАЋИМ МЕДИЈИМА, 
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈП „СРБИЈАГАС” 
ДУШАН БАЈАТОВИЋ.

НАДЗОРНИ ОДБОР СРБИЈАГАСА У 
ЈАНУАРУ ОДРЖАО ДВЕ СЕДНИЦЕ! 
ВИШЕ ВАЖНИХ ИЗВЕШТАЈА НА 
ДНЕВНОМ РЕДУ! ПОХВАЉЕН НАСТАВАК 
ПОЗИТИВНОГ ТРЕНДА ПОСЛОВАЊА!

У ПРИСУСТВУ ТРОЈИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА, 
ТУРСКЕ, РУСИЈЕ И СРБИЈЕ, КАО И 
ПРЕМИЈЕРА БУГАРСКЕ, СВЕЧАНО 
ОТВОРЕН „ТУРСКИ ТОК”. ПРВЕ КОЛИЧИНЕ 
ГАСА КРЕНУЛЕ ПРЕМА ТУРСКОЈ.

ЈАНУАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

НА ГАСОВОДУ ОД ГРАНИЦЕ СА СРБИЈОМ 
ДО БИЈЕЉИНЕ УРАЂЕНА КАТОДНА 
ЗАШТИТА. ОВЕ ПОСЛОВЕ УСПЕШНО 
ИЗВЕЛА ЕЛЕКТРОСЛУЖБА „ОДРЖАВАЊА 
ГАСОВОДА” ЗРЕЊАНИН.
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Институције инфо

Министар Антић за Танјуг о „Турском току“ У јануару свечано и званично пуштен гас кроз Турски ток

Председник Вучић након отварања Турског тока изјавио:

ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА БУГАРСКА ЗАВРШИ РАДОВЕ 
ПОЛОВИНОМ ГОДИНЕ

ИСТОРИЈСКИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКАТ У РЕГИОНУ

СРБИЈА ЋЕ ЗА 10 ДО 12 ГОДИНА ВРАТИТИ САВ 
НОВАЦ КОЈИ ЈЕ УЛОЖИЛА У ОВАЈ ГАСОВОД

Прве количине гаса из „Турског тока“ потећи ће кроз 
магистрални гасовод у Србији у другој половини 
године, највероватније у октобру, када почиње 
следећа гасна сезона, најавио је почетком месеца 
министар рударства и енергетике Александар 
Антић.   

- Завршено је полагање цеви дуж гасовода у нашој 
земљи од 403 километра. Остало је да се заврше 
мерне станице и велика компресорска станица 
у околини Жабара, која треба да обезбеди пуну 
функцију гасовода. Очекујемо да ће то бити урађено 
у другој половини године, рекао је министар Антић 
и објаснио да ће тако, по пуштању компресорске 
станице у Бугарској и поменуте станице у Србији, бити 
обезбеђен неопходан притисак да би тај гас наставио 
да тече ка Мађарској и даље до централно-европских 
гасних складишта. 

- Као што смо планирали, прошле године завршили 
смо полагање цеви од границе са Бугарском до 

границе са Мађарском. Реч је о пројекту који је 
реализован изузетном динамиком, с обзиром на то да 
су прве активности почеле крајем априла 2019, навео 
је он. 

(www.tanjug.rs)

Спајањем последње цеви и симболичним одвртањем 
вентила, председници Турске и Русије Реџеп 
Тајип Ердоган и Владимир Путин, заједно са 
председником Србије Александром Вучићем и 
премијером Бугарске Бојком Борисовим, званично 
су пустили у рад гасовод „Турски ток“. Од руске 
Анапе до турског места Кијикеј, спојена цевима испод 
Црног мора, почела је да ради деоница овог великог 
гасовода. Други крак гасовода Турски ток који је 
намењен снабдевању јужне и југоисточне Европе, 
је у изградњи, а ићи ће од турске границе, преко 
Бугарске, кроз Србију, до Мађарске. 

Турски председник изјавио је овом приликом да је 
Турски ток показатељ добре сарадње Турске и Русије 

и историјски енергетски пројекат у региону, те да ће 
захваљујући њему милиони домова бити снабдевени 
гасом. 

Председник Русије Владимир Путин казао је да је 
сарадња Русије и Турске на пројекту гасовода добар 
пример сарадње две земље у сложеним међународним 
односима и да је тај пројекат значајан не само за те 
две земље, већ и за грађане целе Европе.

Русија, иначе, гради Турски ток са два цевовода, а 
укупан капацитет је око 31,5 милијарди кубних метара 
гаса годишње. Капацитет сваког крака тог гасовода је 
по 15,75 милијарди кубика на годишњем нивоу.

(www.tanjug.rs)

Председник Србије Александар 
Вучић изјавио је након отварања 
гасовода „Турски ток“ да ће Србија 
транзитом гаса кроз магистрални 
гасовод од бугарске до мађарске 
границе, којим ћемо се прикључити 
на Турски ток, за 10 до 12 година 
вратити сав новац који је у њега 
уложила. Реализација тог пројекта 
Србији ће обезбедити напредак 
индустрије, привреде, као и 
јефтиније гориво и енергетску 
безбедност.

Он је навео да ће Турски 
ток кроз нашу земљу имати 
капацитет од 13 милијарди 
кубних метара и додао да ће 
се из Србије, поред Мађарске, 
гасовод рачвати и ка Босни 
и Херцеговини и другим 
земљама Балкана. Такође, 
Вучић је изразио очекивање 
да ће се Србија на Турски ток 
спојити у мају или септембру 
2020. године.                    (Аг.)

Турски ток

Влада Републике Србије у децембру дала сагласност на Програм пословања ЈП „Србијагас“ за 2020!

МАКСИМАЛНИМ ЗАЛАГАЊЕМ ЗА ЈОШ 
ЈЕДНУ УСПЕШНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ

У Службеном гласнику бр. 90/2019 објављено је Решење 
Владе Републике Србије о давању сагласности на 
Програм пословања Јавног предузећа „Србијагас“, Нови 
Сад за 2020. годину, који је на седници од 02. децембра 
донео Надзорни одбор Србијагаса. Влада је дала 
сагласност на наш Програм пословања за ову годину, 
на седници која је одржана 20. децембра 2019. године.

Да подсетимо, тај документ, израђен уз уважавање свих 
релевантних законских прописа и аката, подразумева 
наставак позитивног тренда пословања, које предузеће 
бележи пет година за редом. Осим позитивног 
финансијског резултата и нето добити, компанија у 
2020. години планира да оствари и већи физички обим 
промета природног гаса, још већи степен наплате 
потраживања, даљу рационализацију трошкова и 
значајна улагања у развојне и инвестиционе пројекте.

(www.sl-glasnik.rs)

Министар Александар Антић, изјава за медије

Симболично пуштање у рад „Турског тока“

Зграда Владе Републике Србије Спојене цеви Турског тока у Србији
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Надзорни одбор Србијагаса усвојио деветомесечни Извештај о пословању

ПОХВАЉЕН ПОЗИТИВАН ТРЕНД ПОСЛОВАЊА

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“ заседао је у уторак, 28. 
јануара 2020. године, у пословној 
згради компаније у Београду. 
Седници, којој су присустовали 
сви чланови Надзорног одбора, 
председавао је проф. др Муамер 
Реџовић, председник НО, а у 
њеном раду су учестововали и 
представници пословодства на 
челу са заменицом генералног 
директора Блаженком Мандић.

Радећи по унапред утврђеном 
дневном реду, чланови 
Надзорног одбора усвојили су, 
најпре,  Извештај о пословању 
ЈП „Србијагас“ за период 01.01-
30.09.2019. године, у којем се каже 
да је предузеће, као резултат свих 
пословних активности, остварило 
позитиван  финансијски резултат у 
виду пословне и нето добити. 

Позитивном тренду у прва три 
квартала, како је у дискусији 

истакао председник НО проф. 
др Муамер Реџовић, допринеле 
су пословне одлуке менаџмента 
и Надзорног одбора, донете у 
сарадњи са оснивачем, Владом 
Републике Србије, ангажовање 
свих запослених, као и максималне 
мере штедње и рационализације 
трошкова у предузећу и уложени 
напори који су за резултат 
имали висок проценат наплате 
потраживања. Напоменуто је да је 
компанија, у поменутом периоду, 
измиривала своје обавезе како 
према добављачима природног 
гаса, тако и све остале текуће 
обавезе, али и то да су исти 
период обележиле интензивиране 
инвестиционе активности на 
стратешким пројектима, као једном 
од најважнијих елемената даљег 
развоја не само ЈП „Србијагас“, 
него и државе Србије, и то пре 
свега на изградњи националног 
транспортног гасовода од бугарске 
до мађарске границе.

Чланови Надзорног одбора 
усвојили су на овој седници, 
у законском року, Извештај о 
реализацији годишњег Програма 

пословања предузећа од јануара до 
децембра прошле године, у којем 
се констатује да је Србијагас и у 
2019. години наставио политику 
сигурности и континуитета у 
снабдевању потрошача природним 
гасом, уз константне напоре 
на побољшању свих резултата 
пословања. 

На седници Надзорног одбора 
усвојени су и Извештај Централне 
пописне комисије о извршеном 
попису имовине и обавеза ЈП 
„Србијагас“ са стањем на дан 
31.12.2019. године, као и Извештај 
о раду интерне ревизије предузећа, 
такође за прошлу годину.

(www.srbijagas.com)

Прва седница НО у 2020. години одржана у Новом Саду

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ВИШЕ ИЗВЕШТАЈА И ОДЛУКА 
ЗНАЧАЈНИХ ЗА ПОСЛОВАЊЕ

У среду, 22. јануара, у Новом Саду 
је одржана седница Надзорног 
одбора Јавног предузећа 
„Србијагас“, којој је председавао 
председник НО проф. др Муамер 
Реџовић.

На дневном реду прве седнице у 
2020. години били су извештаји 
и одлуке који су значајни за 
редовно пословање и управљање 
предузећем.

Чланови Надзорног одбора, у 
складу са законским роковима, а 

у оквиру редовног извештавања 
комисија, усвојили су, између 
осталог Извештај о процени 
ризика наплате краткорочних 
потраживања и пласмана са 
стањем на дан 31.12.2019. године, 
Извештај о вредновању дугорочних 
финансијских пласмана, 
дугорочних потраживања и 
квалификацији заједничких 
аранжмана са стањем на дан 
31.12.2019. године, Извештај о 
вредновању залиха и датих аванса 
ЈП „Србијагас“ на дан 31.12.2019, 

Извештај за сагледавање 
одступања тржишних вредности 
у односу на књиговодствене 
вредности некретнина, постројења, 
опреме и инвестиционих 
некретнина, нематеријалне 
имовине и преиспитивање века и 
резидуалне вредности средстава 
Србијагаса, такође са стањем на 
дан 31.12.2019. године.

Надзорни одбор усвојио је на 
првој јануарској седници и Етички 
кодекс интерне ревизије, План 
интерне ревизије ЈП „Србијагас“ 
за 2020. годину, као и Стратешки 
план интерне ревизије компаније 
за трогодишњи период до 2022. 
године, а све у циљу ефективнијег 
и ефикаснијег функционисања 
предузећа и остварења његових 
пословних циљева и резултата.

Седници су, поред чланова 
Надзорног одбора, у име 
пословодства, присуствовали  
заменица генералног директора 
ЈП „Србијагас“ Блаженка Мандић 
и извршни директори појединих 
функција.

(www.srbijagas.com)

Попис реализован у складу са планом

И ОВЕ ГОДИНЕ ОКО 200 ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈАГАСА БИЛО УКЉУЧЕНО У ПОПИСНЕ АКТИВНОСТИ

Уочи усвајања Извештаја ЦПК о попису на 
седници Надзорног одбора, за наш Гас прес 
смо узели кратку изјаву руководиоца пописа, 
колегинице Зоре Коларски.

- Попис имовине и обавеза ЈП „Србијагас“ за 
2019. годину започео је, како смо то већ рекли у 
једном од ранијих бројева Гас преса, две недеље 
раније него што је то било уобичајено. Може 
се рећи да је попис протекао мање-више исто 
као и претходних година. Обављен је у складу 
са законским актима и према плановима рада 
пописних комисија, које су председници тих 

комисија благовремено сачинили и доставили Централној пописној комисији. Током овогодишњег пописа 
имовине и обавеза кроз рад 43 појединачне комисије, било је ангажовано око 200 запослених из свих 
организационих делова и радних јединица наше компаније. Користим прилику да захвалим свим колегама 
који су учествовали у овогодишњем попису, као и свим службама и секторима у нашем предузећу који су 
дали немерљив допринос успешној реализацији овог великог посла, рекла нам је Зора Коларски.         В.А.  

Проф. др Муамер Реџовић председава седници Надзорног одбора ЈП „Србијагас”

Састанак ЦПК са пописним комисијама у Новом Саду

О резултатима пословања у првих девет месеци, седница НО

На почетку године редовно извештавање комисија Надзорном одбору
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Гасификација једна од мера за смањење загађења ваздуха

У Ивањици почело потписивање уговора за прикључење на ДГМ 2020.

СРБИЈАГАС ЋЕ СМАЊИТИ ТРОШКОВЕ 
ПРИКЉУЧКА И ПРУЖИТИ МОГУЋНОСТ 
ОТПЛАТЕ НА РАТЕ

ПОТРОШАЧИ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА УВОЂЕЊЕ ГАСА

Вест коју су објавили безмало сви 
медији у земљи гласи: Генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић најавио је у среду, 22. 
јануара, да ће бити снижена цена 
прикључка на гас и да ће грађани 
за то моћи да добију од Србијагаса 
бескаматна средства на период од 
три до пет година, која ће враћати 
кроз измиривање рачуна за гас.

Директор Бајатовић је, гостујући 
у Јутарњем програму на Првој 
телевизији, рекао да ће Србијагас 
смањити трошкове за прикључак 
на гас на око 650 евра за 
домаћинства, у договору са 
Агенцијом за енергетику.

- Тражићемо да локалне 
самоуправе избаце све таксе, јер 
ако неко неће да се прикључи то 
није приход и тражићемо од владе 
да реагује у том смислу. Србијагас 
је упутио захтев влади и рачунам 
да ћемо бити подржани да се 
одобре нека средства, тако да 
ћемо давати бескаматна средства 
грађанима за прикључење на гас 
на три до пет година да не морају 
да иду у банку. Биће у обавези да 
то плате кроз рачун за гас, рекао 
је он.

Говорећи о животној средини, он је 
навео да у Београду нису топлане 

загађивачи пошто су скоро све на 
гас и додао да би само у Београду 
могло да се уведе више од 300.000 
индивидуалних прикључака, као 
и да ће комплетна гасификација 
бити завршена наредне године у 
главном граду. У току су и пројекти 
гасификације ваљевског округа, 
а завршена је гасификација 
пожаревачког округа, додао је 
Бајатовић.

Србија разматра да помогне 
Бугарској у градњи Турског 
тока
Директор Србијагаса је овом 
приликом изјавио и да Србија 
разматра да помогне Бугарској 
да на својој територији заврши 
деоницу гасовода 
потребну како 
би се Србија 
прикључила на 
Турски ток, као 
и да ће у нашој 
земљи све бити 
завршено и 
спремно најкасније 
до 1. октобра ове 
године.

На питање зашто 
касне радови на 
Турском току у 
Бугарској и да ли 

та земља одуговлачи јер то траже 
Американци, Душан Бајатовић 
је истакао да Бугарска јесте под 
притиском, али и да Бугари имају 
додатну амбицију пошто хоће да 
буду хаб за снабдевање, односно 
да добијају гас и из Турске, 
Румуније и Грчке. 

- Бугари су издали дозволе за 
градњу и започети су неки мањи 
радови. Јужни ток је пропао управо 
због позиције Бугарске. Ми смо 
раније тврдили да ће бити нове 
верзије Јужног тока и ево видимо 
Турски ток, као и да ће економски 
интереси надвладати политичке. 
Тако ће се десити и сада, 
напоменуо је Бајатовић.

Како је појаснио, разговара се о 
томе да се Србија можда укључи 
у изградњу у Бугарској са делом 
механизације и заваривача, 
како би се што пре урадио први 
део гасовода у Бугарској од 308 
километара и да би Србија могла 
да се прикључи на бугарски 
систем, што је неопходно за 
добијање гаса из Турског тока.

Он је још једном поновио да 
је у Србији положено свих 403 
километра цеви у земљу и да је 
остало да се ураде још потребне 
блок станице и четири мерне 

станице, компресорска станица, 
као и три „излаза“, код Ћуприје, 
Београда и Госпођинаца.

- Радови апсолутно теку по 
планираним роковима. Тачно је да 
смо мало успорили јер није добро 
варити на минус пет, а нема ни 
разлога пошто имамо довољно 
времена, јер до 1. октобра треба 
све да завршимо и то ћемо и 
урадити. Све је у роковима што се 
тиче Србије, потврдио је он.

Према његовим речима, Мађари 
већ букирају капацитете, Бугари су 

већ продали 100 одсто капацитета, 
као и Србија, која је продала 
100 одсто капацитета и то све 
за 20 година. Почеле су то да 
прате банке и то ће, додаје, бити 
класично пројектно финансирање.

- Све је пријављено Агенцији 
за енергетику, која је донела 
одговарајућа акта. Очекујемо 
да ће се већ крајем марта ући у 
сертификацију и рачунамо да ће 
тај први део бити завршен до маја, 
а компресорска станица најкасније 
до 1. октобра, навео је директор 
Србијагаса.

Он, такође, додаје да Бугарска 
сада мало преговара око цене гаса, 
али да ће и Србија преговарати 
када дође време и да је нормално 
да се сви боре за што бољу цену 
гаса. У вези са капацитетом 
гасовода кроз нашу земљу, 
директор Србијагаса је истакао да 
ће у Србију улазити око 12,5 или 
13,88 милијарди кубика гаса. Осим 
тога, ослободиће се и Хоргош, 
а Србија ће, због тога, моћи да 
користи и гасовод „Северни ток 2“. 

Мишљења је да санкције САД због 
„Северног тока 2“ нису усмерене 
ка Русији, већ ка Немачкој, како не 
би била енергетски предоминантна 
енергетска сила. Директор 
Бајатовић је додао још и то, у овом 
разговору на ТВ Прва, да би Србија 
у случају да није било дешавања са 
Украјином, могла да се снабдева и 
из Чешке, Словачке и са „Северног 
тока 1“, као и из других праваца, 
с обзиром на то да нам је у 
индустрији порасла потрошња гаса 
за читавих 30 одсто.

(www.tanjug.rs)

Пред крај прошле године у 
Ивањици, општини у Моравичком 
округу, почело је потписивање 

уговора о стварању техничких 
услова за прикључење објеката 
купца природног гаса на 

дистрибутивни 
гасоводни систем 
ЈП „Србијагас“. 
Како је објавила 
оштина Ивањица, 
сви грађани који 
су пријављени за 
прикључење на 
дистрибутивну 
мрежу, а још им 
нису урађени 
прикључци, исте 

ће добити током ове године, 
наравно уколико за то постоји 
техничко решење. Грађанима, 
односно будућим купцима који се 
пријаве за прикључење објекта 
на дистрибутивну гасну мрежу 
у општини Ивањица, и то до 31. 
марта 2020. године, најављено је 
да ће на прикључење на гас имати 
попуст од 20% на цену прикључка. 
Све детаљније информације 
Ивањичани могу да добију у нашој 
радној јединици у Чачку, као и у 
својој локалној самоуправи.

(www.ivanjica.gov.rs)

Гасификација у центру пажње овог интервјуа

Потписивање уговора у згради општине у Ивањици

Директор Бајатовић у Јутарњем програму ТВ Прва

Велик значај довођења гаса до домаћинстава у Србији
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Тржиште гаса, цене и снабдевање, 
завршетак магистралног гасовода 
кроз Србију од бугарске до 
мађарске границе, проширење 
складишних капацитета и 
изградња новог подземног 
складишта гаса у Банату, повећана 
потрошња „плавог енергента“, 
али и пословање Србијагаса, 
наплативост потраживања и 
реструктурирање...све су то теме о 
којима је било речи у интервјуима 
које је пред крај 2019. године 
генерални директор ЈП „Србијагас“ 

Душан Бајатовић дао 
појединим домаћим 
медијима.

У среду, 25. децембра 
он је био гост Јутарњег 
програма Радио 
телевизије Србије. Том 
приликом директор 
Србијагаса изјавио 
је да су у Србији 
завршени радови на 
постављању линијског 
дела националног 
магистралног гасовода 

од границе са Бугарском до 
границе са Мађарском у дужини од 
403 километра.

- Подбушен је Дунав, Тиса, Морава, 
сви канали и пролази, цеви су 
спојене. Тако да можемо да кажемо 
да је Србија свој део посла, када 
је у питању постављање цеви, 
на интерконектору од бугарске 
до мађарске границе, завршила. 
Очекујемо да завршимо и радове 
на мерним станицама. Србија ће 
имати три излаза са овог гасовода, 
код Параћина, Београда и негде 
код Зрењанина. Остаје да се 
уради и излаз за складиште гаса у 
Банатском Двору. Наши саветници, 
једна америчка и једна немачка 
фирма, рекли су да смо на овом 
послу били три пута ефикаснији у 
изради и спровођењу овог пројекта 
него што је то просек код водећих 

европских компанија, рекао је 
Бајатовић. 

- Дакле, до маја ове године 
је планирано да се уради 308 
километара, који ће омогућити да 
се споји ово што смо ми урадили у 
Србији са бугарским националним 
гасоводним системом, што ће 
Србији омогућити да добијамо 
8,7 милиона кубних метара 
дневно, односно нешто преко 3 
милијарде годишње за потребе 
наше земље, али и Босне и 
Херцеговине и Републике Српске. 
Ако Бугари убрзају, онда ће то 
бити у роковима. Постоје проблеми 
са радовима на „Турском току“ у 
Бугарској, али комплетан гасовод у 
тој земљи и оно што треба да ураде 
Мађари, требало би да буде готово 
до 2022. године. Сви капацитети 

„Турског тока“ су 100% продати. То значи да је ово 
комерцијални пројекат. Источна Европа је гладна 
гасовода и не би било добро да се то политички 
спречава. Ја претпостављам да ће, као и у случају 
Немачке и „Северног тока 2“, ипак,  преовладати 
економски интереси, истакао је директор Србијагаса.

Он је, такође, рекао да се завршава пројекат 
проширења капацитета Подземног складишта гаса 
у Банатском Двору, као и да се са Владом Републике 
Србије разматра изградња још једног складишта гаса 
у Итебеју, у Банату, чији ће капацитет бити једна 
милијарда кубика гаса.

На питање новинара о ценама и снабдевању гасом 
у овој грејној сезони, директор је рекао да грађани 
Србије не треба да брину, јер су набављене довољне 
количине гаса, допуњено складиште у Банатском 
Двору и обезбеђени транспортни правци из Чешке, 
Словачке, Аустрије и из мађарских складишта, а све 
у циљу сигурног и стабилног снабдевања тржишта 
природним гасом.

Гостујући у емисији „Добро јутро Србијо“ на „Happy“ 

ТВ, директор је ово још појаснио и рекао да је 
Србија, односно Србијагас, свој део посла урадио 
на време и да нико није конкурисао на наше 
додатне капацитете, за којима смо имали потребу 
пошто смо мењали руте снабдевања. 

- Ти капацитети се, иначе, откупљују на јавним 
аукцијама. И заиста, нико није конкурисао на 
капацитете који требају Србији. То је била нека 
врста солидарности, јер ту је економска политика 
у питању, то су паре. Чак су нам дали одређене 
флексибилности, рецимо приликом транспорта 
гаса у Мађарској, што говори о односима 
две земље, о томе шта су заједно урадили и 
договорили председници Вучић и Орбан, што 

опет говори да Србија има неки ауторитет, да се 
разуме наша позиција, додао је Бајатовић.

У новогодишњем интервјуу за новосадски „Дневник“, 
директор је истакао да се цена гаса на домаћем 
тржишту неће мењати и да промену цене не треба 
очекивати ни наредних месеци.

- С обзиром на то каква је садашња ситуација, с 
великом вероватноћом може се рећи да ће цена гаса 
бити стабилна током следеће године, рекао је пред 
крај године Душан Бајатовић.

Говорећи о дистрибуцији гаса, он је изнео став да ова 
област не би требало да буде комунална делатност 
и да ће у оквиру реструктурирања Јавног предузећа 
„Србијагас“, дистрибуција бити издвојена и да ће се 
формирати четири дистрибутивне зоне за Београд, 
Нови Сад и још две у централној Србији.

- Потрошња гаса у Србији расте. Бележи се повећање 
од чак 30%, а реч је углавном о повећању потрошње 
код индустријских потрошача, навео је он, додајући за 
медије и то да је Србијагас одвојио „Транспортгас“, у 
овој фази правно, односно да он остаје у некој врсти 
холдига, те да ће отварање српског тржишта гаса 
бити контролисано чиме би се спречиле шпекулативне 
активности. 

- У будућности ћемо отворити и дистрибутера, и 
трговца, и складиштара, и све ће бити у складу са 
најбољом европском праксом, али контролисано, 
напоменуо је он.                       В.Арсић

Директор Бајатовић пред Нову годину дао интервјуе РТС-у, „Happy“ ТВ и листу „Дневник“

ГАСА ЋЕ БИТИ, И ТО ПО СТАРОЈ ЦЕНИ!

Преузето из других медија

ЗНАЧАЈ НАШЕГ 
ПРИКЉУЧКА НА 
„ТУРСКИ ТОК“ 
ВИШЕСТРУК
Нови интерконектор, за који 
ћемо ове године радити 
компресорску и мерне станице, 
значајан је из више разлога, 
казао је директор Бајатовић за 
„Дневник“.

- Пре свега је важан јер 
омогућава диверсификацију 
праваца допреме гаса у 
Србију. Поред тога, допринеће 
повољнијој цени гаса, већој 
конкурентности, поузданост 
снабдевања биће далеко већа... 
Наравно, ту су и приходи 
који ће се остваривати због 
проласка гасовода кроз 
територију Србије, а они би по 
свим основама требало да буду 
између 50 и 70 милиона евра 
годишње, истакао је он.

ИНТЕРКОНЕКЦИЈА 
НИШ-ДИМИТРОВГРАД
На питање новинара РТС докле 
се стигло са интерконекцијом 
Србија-Бугарска, од Ниша 
према Софији, директор 
је казао да је добијена 
грађевинска дозвола крајем 
децембра и да се сада 
разрађује пројекат, за који 
је ЕУ одобрила нешто мање 
од 50 милиона евра. Близу 
смо расписивања тендера 
за извођача радова, рекао је 
Бајатовић.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА
Ми покушавамо да се приближимо степену наплате 
од 98%, понекад дођемо дотле, па онда то мало 
падне, још увек има те социјалне полтиике, али све 
мање, рекао је говорећи о наплати потраживања 
за испоручени гас директор Србијагаса Душан 
Бајатовић. 

- Морамо имати разумевање за школе, болнице 
и остало, па и за поједине даљинске системе 
грејања у лоше стојећим локалним самоуправама. 
Али, и тога ће морати да буде све мање. Србијагас 
никоме ништа не дугује, претходне три године 
смо, практично, завршавали са 150 милиона евра 
профита, тако да мислим да сад добро стојимо. 
То нам је омогућило и да учествујемо у наставку 
процеса гасификације у Републици Србији, да, као 
инвеститори, учествујемо и у изградњи гасовода у 
појединим индустријским зонама, што је опет добро 
за све оно што се дешава у Србији, навео је Душан 
Бајатовић.
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Инфо плус

Заједно смо испратили и 2019. годину У 2019. бележимо за око 11% више објава него у 2018. години

И ове године у јануару саопштење о статусу малог купца

ОЧЕКУЈУ СЕ ЈОШ БОЉИ РЕЗУЛТАТИ 
У 2020!

И ДАЉЕ У ВРХУ ИНТЕРЕСОВАЊА 
ЈАВНОСТИ

УСЛОВ - ПОТРОШЊА ДО 100 ХИЉАДА 
КУБИКА И ОБЈЕКТИ ПРИКЉУЧЕНИ НА ДГМ

13

Пет година за редом Јавно 
предузеће „Србијагас“ 
остварује позитивне резултате 
у пословању, а тако ће, по 
свему судећи, бити и убудуће! 
Управо, у знаку истицања доброг 
пословања, успешног завршетка 
полагања магистралног гасовода 
од бугарске до мађарске 

границе, решавања 
дугова и усклађивања 
пословања у складу са 
законом дефинисаним 
обавезама, испратили 
смо 2019. годину. Већ 
по традицији, запослени 
у свим организационим 
деловима обележили су 
крај пословне године, 
радно, а ипак и свечано, 
све у оквирима скромног 
и пригодног обележавања 
Нове године. 

У Новом Саду, колегама из 
Стручних служби који раде 
у Пословном центру НИС-
Гаспромњефта, на испраћају старе, 
2019. године, у име председника 
Јединствене синдикалне 
организације за више послодаваца 
Вељка Милошевића, обратио се 

члан Одбора ЈСО из Синдикалне 
организације „Транспортгас 
Србија“ Душан Ћурчић. Он је 
истакао да је компанија наставила 
тренд позитивног пословања и 
да је реализовала најзначајније 
инвестиционе пројекте који 
су важни за целу нашу земљу, 
захваљујући залагању свих 
запослених и менаџмента, 
али и поштујући договоре и 
смернице нашег  оснивача, Владе 
Републике Србије и надлежних 
министарстава.  

Све честитке и најбоље жеље на 
приватном и пословном плану 
у овој 2020. години,  у коју смо 
увелико закорачили, упућује вам и 
редакција компанијског листа „Гас 
прес“!

Гп.

Ксенија Аћимовић

Прошле године најзаступљенија 
тема била је „Турски ток“, 
водећи медиј и даље је 
Интернет, преовлађујућа 
конотација-неутрална! То би 
укратко био сажетак Анализе 
заступљености у медијима ЈП 
„Србијагас“ и свих других тема које 
се тичу пословања, енергетике, 
цене гаса, подземног складишта 
у Банатском Двору, зависних 
предузећа итд. Подаци из Анализе, 
коју је као и претходних година 
припремила Служба за односе с 
јавношћу и маркетинг, показују да 
је у 2019. години укупно објављено 
9.628 текстова у штампи, на ТВ и 
радио станицама и на интернет 
медијима. Структура по медијима 
показује да је више од две трећине 
објава било на интернету (72%), 
16% или 1.540 чланака о нама су 
написале новине, а 1.112 прилога 
је објављено на телевизијама 
и на радију. Оно што је за нас 
нарочито интересантно, од овог 
броја највећи број објава, чак 
91,49% је неутралног тоналитета, 
око 5% је позитивних и око 3,5% је 
негативних текстова.

Када је реч о темама, највише 
наслова je у вези 
са 

„Гасоводима“ и склопу 
тога нарочито је помињан 
гасовод „Турски ток“ са 
чак 1.475 објава. Следе 
потом теме: „Пословање 
Србијагаса“ (814), „Изјаве 
генералног директора 
Душана Бајатовића“ (294), 
„Подземно складиште гаса 
Банатски Двор“ (283), „Цена 
гаса“ (121), „Дистрибутери 
гаса“ (68) и „Зависна 
предузећа“ (49).

У електронским медијима, 
највише прилога било је на РТС-у, 
РТВ-у, ТВ „Happy“, телевизијама N1 
и Прва. Радио телевизија Србије 
објавила је највише позитивних 
објава, укупно 13. Политика, 
Дневник и Вечерње новости су 
новине које су имале највећи број 
текстова о нама, укупно 609, а 
по позитивним објавама 
предњачи Дневник. Од 
интернет портала, Србијагас 
и теме које нас дотичу 
су најчешће 
спомињане на 
Танјуговој страници 
www.tanjug.rs, затим 
следе www.b92.net и 
www.blic.rs. 

И на крају, када 

је реч о најспомињаној теми, о 
„Турском току“, интересантно је 
да се „у број“ поклапају објаве 
на електронским и у штампаним 
медијима (по 273), а када је реч о 
тоналитету, преовлађају, наравно, 
неутрални текстови, а бележимо 
да је о овој теми објављено чак 
6,7% изразито позитивних чланака.  

Јавно предузеће „Србијагас“ 
обавестило је, средином јануара, 
сва домаћинства прикључена на 
дистрибутивни гасоводни систем 
Србијагаса, у складу са Законом о 
енергетици („Службени гласник 
РС“, бр. 145/14), члан 261, став 1, 
тачка 15, да припадају категорији 
„Мали купци“. 

Осталим купцима природног гаса, 
који нису домаћинства, а који у 
складу са Законом о енергетици, 
члан 2, став 1, тачка 38 имају 
статус Малог купца, ЈП „Србијагас“ 
је послао писано обавештење о 
статусу.

Напомене:

Од 1. јануара 2015. године право на 

јавно снабдевање по ценама које 
регулише Агенција за енергетику 
имају само домаћинства и мали 
купци природног гаса - крајњи 
купци чија је годишња потрошња 
природног гаса до 100.000 m3 и 
чији су сви објекти прикључени на 
дистрибутивни систем.

Јавни снабдевач ЈП „Србијагас’’ је 
обавештен о листи купаца који 
испуњавају услове за статус малог 
купца.  

(www.srbijagas.com) 

Прес угао
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Инфо радови

Са Зрењанинцима о радовима током ове зиме

Сектор техничке подршке Београд

НАЈВИШЕ ПОСЛА САДА ИМА У РАДИОНИЦИ 
РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДА“

НОВА ПРИКЉУЧЕЊА У ПОЖАРЕВЦУ 
И АРАНЂЕЛОВЦУ

Весна Арсић

Хладно време и прави зимски 
услови који ових децембарских 
и јануарских дана владају 
напољу, не дозвољавају да се 
неки велики радови изводе на 
нашем гасоводном систему. 
Наравно, у случају да до неких 
ванредних ситуација дође, 
екипе нашег „Одржавања 
гасовода“ спремне су да брзо 
реагују и изврше санације 
где год да то затреба. У овој 
„зимској паузи“ од изласка на 
терен, колеге из Зрењанина, 
ангажоване су на пословима 
у радионици њихове радне 
јединице, где се врше припреме 
за оно што их чека чим дођу први 
пролећни дани и почне нова сезона 
радова. Извештај о урађеном послу 
у децембру и јануару добили смо 
од директора Сектора техничке 
подршке Београд задуженог за 
послове одржавања гасоводног 
система Слободана Паскаша.

- Ако се изузму неки послови 
које смо урадили до половине 
децембра, а који су преостали 

још из јесењег периода када смо 
највећи део капацитета усмерили 
на санацију магистралног гасовода 
МГ-04 код Бачког Петровог Села, 
остатак месеца и ове јануарске 
дане, углавном, смо провели 
овде у радионици у Зрењанину. 
Од тих задатака, најпре бих 
навео израду 200 кућних гасних 
прикључака, а поред овог, у раду 
је још један „контингент“ кућних 

прикључака, овога пута од 
100 КГП. Тај посао радимо по 
налогу „Дистрибуције“. У ових 
неколико зимских недеља 
урадили смо и реконструкцију 
мерне линије на МРС 
„Тителски ред“ у Зрењанину, 

санацију гасовода средњег 
притиска Опово-Дебељача, 
санацију цурења гаса на ГМРС 
Уљма, поправку изолације на МГ 07 
код Аде и испитивање измењивача 
топлоте на ГМРС Футог. Треба рећи 
и то да су наше екипе извршиле и 
реконструкцију филтера на ГМРС 
Кула и замену котла на ГМРС Бачко 
Градиште, као и санацију цурења 
гаса на ГМРС „Стари Тамиш“ у 
Панчеву, набројао нам је радове у 
овом извештају Слободан Паскаш.

Колеге из Електро службе највећи 
и најважнији посао у овом периоду 
урадили су у Бијељини, где су 
били 10-так дана на терену. Тамо 
је урађена катодна заштита са 

анодним лежиштима на деоници 
гасовода дугој 20 километара, 
од границе са Србијом, тј. од 
Шепка до Бијељине, као и 20-так 
контролно мерних извода. Остало 
је још да се монтирају две станице 
које је „Бијељина гас“ већ купио, 
а које ћемо монтирати на лицу 

места у договору са 
испоручиоцем ове 
опреме, каже нам 
Паскаш.

- Електро служба 
припремила је, 
такође, Годишњи 
извештај о раду, где 
смо навели све оно 
што је завршено у 
2019. години, а што 
спада у редовне 
задатке Службе. 
То је комплетно 
електроодржавање 

гасовода и гасоводних објеката, 
у које спадају: обавезна 
мерења стања катодне заштите 
громобранских уземљења, 
као и катодне заштите дуж 
трасе, расподеле потенцијала, 
мерење ФИД заштите комплетне 
електроинсталације, монтажа и 

реконстукција расвете на нашим 
објектима итд. Један такав 
посао на поправци расвете ових 
дана смо радили за колеге из 
„Дистрибуције“ Панчево, додаје 
Паскаш.

Иначе, годишње извештаје урадили 
су и сви други делови „Одржавања 
гасовода“, дакле и Служба 
машинског одржавања. У њих 
је, сасвим сигурно, ушло све оно 
што смо спомињали у овим нашим 
редовним рапортима са терена, 
а у којима смо ове године некако 
највише спомињали санације које 
су рађене на основу инспекције 
гасоводног система интелигентим 
крацером. Тако уочена оштећења 
поправиле су екипе РЈ „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин, а све у циљу 
функционалности и сигурности 
система гасовода ЈП „Србијагас“.

Јасмина Ђорђевић

Укратко, радно и са пуним распоредом и ове 
зиме и у Београду! Према речима Оливере Вујовић, 
управнице Сектора техничке подршке Београд, 
средином јануара, а на захтев Сектора дистрибуције, 
извршено је прикључење новоизграђеног гасовода 
DN100, у  дужини од 150 метара и мерно-регулационе 
станице МРС „Бамби“ на постојећу градску 
мрежу  ГМ 08-05/фаза XIII, града Пожаревца.

Након тога, прикључен је и  новоизграђени 
гасовод DN50, дужине 250 метара и Мерно-
регулациона станица „Пештан д.о.о“ 
Буковик Аранђеловац, на катастарској 
парцели бр. 413/3 КО Буковик, а на 
постојећу градску мрежу ГМ 07-02  у 
Аранђеловцу.

- Машинске послове на прикључењу МРС 
„Бамби д.о.о“ као и прикључењу МРС 
„Пештан д.о.о“ на постојећу градску мрежу, 
извршио је Сектор техничке подршке 
Београд, каже Оливера Вујовић. 

Послове затварања, блиндирања и 
отварања секцијске славине на овом делу 
градске мреже вршила је РЈ „Одржавање 

гасовода” и РЈ „Мерење и регулација”, у сарадњи са 
Сектором дистрибуције природног гаса. 

- За време извођења ових радова успостављена 
је поуздана веза са Диспечерским центром ЈП 
„Србијагас“ у Београду, као и са екипама непосредно 
ангажованим на извођењу, рекла је за наш Гас прес 
Оливера Вујовић. 

КАКО ОЦЕЊУЈЕТЕ РЕЗУЛТАТЕ У 2019?
Ми, заиста, немамо разлога да будемо незадовољни, казао је 
одговарајући на наше питање о урађеном у 2019. Слободан 
Паскаш. 

- Сви послови и сви задаци који су нам поверени, завршени су и 
урађени успешно и на време. Сваке године имамо све више посла, 
то је оно што је приметно, а оно што је још важније то је да ћемо 
се, највероватније ове године, и кадровски појачати и решити наш 
проблем који је настао одласком једног броја колега или у пензију 
или напуштањем предузећа већ из неког другог разлога... У сваком 
случају, ове године ће, надамо се, бити много лакше јер ћемо 
бројно јачи, у организационом смислу, сигурно моћи да одговоримо 
на све изазове које нам посао буде донео, истакао је Слободан 
Паскаш.

Радиле и грађевинске машине у Бијељини Десет дана на терену у Републици Српској

Израда топлог прикључка

Катодна заштита у околини Бијељине Прикључење „Бамби“ Пожаревац „Пештан“ Аранђеловац, радови
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Портрет

Весна Арсић
Владимир Уторник

Пут према једном од наших 
најважнијих гасоводних 
објеката, Пријемно предајној 
станици у Хоргошу, за нас који 
смо писали овај текст и који 
први пут одлазимо тамо, заиста 
је био прави „пут у непознато“. 
Од момента када смо се са главног 
пута за гранични прелаз „Хоргош 
2“ искључили на споредни пут, 
ређале су се несвакидашње слике 
њива, на којима ових зимских дана 
„царују“ ждралови, срне а понекад 
и дивље свиње и велике дропље, 
ту је и свеже затрпани ров у који 
су до недавно полагане цеви 
„Турског тока“ кроз нашу земљу, 
а на сваких стотинак метара, па и 
мање, срећу се групе миграната, 
које овом трасом покушавају да 
нађу „свој пут“. И тако, уз буку 
понеког заосталог трактора на 
њивама и кликтање ждралова, 
стигосмо на ППС Хоргош, где нас 
је сачекао наш љубазни домаћин, 
колега Атила Пушкаш, руковалац 
гасоводним инсталацијама у РЈ 
Транспорт Нови Сад која припада 

новоформираном предузећу 
„Транспортгас Србија“.  

Дакле, у нашу земљу гас, за сада, 
улази само из једног правца. 
Кључно место где стиже гас из 
увоза и одакле се даље шаље 
према унутрашњости Србије, али 
и према Босни и Херцеговини, 
је Пријемно предајна станица 
(ППС) Хоргош. Овде, али и на 
још 5 великих главних мерно-
регулационих станица у близини, 
и то у Хоргошу, Малим Пијацама, 
Суботици, Кањижи и на ГМРС  
Азотара Суботица, наш саговорник, 
заправо, „проводи“ своје радно 
време. Појашњавајући нам свој 
посао, каже да је он састављен 
из више сегмената и да је заиста 
његов распоред обавеза увек пун.

- Да поједноставим-најпре 
преузимам гас, преко у Мађарској. 
Док није било савремене 
технологије дневно смо ишли 
преко, свакодневно се правио 
записник о примопредаји количина, 
састава и свих других података и 
карактеристика гаса који је улазио 
у наш систем. Сада је то другачије 
и ти преласци су проређени, тако 

да само једном недељно идемо 
у Кишкундорожму, где заправо 
надгледамо и контролишемо 
да ли је та предаја гаса по 
свим стандардима. Е онда се 
враћам и овде, у Хоргошу, 
примам тај гас који сам оданде 
послао. И наравно, шаљем га 
даље према потрошачима у 
Србији нашим транспортним 
системом. Поменули смо 
већ мерне станице које 
обилазим и контролишем 
готово свакодневно, а 
надгледам и рад још две 
мерно-регулационе  станице, 
у Жеднику и Мишићеву, које 
тренутно не раде, али их ипак 
пратимо и реагујемо уколико 
приметимо да нешто није у 
реду. Ту је и компјутерска сала 
овде у Хоргошу где су мерни 

уређаји и где сваког тренутка 
можемо да видимо количине, 
проток, притисак, температуре, 
састав и све друго што је битно 
за „Мерење и регулацију“.   Ипак, 
најважније станице су оне код 
Суботице и Кањиже. Суботичка, 
јер тамо има највише великих и 
индивидуалних потрошача. ГМРС 
Кањижа је значајна и због тога што 
одатле иде магистрални гасовод, а 
дистрибуцију ту преузимају колеге 
из Кикинде. Уз пут узимамо и 

телеметријске податке и шаљемо 
их у Нови Сад где се проверава да 
ли је све по стандардима. Све у 
свему, имајући у виду да ми је кућа 
од ове станице у Хоргошу удаљена 
23 километра, и да обилазим 
све ове објекте, може се рећи да 
дневно, у просеку, пређем око 150 
километара, што, верујте, нарочито 
у зимским условима, и није мало и 
лако, каже нам Атила.

Интересантно је и то што наш 
колега из „Транспортгаса“, као 
што смо рекли, најмање једном 
недељно, а по потреби и чешће, 
прелази у суседну Мађарску, чије 
погранично село Роске, види са 
прозора своје ППС. 

- Прелазим исто као и ви, и као 
сви други грађани који дођу на 
границу. Дакле, немам приоритет, 
тако да нарочито у летњој сезони 
и за време празника, када се више 
путује, то чекање на граници 
може да компликује овај наш 
посао. Најдуже сам чекао 4,5 
сата једног лета, али навикао 
сам и на то. Зато најрадије идем 
на прелаз Ђала-Тисасигет, јер се 
тамо некако најбрже прелази. И 
онда, преко Сегедина, путујем 
до Кишкундорожме, која је овим 
путем скоро 40 километара 
удаљена, а када бисмо ишли 
трасом гасовода, то је свега 15-так 
km. Тамо, дакле, сваки трећи месец 
радимо баждарење, а између 
два баждарења, сваке последње 
недеље у месецу, радимо 
такозвано „редно тестирање“ 

мерача, што подразумева 
одређену процедуру 
коју морају обе стране 
да испоштују, а све то је, 
уосталом, дефинисано и у 
уговору који смо заједно 
потписали. Углавном је до 
сада било све онако како 
треба да буде и након 
сваке овакве контроле, 
све враћамо у ранији ред. 
Уколико људи из „FGSZ“ 
желе нешто ванредно да 
мере или имају неке друге 
интервенције на техници 
која је овде, морају то 
две недеље раније да 
нам најаве. Проблем 
представља то што на 
станици Кишкундорожма 
сада више нема радника који 
то одржавају, раније их је било 
двојица, па се некад догоди да 
морам и да чекам да неко дође. 
Кишкундорожма је иначе једна 
велика станица, то вам је права 
„окретница“ где се улива већи 
број гасовода и одатле један део 
њих креће ка другим државама, 
појашањава нам Атила Пушкаш.

Као што је познато, из Мађарске ка 
нама долазе два гасовода, гасовод 

600 и гасовод 700, код нас се они 
зову МГ 06 и МГ 07. О њима смо 
писали више када смо у септембру 
обележавали 40 година њиховог 
успешног рада. Сада смо упознали 
и човека, који странице свог 
радног века, а до сада има укупно 
33 године стажа од чега 17 у 
Србијагасу, а 16 у Дистрибутивном 
предузећу „Слога“ Кањижа, 
исписује управо овде, на Хоргошу, 
одакле почињу ова два наша за 
сада, најважнија гасовода.

Упознајте Атилу Пушкаша, руковаоца гасоводним инсталацијама „Транспортгас Србија“

НА ПРИЈЕМНО ПРЕДАЈНОЈ СТАНИЦИ 
„ХОРГОШ“ – 17 ГОДИНА

ПОЗДРАВ ПРЕКО 
ДВОГЛЕДА
- Ситуација и догађаји са 
мађарским граничарима често 
су занимљиви, посебно од када 
је актуелна мигрантска криза. 
Рецимо, када се приближим 
граници да нешто проверим, 
одмах с друге стране видим 
граничара како са двогледом 
осматра шта радим. Онда и ја 
из аута извадим двоглед па 
се и он изненади, али се све 
заврши тако да у знак поздрава 
махнемо један другом.

ПОРОДИЦА, ЛОВ
Атила живи у Кањижи, у 
породичној кући са супругом 
и две ћерке, које се школују 
и раде у Мађарској. Иде у лов 
од своје четврте године, мада, 
каже, сада, нажалост, све ређе. 
Труди се да недељом, ипак, не 
прескочи одлазак у природу 
са својим ловцима из Кањиже. 
Трофеји, му каже, нису важни, 
јер је већи ужитак да је напољу, 
на свежем ваздуху, да хода и 
буде у друштву.

ФАУНА НА СЕВЕРУ БАЧКЕ
- У зиму 2003. године кад сам дошао да радим овде, првог радног дана 
долазећи на посао видео сам крдо од око 300 срна. Свакодневно се овде 
иначе могу видети птице разних врста, а посебно је занимљива велика 
дропља (дивља ћурка), која је једна од најугроженијих врста птица у 
Европи. Ради се на томе да се ревитализује овај редак примерак фауне 
који је законом заштићен, а сам сам једног дана видео пет комада ових 
великих птица, каже Атила Пушкаш.

Атила Пушкаш у кругу ППС Хоргош

У доласку нас је сачекало јато ждралова

Рад на улазу у наш транспортни систем је веома важан
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У децембру и јануару две акције добровољних давалаца у ЈП „Србијагас“ Генерални директор Душан Бајатовић посетио Суперлигаша са Слане баре

У децембру одржан Меморијални турнир „Александар Савић Савке“

ЈОВИЦА КОСТИЋ ИЗ БЕОГРАДА 
ПО 94-И ПУТ ДАО КРВ!

ПОКЛОН - ОПРЕМА ЗА СВЕ ФУДБАЛЕРЕ 
МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПРОЛЕТЕРА

ФУДБАЛЕРИ СРБИЈАГАСА ЧУВАЈУ УСПОМЕНУ 
НА СВОГ КОЛЕГУ

Београђани хумани на почетку 
2020, а Новосађани на крају 
прошле године! Тиме је 
настављен континуитет акција 
добровољног давања крви у Јавном 
предузећу „Србијагас“.  

Прва овогодишња акција 
добровољног давања крви у 
београдском делу наше компаније 
одржана је у среду, 22. јануара  
године и успешно је завршена. 
Мобилна екипа Института за 
трансфузију крви у Београду 
је у просторијама београдског 
организационог дела на 
Бежанијској коси (Аутопут 11) тога 
дана боравила од 9 до 13 часова. 

А међу даваоцима је по 94-и пут 
био колега Јовица Костић, коме је 
ово био последњи пут да даје крв 
као радник наше компаније, јер већ 
у фебруару одлази у пензију. 

- Жао ми је што нисам стигао до 
бројке 100, али сам задовољан што 
сам својом активношћу до сада, 
надам се, многима помогао. Живот 
је веома непредвидив, никад се 
не зна шта може да нам се догоди 
и када ће нама, или некој нама 
блиској особи, хитно затребати 
драгоцена течност, рекао нам је 
Јовица Костић.

Према речима Миладије –
Цице Драгићевић из Актива 
добровољних давалаца крви у 
Београду, крв је дало 25-оро наших 
колега. Од тог броја било је осам 
дама, а један колега је први пут 
дао крв.

- Добровољним давањем крви 
стварамо један уређен здравствени 
систем који ће свима нама 
обезбедити осећај сигурности 
да, када нам буде најпотребније, 

крви ће бити довољно. Нашем 
колеги Костићу желимо да му 
не буде потребна оваква помоћ 
у пензионерским данима који 
му предстоје, а захваљујемо се 
свима који су на најбољи могући 
начин наставили кампању „Дајте 
крв, улепшајте живот и себи 
и другима“, и својим хуманим 
гестом потенцијално удахнули 
нов живот људима којима је помоћ 
најпотребнија, чули смо од Цице 
Драгићевић. 

Апелу Актива добровољних 
давалаца крви у новосадском делу 
нашег предузећа одазвало се 40-
оро наших колегиница и колега. 
Последња акција у 2019. години 
организована је у четвртак, 26. 
децембра, у Заводу за трансфузију 
крви у Новом Саду. Колега 
Момчило Гаговић, који води овај 
актив и који је и сам вишегодишњи 
добровољни давалац крви, у овом 
извештају из Новог Сада  напомиње 
и то да су и овог пута, као и до 
сада, драгоцену течност дали 
и запослени у новоформираном 
предузећу „Транспортгас Србија“.

Наредне акције биће организоване 
крајем марта у Новом Саду и крајем 
априла ове године у Београду.  

Ј.Ђорђевић, В. Уторник

Генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан 
Бајатовић посетио је у понедељак, 13. јануара, 
Фудбалски клуб „Пролетер“ из Новог Сада, који се 
такмичи у Суперлиги Србије. Том приликом први 

човек наше компаније поклонио је свим члановима 
млађих категорија „Пролетера“, спортску опрему. 
Суперлигаш са Слане баре организовао је на дан 
дочека Православне Нове године,  дружење код свог 
стадиона. 

- Јавно предузеће „Србијагас“ са великим 
поносом помаже многобројне клубове и спортске 
организације. „Присутни” смо у готово свим 
најважнијим колективним спортовима који носе име 
„Војводина“, почев од рукометног, преко одбојкашког 
до фудбалског клуба. Поред тога, трудимо се да 
помажемо како аматерском спорту, тако и млађим 
категоријама. То ћемо чинити и убудуће, поручио је 
генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, 
пожелевши присутнима да буду успешни у новој 2020. 
години. Такође, Бајатовић је свима честитао божићне 
празнике и Православну Нову годину.  

В.У.

Већ 12 година за редом, у организацији 
Спортског клуба ЈП „Србијагас“, одржава 
се Меморијални фудбалски турнир у част 
Александра Савића Савкета, нашег бившег 
колеге, који је настрадао у саобраћајној 
несрећи. Спомен на њега, његов рад и 
огромну љубав према фудбалу чувају 
његове колеге фудбалери, који су радили 
са њим и добро га  познавали. Пред крај 
2019. године, тачније у суботу, 14. децембра 
у Спортској хали „Слана бара” у Новом 
Саду, одржан је овај турнир, и то уз учешће 
фудбалских екипа из радних јединица 
у Новом Саду, Београду, Зрењанину и 
Кикинди.

Како смо чули од оних који су учествовали у 
организацији овог догађаја, све наше екипе, учесници 
тог турнира, одиграли су све утакмице фер и 
коректно, и уз велико залагање. Финалну утакмицу 
играле су екипе Новог Сада и Београда. После велике 
борбе, како смо чули, екипа из Београда је победила, 
и то након извођења пенала. Тако су Београђани, 

овога пута, освојили прелазни пехар Меморијалног 
турнира „Александар Савић Савке“. После завршеног 
турнира, екипе су наставиле дружење сећајући се 
свог колеге који их је прерано напустио. И овога пута, 
на трибинама, али и на почетку турнира, као извођачи 
почетног ударца, били су Савкетови синови Немања 
и Урош. Њима и осталим члановима породице Савић, 
као и свим учесницима турнира у име предузећа и 
Спортског клуба, обратио се колега Радан Поповић.

В.А.

Акције Спорт

КРВ И ОВОГ ПУТА, 
ЗАЈЕДНО СА СВОЈИМ 
КОЛЕГАМА, КАО И ДО 
САДА, ДАЛИ И ЗАПОСЛЕНИ 
ИЗ НОВОФОРМИРАНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 
„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА!

Колеге из Новог Сада на предновогодишњој акцији Рекордер Јовица Костић (десно) са колегом из Београда

Друштвена одговорност, Душан Бајатовић са пионирима ФК Пролетер

Поздравна реч пред почетак турнира, Радан Поповић и наши фудбалери
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Синдикат Србијагаса подсећа 
оне који нису узели позајмицу 
да то још увек могу да учине! 
Наиме, Јединствена синдикална 
организација ЈП „Србијагас“ за 
више послодаваца, као што је 
познато, крајем маја 2019. године 
обавестила је све запослене, 
чланове синдиката да им је 
омогућила позајмицу у висини од 
25.000,00 динара, са отплатом 
на 12 месечних рата, путем 
административне забране и 

одређеним грејс периодом.

ЈСО, овим путем, подсећа све 
своје чланове, који су тада били 
запослени у ЈП „Србијагас“, а  који 
нису искористили ову могућност, 
да могу још увек то да учине, 
с  обзиром на то да је синдикат 
продужио почетак отплате 
поменутих средстава до јуна 2020. 
године. Процедура подразумева 
потписивање Захтева за позајмицу, 
који потом треба доставити у 
канцеларију синдиката у Новом 

Саду, лично или поштом, и то до 
10.  фебруара ове године.

Синдикат, уједно, обавештава 
новозапослене, чланове синдиката 
односно оне који су у међувремену 
примљени у ЈП „Србијагас“ 
(после јуна 2019. године), да ће 
имати прилику да позајмицу ЈСО 
искористе, чим то следећи пут 
буде расписано, а у складу са 
расположивим средствима. 

(www.sindikat-srbijagas.com)

Теодора Лучић

Првог дана 2020. године, путем 
новог гасовода „Турски ток“, Русија 
је почела да шаље гас Бугарској, 
Грчкој и Северној Македонији. Као 
што је познато, ово је пројекат 
руског Гаспрома, који би требало 
да обезбеди стабилно снабдевање 
гасом Турске, јужне и југоисточне 
Европе, укључујући и Србију. 
Такође, тиме се остварује план да 
се смањи и заобиђе испорука гаса 
преко Украјине. 

Последњих дана 2019. године, 
руски „Гаспром“ и „Bulgartransgaz“, 
су завршили преговоре, након чега 
је Владимир Малинов, извршни 
директор „Bulgartransgaz“-а, 
изјавио да је Бугарска почела да 

прима руски 
гас преко 
гасовода 
„Турски ток“. 
Бугарски 
национални 
радио, пренео 
је изјаву у 
којој извршни 
директор 
Малинов, 
говори да 
ће Бугарска 
овом променом набавке гаса преко 
Турске уместо Украјине, моћи 
да оствари изузетну  штедњу. 
Смањење плаћања транзита 
било би за око 70 милиона 
лева (35 милиона евра), а цене 

гаса биће снижене за 5 одсто. 
Количина гаса коју би Бугарска 
овим током требала да добија на 
годишњем нивоу, износиће 2,9 
милијарди кубних метара гаса, а 
инфраструктурни објекти имају 
капацитет да те количине гаса и 
приме.

Потписивање новог уговора 
о транзиту гаса с руским 
„Гаспромом“ омогућиће јефтинији 
гас за кориснике, изјавио је шеф 

компаније „Оператор 
система за транзит 
гаса Украјине“ Сергеј 
Макогон. 

- Да нисмо потписали 
нови уговор са Русијом 
о транспорту гаса у 
Европу, тарифе за 
украјинске кориснике 
скочиле би чак четири 
пута, појаснио је 

он. Истовремено, Макогон  је 
констатовао и да је због пуштања 
у рад гасовода „Турски ток“, 

Украјина изгубила 15 милијарди 
кубних метара гаса годишње. 
Највећу штету због Турског тока 
претрпела је Молдавија, јер је тиме 
изгубила практично цео приход 
који је добијала од транспорта 
гаса, пренео је Спутњик. 

- Фактички је преостао само гас 
који се шаље до Румуније, што је 
око пет милиона кубика дневно, 
али би и то могло да стане ако 
руска страна почне да шаље плави 
енергент преко Бугарске, додао је 
шеф украјинског транспортера. 

Председник Управе Гаспрома Алексеј Милер изјавио 
је да ће Русија сама завршити изградњу гасовода 
„Северни ток 2“ , будући да нема технолошких 
препрека, за које би била потребна страна помоћ. 
Милер је у интервјуу за телевизију „Русија 1“ рекао 
да се технолошки проблеми решавају у погонима 
Гаспрома. Истакао је да ће бити потребно додатно 

време за завршетак радова, али да не постоје 
технолошке сметње које се не могу решити. 

О пројекту „Северни ток 2“ било је речи и приликом 
сусрета руског председника Владимира Путина са 
немачком канцеларком Ангелом Меркел. -Русија 
и Немачка су спровеле широк спектар великих 

заједничких пројеката у енергетском 
сектору. Високо ценимо одговорну позицију 
немачке владе у подршци добро познатом 
пројекту, изјавио је том приликом Путин. 

Иначе, руски министар енергетике 
Александар Новак, крајем прошле године, 
рекао је новинарима да ће гасовод „Северни 
ток 2“ бити пуштен у рад пре краја 2020. 
године,  упркос америчким санкцијама. 
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Свет гаса

Потекао гас кроз „Турски ток“

ЈСО ЈП „Србијагас“ – обавештење запосленима

РУСКИ ГАС ЗА СИГУРНО СНАБДЕВАЊЕ ТУРСКЕ

УГОВОР СА „ГАСПРОМОМ“ ОМОГУЋИО ЈЕФТИНИЈИ ГАС

ЗАВРШЕТАК „СЕВЕРНОГ ТОКА 2” ДО КРАЈА 2020. ГОДИНЕ

И ДАЉЕ МОЖЕ ДА СЕ УЗМЕ ПОЗАЈМИЦА СА 
ОДЛОЖЕНИМ РОКОМ ВРАЋАЊА

IN MEMORIAM
У Београду преминуо Милан Радојчић из РЈ „Одржавање гасовода“ Београд  
ПАМТИЋЕМО ГА КАО ТИХОГ И ВЕДРОГ ЧОВЕКА И ДОБРОГ РАДНИКА
У јануару нас је, изненада, у 57-ој години, напустио колега, Милан Радојчић који 
је као електрозаваривач I групе радио у Одељењу челичних гасовода Службе 
машинског одржавања која припада Радној јединици „Одржавања гасовода“ у 
Београду. Тих, насмејан, вредан, радан, другар и колега, кажу о њему његове 
дојучерање колеге. И додају – Без иједног дана боловања, у нашем предузећу 
провео је 24 године. 

- Избегао је из Хрватске и са породицом засновао свој дом овде. Поред свог 
главног посла, електрозаваривања, радио је и све друге послове у сектору и 
ускакао свуда где нам  је помоћ била потребна. Био је добар човек и добар 
радник, увек весео и насмејан, а колеге ће га памтити као неког ко никада није 
подигао глас и никада се није пожалио да му нешто смета, кажу о њему колеге. 

За собом је оставио супругу Зору, ћерке Мају и Сању и сина Николу.

Синдикат
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Наше треће доба

Владимир Уторник

Није, овог пута, традиционално новогодишње 
дружење пензионера Србијагаса у новосадском Клубу 
„Соња“, код Кабеловог игралишта крај Штранда, у 
понедељак, 23. децембра, прошло без изненађења.  
Пред сам крај прославе председник УПР ЈП „Србијагас“ 
Бошко Тодоровић прочитао је списак од девет 
имена наших некадашњих радника који су рођени 
у децембру месецу, али и 1. јануара. У њихову част 
сви присутни, као и гости, њих педесетак, били су 
почашћени парчетом праве и изврсне рођенданске 
торте. Слављеници су били: Славица Вулић, Ана 
Вигњевић, Србислава Лозић, Јока Воћкић, Ана 
Старчевић, Милан Ђурић, Петар Меселџија, Јанко 
Орловић и Милева Радуловић. 

Није, благајница и чланица Извршног одбора 
Удружења Милева Радуловић те вечери била 
само „слављеница“, већ и срећница. Освојила 
је главну награду (опет торту) на томболи, коју 

је организовала и у дело спровела секретарица 
Удружења Ана Старчевић из новосадског Клуба, 
формалног организатора дружења. И, да не буде 
забуне, с обзиром на то да је на тој томболи подељено 
прегршт поклона и поклончића, сваки следећи број за 
добитника наредног поклона из „шешира“ је извлачио 
претходни добитник. Што би се рекло у народу - 
„нема лажи, нема преваре“. У међувремену, није ни 
овог пута изостало дружење и разговор некадашњих 
колега, као ни забава уз музику и плес. 

Није, то дружење, ни овог пута прошло, као што 
смо и споменули, без гостију. Поред представнице 
синдикалне организације наше компаније Гордане 
Влашкалић, присутни су били Милан Ненадић, 
председник Савеза пензионера Војводине и Мирко 
Божић, члан ИО поменутог савеза. Испред Удружења 
пензионера града Новог Сада присутан је био заменик 
председника ове организације Мирко Ковачевић. 
Гости су били и представници београдског, 

зрењанинског, панчевачког и 
кикиндског клуба. 

Није, испраћај старе године 
организован само у Новом 
Саду, већ је уприличен и 
у поменутим клубовима. 
Кикинђани су се дружили у 
недељу 29. децембра, а ту 
је, као гост, био присутан 
председник градског 
Удружења пензионера 
Кикинде Миле Периз. 
Зрењанинци и Панчевци су 
се састали истог дана  - у 
четвртак, 26. децембра, 
а Београђани у среду, 25. 
децембра. 

Традиционално дружење пензионера Србијагаса уочи Нове године 

С ГОСТИМА И СЛАВЉЕНИЦИМА
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период децембар 2019/јануар 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”, Нови Сад
пелет буков - „Крајина Дрво НС”, Ветерник
Цене су без ПДВ-а узете за период децембар 2019/јануар 2020.

Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Гости из Клуба Зрењанин Бошко Тодоровић са руководиоцима СПВ и Новог Сада

Београђани и Панчевци на прослави Милева Радуловић са слатком премијом

БРОЈ 157 - ЈАНУАР 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


