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САДРЖАЈ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА СЕДНИЦА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА СРБИЈАГАСА, А 
НА ДНЕВНОМ РЕДУ ТЕМЕ ЗНАЧАЈНЕ 
ЗА ПОСЛОВАЊЕ КОМПАНИЈЕ!

ЈУН У СЛИКАМА

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
ОДС-А  ЈП „СРБИЈАГАС“ 
МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ НА 
КОНФЕРЕНЦИЈИ „ADRIA 
MEDIA” ГРУПЕ!

ДИРЕКТОР СРБИЈАГАСА ДУШАН 
БАЈАТОВИЋ НА МЕЂУНАРОДНОМ 
ФОРУМУ О ЕНЕРГЕТСКОЈ 
БЕЗБЕДНОСТИ У САНКТ 
ПЕТЕРБУРГУ!

КОЛЕГЕ ИЗ ДИСТРИБУЦИЈЕ БОРАВИЛЕ 
У НЕМАЧКОЈ КОМПАНИЈИ „ALIAXIS“, 
ОДАКЛЕ СУ СЕ ВРАТИЛИ СА НОВИМ 
САЗНАЊИМА И ИСКУСТВИМА!
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Догађаји месеца

Директор Бајатовић на састанку Антић-Милер у С. Петербургу Србијагас на Међународном форуму  о „Енергетској безбедности“ у Санкт Петербургу

У Будимпешти потписан Споразум о изградњи гасовода који ће бити наставак Турског тока

РАЗГОВОР О ИЗГРАДЊИ НАЦИОНАЛНОГ 
СИСТЕМА ЗА ТРАНСПОРТ ГАСА СРБИЈЕ

ЈЕДИНО РУСКИ ГАС ДАЈЕ РЕШЕЊЕ ГАСНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ

ВИШЕ ДЕСЕТИНА КИЛОМЕТАРА ЦЕВИ 
ПОЛОЖЕНО И ЗАВАРЕНО

У оквиру Међународног економског форума у Санкт 
Петербургу у четвртак, 6. јуна  одржан је радни састанак 
председника Управног одбора ПАО „Гаспром“ Алексеја 
Милера и министра рударства и енергетике Републике 
Србије Александра Антића. Састанку је присуствовао и 
генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић.

Стране су размотриле текући статус заједничких 
пројеката, укључујући и изградњу ТЕ-ТО Панчево 
чије пуштање у рад је планирано следеће године. 
На састанку је такође била размотрена могућност 
изградње у Србији нових гасних електрана, као и 
питања развоја тржишта ЛНГ мале тонаже у Србији.  

Посебна пажња је посвећена изградњи националног 
система за транспорт гаса Србије. Александар Антић је 
обавестио Алексеја Милера, да се реализација пројекта 
одвија према динамичком плану и да се на две деонице 
трасе активно изводе радови. Како је речено, очекује 
се добијање грађевинских дозвола за две преостале 
деонице линијског дела гасовода. Планира се да ће 
линијски део бити изграђен до краја 2019. године, каже 
се у саопштењу са овог састанка. 

(www.gazprom.ru) 
Превод са руског: М. Пријић

Весна Арсић

Генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић учествовао 
је у раду 11. Међународног 
форума „Енергетска безбедност и 
перспективе развоја“, који је од 25-
28. јуна одржан у Санкт Петербургу. 
Он је, у оквиру Пленарног заседања 
под називом „Гасна индустрија 
у условима трансформације 
светске енергетике“, изложио, 
пре свега, глобална разматрања 
о светском тржишту енергената, 
нарочито природног гаса, где је 
истакао да су Европи потребни 
нови инфраструктурни пројекти 
Северни ток 2 и Турски ток, 
уколико жели да обезбеди довољно 
енергената по конкурентним 
ценама. 

- Удео природног гаса у енергетском 
миксу ће порасти са 23 на 26 посто 
у наредних неколико година, а 
само ЛНГ снабдевање, чији ће удео 
значајно расти до 2045. године, неће 
моћи да одговори на све изазове и 
процењени геп од 400 милијарди 
кубних метара на годишњем 
нивоу. Питање производње гаса 
у Европи постаје све израженије 
као последица пада производње, 
нарочито у Холандији и Норвешкој. 
Да би Америка могла да достави 
Европи више од 20 милијарди 

кубних метара годишње на 
комерцијалној основи,  потребна 
је цена од 105 долара за барел. 
Зато се поставља питање ко заиста 
има капацитете,  производне и 
логистичке,  да испоручи потребне 
количине гаса потрошачима у 
Европи и да попуни већ поменути 
геп? Једино руски гас даје одговор на 
то. Једноставно, нема решења гасне 
једначине у Европи, а и у Србији, 
без руског гаса, истакао је Душан 
Бајатовић. Његова презентација 
управо је и носила назив „Гасна 
једначина. Изазови снабдевања 
гасом региона Балкана“. 

Он је и овом приликом поновио 
да су све земље југоисточне Европе 
увозно зависне, али и да имају 
неразвијену гасну инфраструктуру. 
Кључно је, каже, да не останете 

без енергената и да обезбедите 
доступност свих енергената у 
енергетском миксу.

- Србији је куповина по 
међународном уговору са 
руским партнером, за разлику 
од набавке на хабовима, донела 
уштеду од 163 милиона евра на 
период од две године. Ми имамо 
максималну флексибилност 
уговора, повлачимо онолико 
гаса колико нам треба и када 
нам треба, без икаквих пенала, а 
то су велике предности. Србија 
је почела градњу магистралног 
гасовода од бугарске до мађарске 

границе. То се ради по 

европским правилима и по нашем 
Закону о енергетици који је у свему 
имплементирао Трећи енергетски 
пакет. Изградњом тог гасовода, ми 
заправо диверсификујемо ризике 
у транспорту гаса, и то је за нас 
веома важно. Србијагас активно 
ради на неколико приоритетних 
пројеката, проширењу складишних 
капацитета у ПСГ Банатски Двор, 
али и сагледава могућности 
изградње додатног складишта 
у Српском Итебеју. Ради се и 
на проширењу транспортне и 
дистрибутивне мреже, планирању и 
изградњи нових интерконекција  и 
потенцијалима за изградњу гасних 
електрана у  највећим српским 
градовима, казао је директор 
Србијагаса.

Иначе, Пленарним заседањем 
председавао је Олег Аксјутин, 
заменик председника Управе руске 
компаније „Гаспром“, а у раду овог 
Међународног енергетског форума 
учествовали су чланови Владе Руске 
Федерације, представници Државне 
думе, директори нафтних и гасних  
компанија, образовних установа 
и истраживачких институција . 
Теме о којима се говорило, поред 
природног гаса у постизању 
еколошких циљева ЕУ, биле су 
и области развоја ефикасних 
технологија у енергетици, 
перспективе заједничких пројеката, 
технолошки трендови и дигитална 
трансформација енергетских 
објеката. 

Министар рударства и енергетике Србије Александар 
Антић и министар спољних послова и трговине 
Мађарске Петер Сијарто потписали су средином 
јуна у Будимпешти споразум о сарадњи две земље на 
изградњи гасовода који ће бити наставак Турског тока.  

- Споразум ће омогућити да се два гасовода који су 
наставак Турског тока дотакну на граници. У Србији се 
радови одвијају интензивно на три деонице и гасовод 
од границе са Бугарском до границе са Мађарском 
ће бити завршен до половине децембра ове године, 
рекао је Антић после потписивања споразума. Додао 
је да је више десетина километара цеви за гасовод већ 
положено и заварено. Мађарски министар је рекао 
да ће пројекат изградње гасовода кроз ту земљу бити 
завршен до краја 2021. године.             (Аг.)

ИЗЈАВА МИНИСТРА ТАНЈУГУ

У изјави за агенцију Танјуг министар Антић је пренео да је са Алексејем Милером разговарао о укупној сарадњи, те 
да је председник УО Гаспрома изнео чврст став да Србија апсолутно може очекивати да ће Гаспром обезбедити све 
неопходне количине гаса за снабдевање. 

Гаспром ће обезбедити гас за Србију, састанак у С. Петербургу

Антић и Сијарто потписују Споразум у Будимпешти

Пленарно заседање Енергетског форума у Санкт Петербургу

У Србији почела градња Турског тока, директор  на форуму
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ДОДИК СЕ САСТАО СА МИЛЕРОМ У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ

Председавајући Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је у суботу, 8. јуна, да би изградња крака руског гасовода „Турски 
ток“ кроз Републику Српску коштала око 300 милиона евра. 
- Гасовод који би се градио био би финансиран од Гаспрома, уз наше учешће колико можемо. Негде око 300 милиона евра 
коштала би изградња тог гасовода, са станицама, које треба да појачају притисак, рекао је Додик за АТВ након састанка у 
Санкт Петербургу са председником Управног одбора Гаспрома Алексејем Милером. Он је истакао да би до јесени требало да 
буде урађен пројекат, који ће радити Гаспром.

Нови гасоводи Компанија инфо

„Турски ток, геостратешки интерес западног Балкана“ О важним темама на седници Надзорног одбора

ИЗГРАДЊА КРАКА КРОЗ РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ КОШТАЛА БИ 300 МИЛИОНА ЕВРА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЈП „СРБИЈАГАС“ 
ЗА 2018. ДОБИЛИ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

У Бањалуци је почетком јуна 
одржана конференција под називом 
„Турски ток, геостратешки интерес 
западног Балкана, изазов и прилика 
за БиХ“. У раду овог значајног скупа 
учествовао је и генерални директор 
ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић. 
Учесницима скупа обратили су 
се најпре званичници Републике 
Српске и Федерације Босне и 
Херцеговине.

- Гасовод „Турски ток“ кроз 
Србију отвара прилику и за 
Републику Српску, односно 
Босну и Херцеговину, с аспекта 
осигурања новог извора гаса, рекла 
је помоћница министра енергетике 
и рударства РС Драгана Калабић.  
Она је истакла да је гасификација 
РС од Бијељине ка Бањалуци, по 
одлуци Владе Републике Српске, 
пројекат од националног интереса, 
иако, како је навела, тренутно РС 
и БиХ имају скромну потрошњу 
гаса, што је условљено ограниченим 
капацитетима од око 600 милиона 

кубика гаса за целу БиХ, од чега две 
трећине иду за Федерацију БиХ.  

У Републици Српској би, како је 
рекла, то био транспортни гасовод 
од око 300 километара и изградња 
дистрибутивне гасне мреже дуж 
градова, који ће бити повезани на 
транспортну мрежу, у дужини од 
око 5.000 километара. 

Она је, такође, рекла да 
гасификацију РС треба гледати 
као врло важан пројекат који ће 
омогућити развој економије РС 
те осигурање новог еколошког 
енергента за потрошаче у 
Републици Српској. 

Обраћајући се присутнима, како 
су пренеле агенције, генерални 
директор Србијагаса Душан 
Бајатовић потврдио је да је 
планиран крак према Бањалуци 
у капацитету од милијарду и 200 
метара кубних, а одатле до хрватске 
границе. 

- Уколико буду економски интереси 
одлучивали, онда је ово развојна 
шанса за БиХ, односно оба њена 
ентитета. Ми ћемо предвидети 
одвојке и за Федерацију БиХ, 
уколико они то желе. Биће 
предвиђен један одвојак и према 
Хрватској, ако желе гас из овог 
извора,  рекао је Бајатовић, 
уверавајући да ће се „Турски ток“ 
сигурно градити у предвиђеном 
обиму. 

Гаспром је, каже, резервисао 
количине гаса и за Српску, а 
руска и српска гасна фирма 
заинтересоване су да учествују у 
изградњи гасовода до Бањалуке, 
односно хрватске границе. Подсећа 
да је Србија, у којој су осигурана 
и потребна финансијска средства, 
почела радове на Турском току, 
(интерконектор граница Бугарска-
граница Мађарске) и све се, каже, 
засад добро одвија, а очекује да с 
Бугарском и Мађарском усагласе 
све тачке прелаза. Бајатовић је овом 
приликом, такође, подсетио да је 
Србијагас преузео 80% деоница у 
Бијељина гасу, те да ће у том граду 
брзо завршити гасификацију за 
потребе грађана и индустрије. 
Он је рекао и то да у РС, осим 
дела индустријских потрошача, 
не постоји довољно велика 
гасна инфраструктура и да ће се 
наставити разговори ресорних 
министарстава РС и Србије како да 
се то повећа.             (Аг.)

Седница Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Србијагас“ одржана је у 
петак, 21. јуна 2019. године у згради 
компаније у Београду. Проф. др 
Муамер Реџовић, председник НО, 
председавао је седници, којој су 
присуствовали генерални директор 
ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић, 
чланови Надзорног одбора и 
чланови менаџмента компаније. 

Надзорни одбор, радећи по раније 
утврђеном и усвојеном дневном 
реду, одлучивао је о неколико 
значајних извештаја и пословних 
докумената. Усвојена су два 
Ревизорска извештаја независног 
ревизора - о обављеној ревизији 
редовних финансијских извештаја 
ЈП „Србијагас“ за 2018. годину и о 
обављеној ревизији финансијских 
извештаја по делатностима ЈП 
„Србијагас“, за прошлу годину. 
Независни ревизор, истакнуто је 

овом приликом,  дао је позитивно 
мишљење на финансијске извештаје 
Србијагаса за 2018. годину. 

Потом су чланови Надзорног 
одбора усвојили и Редовне 
финансијске извештаје предузећа 
за 2018. после извршене 
ревизије, као и финансијске 
извештаје по делатностима ЈП 
„Србијагас“, за исту годину, после 
извршене ревизије. Усвојени су 
и Консолидовани финансијски 
извештај и Консолидовани 
извештај о пословању за период 
јануар-децембар 2018. године.

На седници Надзорног одбора 
усвојен је и Програм о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП 
„Србијагас“ за 2019. годину, који је 
сачињен имајући у виду стратешке 
интересе и битно промењене 
околности у којима предузеће 
послује, а пре свега потребу 

планирања средстава за реализацију 
важних инвестиционих пројеката, 
према донетим Закључцима Владе 
Републике Србије.

Чланови Надзорног одбора 
усвојили су Извештај о пословању 
Србијагаса у прва три месеца 
2019. године, у којем се каже да је 
пословање предузећа у том периоду 
обележило позитивно кретање и 
побољшање већине показатеља 
пословања. Уложени напори 
менаџмента, Надзорног одбора 
и запослених Србијагаса, као и 
добра сарадња са министарствима 
и Владом Републике Србије, 
за резултат су имали сигурно 
и континуирано снабдевање 
потрошача природним гасом, као 
и позитиван финансијски резултат, 
пословну и нето добит.

(www.srbijagas.com)

Директор Бајатовић на Конференцији у Бањалуци

Радно на седници НО, проф. Реџовић, директор Бајатовић, менаџмент и НО
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Под покровитељством 
Министарства рударства и 
енергетике Републике Србије, 
а у организацији медијске куће 
„Adria Media Group“,  почетком 
јуна у београдском хотелу 
„Crowne Plaza“ одржан је „Самит 
Енергетска безбедност у региону“. 
Отварању овог значајног догађаја 
присуствовао је генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић, а у 
раду сесије под називом „Одржива 
(Ре)Конструкција: Енергетска 
транзиција и пут ка најбољем 
енергетском миксу“ учествовао 
је извршни директор Оператора 
дистрибутивног система ЈП 
„Србијагас“ Милан Здравковић.

Самит о енергетској безбедности 
званично је отворио републички 
министар рударства и енергетике 
Александар Антић, рекавши 
том приликом да је „кључно да 
разумемо да ниједна од наших 
држава не може 365 дана у години 
да производи онолико енергије 
колико је нама потребно“.

- Због тога ми морамо да се 
повезујемо, да сарађујемо. Са 
Румунијом имамо Ђердап, наше 
заједничко благо и велики 
број планова. Имамо и 
значајан број пројеката са 
Бугарском и са Мађарском. 
Са њима развијамо велики 
гасовод и све три стране су 
се сложиле да све иде добро. 
Прве количине гаса можемо 
очекивати да потекну 2020. 
године, истакао је министар 
Антић захваљујући 
присутним министрима из 
суседних земаља, мађарском 
министру Сијарту, 
бугарској министарки 
Петковој, румунском 

министру Антону, министру 
енергетике РС Петру Ђокићу и 
осталим присутним званицама.

У панелу о „Енергетској 
транзицији“, највише речи било 
је о употреби фосилних горива 
и  обновљивих извора енергије, 
а имајући у виду да се Европа 
све више окреће овом другом 
извору. Ипак, како је истакао 
извршни директор Оператора 
дистрибутивног система ЈП 
„Србијагас“ Милан Здравковић, 
решења која се буду прихватила 
не могу да се базирају само на 

позитивним техничким решењима, 
него да она морају најпре да 
обезбеде сигурност снабдевања на 
одржив начин.

- Значи, уколико ви имате у 
сваком тренутку нешто што је 
расположиво онда сте ви као 
друштво у ситуацији да изналазите 
нове начине који би унапредили 
више аспеката који се односе 
на производњу и употребу саме 

енергије. Али правих решења 
нема ако се не узме у обзир значај 
економске моћи и социјалне 
компоненте, о којима свака држава 
мора да води рачуна и да има прави 
приступ, рекао је обраћајући се 
присутнима Милан Здравковић. 

Наш регион је и у званичним 
документима, казао је он, 
окарактерисан као релативно мало 
тржиште, где су сами пројекти 
повезивања комерцијално 
неисплативи.То је нешто чега 
морамо да будемо свесни, додао 
је. Сви ми имамо жељу да домаће 
компаније могу равноправно да се 
такмиче са другим компанијама у 
овој области, која како је нагласио, 
није баш тако профитабилна. 

- Из тог разлога је и сама Енергетска 
заједница у својим студијама 
констатовала да су пројекти 
повезивања комерцијално 
неисплативи. Па се онда улази у 

други парадокс да би евентуалним 
повећањем цена струје и гаса, ти 
пројекти постали комерцијално 
исплативи и интересантни за 
инвеститора. Али шта смо онда 
урадили? Ми треба да говоримо 
и да мислимо на интерес крајњег 
корисника, значи грађана и 
привреде, тако да они добију 
поуздан енергент по што 

повољнијим  економским условима. 
Мислим да морамо бити реални, 
када говоримо о енергетици, овде 
се не ради само о једној димензији. 
Ту има и економије, и енергетике, 
и геополитике, и неких других 
ствари. Из тог разлога се прича 
своди на то да би, када говоримо о 
пројекцији 2030-2050 година, сјајно 
било и сви би желели да живимо у 
оном максимално могућем зеленом 
свету и чистој енергији. Треба 
бити реалан. Због тога постоје 
национални развојни планови који 
треба да теже да та производња 
енергије буде што прихватљивија, 
али са друге стране решења која 
се буду прихватила не могу бити 
заснована само на техничким 
позитивним параметрима, она 
морају да буду примењива. У 
крајњем случају поставља се 
питање ко ће такву квалитетнију 
енергију моћи да плати, оценио је 
представник Србијагаса на овом 
стручном панелу.

В. Арсић, У. Одаловић

Конференције инфо

ЈП „Србијагас“ на конференцији „Енергетска безбедност у региону“

НАЈВАЖНИЈА ЈЕ СИГУРНОСТ 
СНАБДЕВАЊА

БИОГАС

Говорећи о искуствима у примени биогаса у Немачкој, са којима је упознат, Милан Здравковић је предочио да је чињеница 
да је реч о једној пожељној технологији која решава много друштвених и социјалних проблема. Међутим, цена гасне опреме 
која би третирала тај гас произведен из биомасе, како је навео, је за око 3-5 пута већа него што је цена опреме која се 
користи у области природног гаса! У Немачкој се, каже, тај гас као биогас интегрише у локалне дистрибутивне системе, што 
је дакле технички спроводиво, али захтева додатне техничке и инвестиционе захвате. То даље захтева додатно и напредније 
билансирање и балансирање система, казао је. -У ситуацији у којој се наша земља налази, ми једноставно не можемо да 
прескочимо неке кораке, можемо само да извучемо нечија искуства очекујући да ће се у будућности у значајној мери још 
више усавршити те технологије. Када је реч о биогасу, најбоље би било развијати и уходавати нешто као систем, правити их у 
удаљеним деловима земље, негде где не постоји инфраструктура и комерцијално снабдевање, тако да сам систем временом 
тежи интегрисању у нешто што је већ постојеће, појаснио је наш извршни директор.

УЧЕСНИЦИ ПАНЕЛА

Поред Милана Здравковића, 
извршног директора ОДС-а 
Србијагаса, у панелу о енергетској 
транзицији учествовали су и: 
Мирјана Филиповић, државни 
секретар Министарства 
енергетике и рударства, Жељко 
Ратковић, директор Дирекције 
Електропривреде Републике 
Српске, Удо Ајхлингер, генерални 
директор Сименса, Маја Матејић из 
„Енергетике УНДП“ и Александар 
Јаковљевић из Сектора за 
стратегију ЕПС-а.

О предностима природног гаса, М. Здравковић

Веома интересантан панел који је отворио дискусију

Директор Србијагаса на отварању Самита о енергетској безбедности

Министри региона о темама једнако значајним за све земље
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Деветочлана екипа наших колега 
који раде у ОДС-у, Оператору 
дистрибутивног система, тј. 
„Дистрибуцији гаса“ од 5 до 7 јунa, 
на позив и о трошку организатора, 
била је у посети компанији  „Аliaxis“ 
у немачком граду Хајделбергу. 
Наши представници на овом 
стручно едукативном путу били 
су колеге: Славиша Боровић, 
Славица Котарац и Марија Лабус 
из Београда, Зоран Јелић из 
Новог Сада, Наташа Јевремов из 
Зрењанина, Драган Икодиновић 
из Чачка, Предраг Џајевић из 
Крагујевца, Никола Јарић из 
Јагодине и колегиница Звездана 
Опалић из Панчева, која је, 
специјално за Гас прес, припремила 
кратак извештај са овог пута.

- У овој фабрици смо се упознали 
са великим асортиманом њихових 
производа, полиетиленским 
фитинзима за воду и гас за 
електрофузионо и сучеоно 

заваривање, алатима и машинама 
за заваривање, обишли погоне, 
лабораторију за испитивање 
заварених спојева, складиште где 
се одлажу производи, тренинг 
центар-радионицу где се врше 
показне вежбе и презентације и 
тако сазнали доста о овој успешној 
компанији. „Аliaxis“ постоји од 2003. 

године са седиштем у 
Бриселу и има преко 
16.000 запослених. Своје 
производе пласира 
и дистрибуира у 45 
земаља света.  У тренинг 
центру, колеге Славиша 
Боровић и Предраг 
Џајевић успешно су 
демонстрирали поступке 
електрофузионог 
заваривања седла 
и спојница на 
полиетиленским цевима 
уз помоћ најновијих 
машина „Frialen“, које 
је и ЈП „Србијагас“ 
набавио за сваку 
своју радну јединицу 
дистрибуције гаса. У 
фабричкој лабораторији 
за испитивање заварених 

спојева могли смо се уверити у 
успешност њиховог заваривања и у 
издржљивост заварених спојева на 
врло високе притиске гаса. Након 
теоријског и практичног дела, наша 
екипа је положила заваривање 
и добила сертификат о успешно 
завршеном семинару.

Вођа пута био је Стефан Јанићевић, 
менаџер у овој компанији, коме 
смо, истакла је Звездана, захвални 
на професионално организованом 
семинару. 

- Домаћини, млада Carolin Baltazar  
и Rainer Muller, уз помоћ нашег 
водича и преводиоца,  потрудили 
су се да упознамо организацију 
компаније „Аliaxis“, њихову 
производњу, да видимо све 
производе, пластичне фитинге 
за гас и за воду, машине и алате 
„Friatec“ за електрофузионо  и 
сучеоно заваривање и алате, 
ротационе ножеве, гребаче и 
остали алат намењен разноврсним 
пречницима цеви почев од 20 
mm  до 160 mm, па и до 500 
mm на гасоводима ниског и 
средњег притиска, а неретко и 
већих пречника који се раде по 

поруџбини. Такође у компанији 
„Aliaxis“  врши се и обука  
заваривача у заваривању „Frialen“ 
електрофузионих фитинга и 
фитинга за чеоно заваривање, 
као и обука за употребу машина 
за електрофузионо и чеоно 
заваривање. Све своје производе 
складиште на полицама у погону 
до 35 m висине, уредно сложене 
у кутијама, које се дигитално 
вођеним виљушкарима, уредно 
одлажу и скидају са полица. 
Наша посета, осим што је била 
едукативног карактера, имала 
је за циљ и размену знања и 
искустава о техници заваривања 
полиетиленских цеви. Самим 
тим дошли смо до сазнања да 
квалитет услуга заваривања 
умногоме зависи од производа и 
алата који се при томе користе, а 
предочено нам је и то да напретка 
нема уколико се редовно не улаже 
у нову опрему и не прати корак са 
савременим технолошким светом. 
Интересантно је да смо се за време 
паузе за ручак, у фабричкој мензи, 
упознали са директором фабрике и 
некима од запослених, каже на крају 
свог извештаја Звездана Опалић.

В.А; З.О.

Екипа Дистрибуције у посети компанији „Аliaxis“ у немачком Хајделбергу

РАЗМЕЊЕНА ИСКУСТВА О ТЕХНИЦИ 
ЗАВАРИВАЊА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ ЦЕВИ

Едукација

ХАЈДЕЛБЕРГ И МАНХАЈМ

Са овог стручног путовања, стигла нам је и кратка туристичка разгледница из два велика немачка града. Како смо чули 
од Звездане Опалић, са њима је у посети фабрици била и екипа из Аустрије са којом су, заједно у касним поподневним 
часовима, након обиласка фабрике и семинара, аутобусом отишли у центар Хајделберга, старог универзитетског града са око 
160 хиљада становника. Овде је, каже она, пуно младих људи из целе Европе, који у њему похађају високе школе. У овом граду 
су студирали Милева Марић и Алберт Ајнштајн. Хајделберг је мимоишао Други светски рат, јер је постојао договор између 
нацистичке Немачке и Велике Британије о узајамном небомбардовању универзитетских градова, немачког Хајделберга и 
британског Оксфорда. Управо због тога је у потпуности сачувано старо језгро Хајделберга који још и данас подсећа на град 
из бајки браће Грим. Жичаром се можете превести на врх брда где је смештен велики и лепо сређен парк и стара тврђава. У 
парку се налази споменик посвећен Гетеу, немачком писцу, политичару, песнику и филозофу који је рођен 1749. у Франкфурту 
на Мајни, а умро 1832. године у Вајмару. 

Кроз центар града протиче река Некар. Киша која је падала тог касног поподнева није могла да нам поквари расположење 
нити да нас спречи да својим апаратима фотографишемо и овековечимо ово прелепо аутентично место. Посету Хајделбергу 
смо завршили вечером у ресторану традиционалне немачке баварске кухиње. У касним вечерњим сатима са колегама из 
Аустрије вратили смо се у Манхајм, где смо се дан раније сместили у једном из ланца хотела „Леонардо“. Манхајм је модеран 
град који је од Хајделбергаје удаљен око 24 km.

Сутрадан, пре повратка у Србију, имали смо прилику да се неколико сати прошетамо по Манхајму граду од око 320 хиљада 
становника, граду који је познат као „град квадрата“ јер је подељен по зонама у облику правилног квадрата. Фотографије које 
смо том приликом направили по сунчаном дану, сачуваће успомену на једно прелепо дружење и упознавање. И за крај, цела 
наша екипа дугује захвалност домаћину „Аliaxis“ Немачка и „Аliaxis“ из Ниша, а пре свега нашем водичу Стефану без кога ово 
путовање не би било тако интересантно и добро организовано. Такође, наша захвалност, пре свега, и нашим руководиоцима 
који су нам, после дугог низа година, омогућили ово корисно едукативно путовање, написала нам је Звездана.

Успешна демонстрација електрофузионог заваривања

Колега Славиша Боровић у немачком „Aliaxis“-у

Наташа, Славица, Звездана и Марија, наше колегинице из ОДС-а

Екипа Дистрибуције Србијагаса у Немачкој
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У овом јубиларном 150. броју нашег билтена „Гас прес“ сећамо се шта смо то све радили у претходним годинама. 
Будући да је заиста тешко сетити се свега, одлучили смо се да акценат ставимо на догађаје који су се дешавали 
управо у овом месецу, месецу јуну, и то почев од првих издања нашег листа, дакле од 2007. године, па све до 
данас. Неки догађаји се понављају, јер је њихова организација сваке године у ово доба године, неки су једни и 
јединствени, па је тим још значајније што су се нашли у Гас пресу, неких се заиста са осмехом, али и сетом сећамо, 
а неки у нама буде понос и задовољство јер су наш Србијагас ставили у сам врх дешавања и приче о стратешким 
пројектима у овом делу света, Европе и региона!  

Гас прес је, попут неуморног хроничара, увек био ту да забележи све, на првом месту  активности менаџмента 
и органа управљања, затим све интервенције, санације и разне друге радове на терену, али  и да вам представи 
велики број наших колега, њихов посао и не само то него и њихове хобије, спортске резултате, па чак и успехе 
њихове деце. Сви ови примерци које прелиставамо док настаје овај 150. број, имају велику вредност и драгоцени 
су не само нама док припремамо неке приче и уз помоћ старих бројева пратимо пројекте од идеје до реализације, 
већ, сигурни смо, и младим колегама и онима који ће тек доћи у нашу компанију, јер ове новине могу само да им 
помогну да савладају и упознају предузеће у којем ће провести свој радни век. Дакле, 150 бројева Гас преса, 12 и по 
година излажења нашег листа, у ових безмало 14 година, колико постоји компанија „Србијагас“!
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У јуну смо писали и о техници аутоматског слања СМС порука 
у случају алармантног стања у Систему за даљински надзор и 
управљање (SCADA систему, који се у предузећу развијао већ 
две и по деценије). То решење нам је представљено као велика 
помоћ и значајан напредак за секторе одржавања, транспорта и 
операторе система.

Изградња двосмерног гасовода ДВ 04-18 Госпођинци-Банатски Двор била 
је, такође, у фокусу јунског броја Гас преса. У кругу складишта радило се на 
изградњи пријемно-отпремног чистачког  места и мерних линија, а будући 
да се гасовод укрштао са четири већа водотока, приступило се методи „косо 
усмереног бушења“, како би се савладале водене препреке.

Дух дружења, пријатељства и спорта три дана владао на Тари, где су у јуну 
2010. одржани Спортски сусрети радника Србијагаса. 170 наших колега 
надметало се у 15 спортских дисциплина, а о њиховом умећу, резултатима и 
жељи за победом причало се још дуго тог лета. Нарочито, имајућу у виду да 
је то била добра припрема за предстојећу „Нафтијаду“!

Јун 2009. је као најважнију најавио информацију о почетку пуњења 
гасом Подземног складишта гаса у Банатском Двору, 1. јула. Била је 
то главна вест након састанка који је одржан средином јуна у Москви, 
а којем су присуствовали генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић и представници Гаспромекспорта. Тада је и најављено да 
ће ускоро бити потписан комплетан уговор о формирању заједничког 
пројекта „Банатски Двор“!

Већ по традицији, јун је месец када се одржава Међународни економски 
форум у Санкт Петербургу. Генерални директор Србијагаса Душан 
Бајатовић предводио је делегацију наше компаније на овом догађају, а 
сусрео се том приликом и са председником Управе Гаспрома Алексејем 
Милером. Главне теме биле су Банатски Двор и „Јужни ток“. Од ове године 
Србијагас је у чланству Европског бизнис конгреса, а Душан Бајатовић 
члан Председавајућег Комитета ЕБЦ-а. 

Пре 12 година, у Пословном центру НИС-Југопетрола у 
Београду одржана је Међународна конференција о развоју 
гасне индустрије у транзиционим земљама Југоисточне 
Европе „ГАС 2007“. И тада су теме биле веома сличне 
онима о којима се и данас много говори, али и ради. Дакле, 
интерконекције, усаглашавање пословања са европским 
директивама, реорганизација компаније према основним 
делатностима, Подземно складиште гаса Банатски Двор...

Гасна конференција „ГАС 2008“ овога пута одржана 
је у Врњачкој Бањи. На њој се могло чути да је визија 
Србијагаса лидерска позиција у региону и да је његов 
основни задатак квалитетно, стабилно и безбедно 
снабдевање потрошача природним гасом. Говорило се и 
о доприносу наше компаније гасификацији земље, али и 
о уређењу гасног тржишта.

У исто време када и гасна конференција, у Врњачкој Бањи 
је одржан и Сусрет радника ЈП „Србијагас“, на којем је осим 
надметања на спортским теренима, које ће остати упамћено 
по дерби утакмици између екипа пословодства и синдиката, 
својим садржајем обухватио и сесије о актуелним темама, новој 
систематизацији и будућем функционисању предузећа.

БРОЈ 150 - ЈУН 2019.
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Поред уобичајених састанака на маргини санктпетербуршког 
форума, на којима је овога пута разговарано о сарадњи и 
заједничким пројектима Гаспрома и Србијагаса, овога месеца 
објављена је вест да је Радна група за израду и усклађивање 
организационе шеме предузећа и систематизацију радних 
места, као и припрему Колективног уговора, израдила 
прелиминарну шему прилагођену свим променама и 
потребама развоја предузећа.

Место одржавања гасне конференције „ГАС 2013“ овога 
пута било је Дивчибаре. Осим приче о актуелним пројектима, 
пажњу је привукло излагање АЕРС-а о „Слободном тржишту 
природног гаса и регулаторним аспектима“. На тематском 
округлом столу о националном гасном предузећу  и његовом 
реструктурирању, изнет је закључак да ће Србијагас и убудуће 
бити јака гасна компанија.

Гасоводни систем Србијагаса претрпео 
је велике штете у поплавама које су у 
мају 2014. захватиле нашу земљу. Због 
тога је јунска седница Надзорног одбора 
наше компаније делом била посвећена 
и овој теми. Усвојен је извештај о стању 
гасоводног система након поплава и 
активностима ЈП „Србијагас“ у време 
ванредне ситуације и мерама заштите 
гасовода и објеката, а све у циљу 
обезбеђења функционисања система, 
најкасније до почетка грејне сезоне.

Руски „Давос“ и овога пута на првим страницама 
нашег Гас преса. Сусрет Бајатовић- Милер протекао је 
у знаку разговора о гасоводу „Јужни ток“, а причало 
се овог пута и о другој фази изградње Подземног 
складишта гаса „Банатски Двор“. Директор Србијагаса, 
у јуну 2012, заједно са тадашњом амбасадорком САД у 
Београду, обишао је радове које је у Рафинерији нафте 
Панчево извела једна америчка компанија.

У овом броју и вест да су 
у спортској хали „Слана 
бара“ отворене просторије 
Рукометног клуба „Војводина“, 
али и да је у знак подршке 
аматерском спорту, директор 
Бајатовић, отварајући званично 
нови простор за рукометаше,  
уручио и донације у виду 
спортске опреме фудбалерима 
„Пролетера“ и „Борца“  и 
кошаркашицама „Пролетера“ 
са Слане баре.

У Крушевцу је потписан Уговор о 
гасификацији тог града. Око 800 
километара дистрибутивне мреже 
за четири године требало би да 
буде завршено, речено је тада. 
Вредност уговореног посла је 
480 милиона динара. Крушевац 
ће тако, изјавио је тадашњи 
градоначелник Братислав Гашић, 
који је уговор потписао са 
директором Бајатовићем, ући у ред 
развијенијих градова.

У разговору који смо у јуну 2014. године водили са председником 
Синдиката Србијагаса речено нам је да синдикати из дана у дан 
захтевају и апелују на Владу Републике Србије да трајно одустане од 
смањивања зарада од 10% у државној управи и јавним предузећима. 
Истовремено синдикати су тражили и смањивање солидарног пореза, 
као „неправедног и дискриминаторског решења“, како је истакао наш 
председник  синдиката.

Србијагас помаже онима којима је помоћ неопходна, колико год 
је у могућности. Признање и захвалност Митрополије загребачко-
љубљанске, за свесрдну помоћ, заслуге и потврђено пријатељство, 
у присуству српског патријарха господина Иринеја, уручено је 
генералном директору Србијагаса Душану Бајатовићу. Том приликом 
у Загребу су отворена здања Српске православне опште гимназије и 
Духовног центра Срба.

Јун 2011

Јун 2012

Јун 2013

Јун 2014

БРОЈ 150 - ЈУН 2019.
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Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио је Одлуку о утврђивању 
цене природног гаса за јавно снабдевање, а имајући у 
виду све елементе који на њу утичу, планска цена „плавог 
енергента“ смањена је за 12,58%! И још једна вест ступила је 
на снагу у јуну. Радно време запослених у Србијагасу, као што 
је то већ нешто раније уведено у државним органима, од тада 
је промењено, на „од 7,30 до 15,30“!

Са седнице Надзорног одбора стигла је вест да је наплата 
текућих потраживања Србијагаса достигла 96,7%! У Београду 
је тих дана потписана Мапа пута, која предвиђа низ 
активности на изградњи нових гаснотранспортних капацитета 
на територији Србије! Документ који ће утрти пут стратешки 
значајним пројектима на којима се ових дана много ради.

Годину дана пре у рад су пуштене две дистрибутивне гасоводне 
мреже, у Пожаревцу и у Тополи! Колеге из „Одржавања гасовода“ 
Зрењанин радили су на реконструкцији Мерно регулационе станице 
„Топлана Запад“ у Новом Саду и доградњи резервних линија. 
Спремали су се и за велики посао реконструкције мерних линија на 
ППС Зворник, где је тек требало да се уграде ултразвучна мерила.

Често смо, баш средином године, објављивали анализе које 
наша служба, Служба за ПР и маркетинг, континуирано ради. 
Дакле, заступљеност Србијагаса у средствима информисања 
од јануара до јуна 2016., а објављено је око 3.200 текстова, 
била је значајна. На првом месту тема која је привукла највећу 
пажњу јавности била је „Цена гаса“, која је у том периоду била 
на историјском минимуму. И што је најважније, већина ових 
објава имала је позитиван тоналитет.

Тоналитет објава о Србијагасу

Били смо у Зрењанину, где смо посетили колегу Горана Милићевића, управника РЈ 
„Транспорт Зрењанин“. Разлог наше посете заправо је свестраност овог човека,  
који осим што је у једном периоду био чак и иконописац, сликао, играо фудбал 
и био заиста веома активан у организацији спортских догађаја и раду Спортског 
клуба Србијагаса, успео је и да за себе, своју породицу и пријатеље у дворишту 
породичне куће, својом умешношћу, сам сагради прави мали етно кутак од старог 
материјала, цигле и црепа, са мноштвом старих и заборављених предмета!

Кошаркаши Србијагаса, екипа у саставу: Слободан Павловић, 
Ђорђе Атлагић, Момчило Гаговић и Стеван Попов, освојили су прво 
место на „Турниру 8“, који је одржан у Јакову. Међу екипама 30 
домаћих компанија, Србијагасу је припало шампионско место.  
Све ривале, до самог финала, савладали су без већих тешкоћа! 
Показало се да ће овај низ бити настављен!

Прописи из области заштите од пожара налажу обавезу полагању 
стручног државног испита којим су обухваћени запослени у Транспорту 
и Дистрибуцији. Наше колеге успешно су положиле овај озбиљан испит, 
који је захтевао и припрему и стручну и практичну обуку. Добили су 
сертификат да су обучени за рад са опасним, запаљивим и експлозивним 
материјама!

А интересантно путовање и провод имали смо једног јунског викенда 2016, који 
смо провели заједно са пецарошима Србијагаса, у Делиблату!  Риболовачки клуб 
Србијагаса веома је активан. Једном годишње одрже такмичење на нивоу клуба. 
Учествују у Лиги НИС-а, на Спортским играма итд. Колега Славиша Ракић, тада је, у 
Делиблату, освојио друго место !

Јун 2015

Јун 2016

Јун 2017

Јун 2018

БРОЈ 150 - ЈУН 2019.
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Еко кутакАкције

Добровољни даваоци крви ЈП „Србијагас“ најхуманији чланови нашег колектива Јун је, традиционално, месец заштите животне средине

ЧЕКАМО ВАС НА СВАКОЈ 
СЛЕДЕЋОЈ АКЦИЈИ!

БРИНИМО О ПРИРОДИ, 
ИМАЈМО ЕКОЛОШКУ 
СВЕСТ, ЧУВАЈМО 
ЕНЕРГИЈУ!

Све њихове акције смо редовно 
пратили! Годишње четири пута у 
Новом Саду и три акције у Београду, 
плус акције у Панчеву, Кикинди, 
Јагодини, Зрењанину, Крагујевцу 
и Чачку! Испит хуманости и 
племенитости неки од преко 
стотину наших колега добровољних 
давалаца крви, положили су више 
од 10,20, 50, па и 100 пута. Колико 
смо као компанија уважени на 
овом пољу и колико је наша 
хуманост запажена, говори податак 
да смо неколико година заредом, 
од стране Црвеног крста Србије, 
проглашавани за „Најхуманију 
средину“. То је, како је тада 
наглашено, само мала захвалност за 
несебичност, племенито и хумано 
ангажовање и велики допринос 

колективном давалаштву. Активу 
наших добровољних давалаца 
крви у Новом Саду, неколико пута 
на акцијама се придружио и сам 
генерални директор предузећа, 
Душан Бајатовић. А неретко 
смо вам на овим страницама 
представљали наше даваоце 
крви-рекордере, који су заиста 
заслужили да се за њих чује и 
зна. И овом приликом, као много 
пута раније, апеловаћемо на све 
колеге, нарочито младе и оне који 
тек долазе у наш колектив, да се, 
уколико им то здравље дозвољава, 
прикључе овом хуманом покрету 
и покажу колико смо солидарни, 
одговорни и изнад свега, хумани!

В.А.

Наш „Еколошки кутак“ читаоци 
Гас преса могли су да читају још 
од почетка 2014. године. Одлучили 
смо се за ову сталну рубрику, 
свесни тога да за квалитет животне 
средине одговорност сносимо 
једнако сви, како појединачно, тако 
и као друштво у целини. Стога 
смо пре пет-шест година овај 
наш „мини еко пројекат“ почели 
обележавањем Светског дана 
очувања енергије, а први објављени 
наслов на ту тему гласио је „Будимо 
енергетски ефикасни!“

Ређали су се месеци, бројеви и наши 
еколошки „ступци“. Наслови и 
данас актуелни, теме горуће, акција 
много, проблема са еколошким 
префиксом чини се још више. 
Подсетићемо вас на неке од тема 
које смо на овим страницама 
претходних година објављивали. 
„Створимо здраву природну 
средину“, „Планета је једна, треба да 
је оставимо генерацијама иза нас“, 

„Чист ваздух је основ за здравље 
и живот људи“, „Озонски омотач 
је једино што те раздваја од UV 
зрака“, „Питање  енергије је питање 
опстанка човечанства“, „Вратимо 
се природи, фарбајмо ускршња јаја 
на еколошки начин“, „Трошимо све 
мање пластичне кесе, што је добро“, 
„Малим корацима до великих 
промена“, „Оставимо својој деци 
чисту и здраву планету земљу“, 
„Заштитимо се од дуванског дима“ 
и још много сличних порука и 
наслова. 

Обележили смо на овим странама 
не само Светски дан заштите 
животне средине, него и Светски 
дан чистог ваздуха, Светски дан 
вода, Светски дан станишта, 
Светски дан пешачења, Дан планете 
земље, Светски дан биолошке 
разноврсности (биодиверзитета), 
Међународни дан озонског омотача, 
Интернационални дан климе, 
Светски дан без дуванског дима, 

Светски дан очувања енергије итд. 

По ко зна колико пута поновили 
смо да загађивањем и уништавањем 
планете, уништавамо, заправо, сами 
себе. Само мало бриге о планети 
и природи око нас донеће добро и 
њој и нама. Едукација није неважна. 
Зато смо писали о учењу у еко 
камповима и њиховом значају за 
стицање нових знања и искустава 

код младих, саветима како да се 
понашамо еколошки, где и како 
да одлажемо отпад, преносили 
искуства како то раде у 
Гаспрому и још неким светским 
компанијама.

И ту није крај. Ова рубрика 
живеће, верујемо, док год је Гас 
преса, јер ми знамо да животна 
средина у великој мери може да 
побољша или умањи квалитет 
живота и да и појединачно и 
колективно, можемо да учинимо 
много да природа око нас буде 
здравија и лепша.

Ксенија Аћимовић

☘ ♻ ☀ ⛅ ⛰ 🌍 🌱 🍃 🌳 🌻 🌷🌿

ЕКО КАЛЕНДАР

• 5. јун - Светски дан заштите  
    животне средине 

• 8. јун - Светски дан заштите  
    планинске природе и Светски дан  
    океана

• 15. јун - Светски дан ветра

• 17. јун - Светски дан борбе против  
    суша и поплава

• 21. јун - Дан сунца

• 29. јун - Међународни дан Дунава

КРАЈЕМ ЈУНА НОВОСАДСКИ 
ДАВАОЦИ ДАЛИ КРВ

Лето ни ове године није омело наше 
редовне добровољне даваоце крви 
из Новог Сада да се одазову позиву 
Завода за трансфузију крви и дају 
крв. Они су и овога пута својим 
учешћем у акцији добровољних 
давалаца показали да имају високу 
свест о значају овог племенитог геста 
и да  им је приоритет да помогну 
другима и на овај начин спасу 
нечији живот. И овог јуна, као и 
ранијих година, њих 30-так одазвало 
се позиву Актива добровољних 
давалаца, а следећи сусрет заказали 
су када прођу врућине, у септембру.

2016. 2012. 2011.

2018. 2011. 2016.

2009.2018.2015.
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Спорт

Спортски времеплов за јубиларни број Крајем јуна одржана прес конференција нове Управе ФК „Војводина“

СПОРТИСТИ СРБИЈАГАСА УВЕК У ВРХУ 
ПО РЕЗУЛТАТИМА

ДУШАН БАЈАТОВИЋ: ЖЕЛИМО ДА ФК 
„ВОЈВОДИНА“ ПОСТАНЕ ФАБРИКА 
РЕЗУЛТАТА И ФУДБАЛЕРА!

У Новом Саду је у недељу, 23. јуна одржана 
конференција за новинаре нове Управе Фудбалског 
клуба Војводина, на којој је генерални директор 
Србијагаса Душан Бајатовић, који је два дана раније 
изабран за генералног директора тог клуба, истакао 
да је „Војводина“ на седници Скупштине Фудбалског 
клуба у петак, 21. јуна,  добила ново руководство, као 
и да је у претходних годину и по дана много уложено 
у финансијски опоравак Клуба, тако да је финансијска 
консолидација на нивоу од око 80%. Велики део 
укупно уложених средстава од око 7 милиона евра, 
прикупљених од спонзора, привреде и делом од продаје 
играча, како је нагласио Бајатовић, потрошен је на 
старе дугове. Доласком нове управе, финансијски 
мање оптерећене, имаћемо нову организацију и 
веома амбициозне спортске циљеве. Ми желимо да 
„Војводина“ постане фабрика резултата и фабрика 
фудбалера, истакао је Душан Бајатовић, генерални 
директор ФК „Војводина“.

Он је захвалио овом приликом  држави Србији и Граду 
Новом Саду који су, такође, помогли  финансијску 
консолидацију Клуба и новинарима предочио планове 
у вези са изградњом новог стадиона ФК „Војводина“. 

- То је инвестиција на државном нивоу, вредна 
25 милиона евра. Пројектовање новог стадиона 
„Карађорђе“ платиће Србијагас, а први тендери могу 
да се очекују крајем септембра и почетком октобра 
ове године. Биће то потпуно нов, савремен стадион 
на старом месту, који ће се радити по најбољим и 

највишим европским и светским 
стандардима. Град Нови Сад биће 
власник овог стадиона који ће имати 
16.800 места, нови модеран травнати 
терен, паркинг простор, гараже, 
прстенове безбедности какве имају 
најбољи стадиони у Европи. Све у 
свему, један објекат на који ће Град Нови 
Сад, Војводина и Србија моћи да буду 
поносни, рекао је Бајатовић.

Говорећи о другим актуелним темама, 
он је изјавио и да су после много 
времена решени имовинско правни 
проблеми у вези са Спортским центром 
„Вујадин Бошков“ у Ветернику, те да ће 
овај објекат ускоро бити укњижен на 
Фудбалски клуб „Војводина“. 

- Ниједан клуб у земљи нема тако добре услове за 
тренирање као што то има „Војводина“. Кажу да у 
аутоиндустрији постоји „Свето тројство“ у којем 
су Мерцедес, БМВ и Ауди. Код нас у Србији постоји 
Звезда, постоји Партизан, а фали им само Војводина, 
да то „Тројство“ буде потпуно. Ја сам сигуран да ћемо са 
Николом Лазетићем, као спортским директором,  који 
је велико фудбалско и спортско име не само на нашим 
просторима, него и шире, имати више срца и знања и 
појачати резултате, истакао је директор Србијагаса. 

Новинарима су се обратили и нови председник Клуба 
Војислав Гајић, власник компаније „Александар градња“, 
спортски директор Никола Лазетић и нови играч 
Војводине, млади Немања Вучић, који на „Карађорђе“ 
долази из Фудбалског клуба „Земун“. Нови шеф 
стручног штаба, како је речено, биће представљен врло 
брзо, а Клуб преговара са два-три озбиљна тренера. Са 
једним од њих преговори су при крају, рекао је Никола 
Лазетић, додајући да то мора да буде неко ко је јако 
одговоран, ко ће заједно са Управом „јурити резултат“ 
и јако водити рачуна о талентима и будућности Клуба. 
Председник клуба Војислав Гајић, који на ту функцију 
долази по трећи пут, каже да је циљ клуба једно од прва 
четири места на табели и пласман у групну фазу Лиге 
Европе. Добар део дугова је решен, за годину две биће 
решено све, нико од поверилаца неће бити заборављен, 
тражимо само стрпљење, јер је стабилизација 
„Војводине“ потпуно извесна, рекао је он.

В. Арсић

Када окренемо точак времена 
уназад, а притом му задамо да се 
зауставља на најбољим резултатима 
које су спортисти рекреативци 
Јавног предузећа „Србијагас“ у 
ових 14-так година остварили, 
онда ће свакако најпре „засијати“ 
њихов најбољи резултат који су 
постигли у септембру 2011. године, 
када је наша компанија освојила 
прво место у укупном пласману 
на Сусретима радника нафтне и 
гасне привреде југоисточне Европе 
одржаним у Бечићима.  Најбоље су 
тада биле наше екипе у стрељаштву-
жене појединачно и екипно, затим 
куглању-жене, појединачно и у 
пикаду-жене појединачно и екипно 
и у мешовитом саставу. Друго место 

су тада освојили наши тенисери, 
појединачно, као и наше куглашице, 
екипно, а трећи смо тада били у 
одбојци, баскету, пливању, стоном 
тенису итд. Био је то успех за 
памћење! А у спортском времеплову 
не можемо а да не поменемо 
куглаше који су 2007. освојили 
зрењанински КУП рекреативаца 
и ТИСА КУП, тријумф у осам 
спортских дисциплина, једно друго 
и једно треће место на Гасним 
сусретима 2009. године у Врњачкој 
Бањи, друго место на Нафтијади 
на Златибору 2013, али и успехе 
наших колега на турнирима у 
бадминтону 2013. године, тенису 
2015, тениском турниру предузећа 
из енергетског сектора одржаном 

у Новом Саду у мају 2018, и као 
што смо већ у „Времеплову“ 
поменули, баскету „три на три“, у 
којем смо неколико пута освајали 
шампионску титулу. Ређали су се 
претходних година најпре Спортски 
сусрети запослених Србијагаса на 
Златибору, Тари, Лепенском Виру...а 
потом и Спортски дан наших 
спортиста који је први пут одржан 
у октобру 2012. године у Старој 
Пазови, а потом сваке године у 
здању новосадског СПЕНС-а. Где 
год да су били, наши спортисти 
осветлали су нам образ, доносили 
трофеје и играли срцем за своју 
компанију. За све прошле и будуће 
успехе, све честитке!            В.А.

Конференција за новинаре одржана у Хотелу Шератон у Новом Саду

Стара Пазова 2012.

Бечићи 2011.

Тара, јун 2011.

Одбојкаши као професионалци Тенисери са председником Синдиката

Турнир у бадминтону 2013.
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Наше треће доба
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Необавезно време 

У ТОМ КОФЕРУ

Ту страну смо, практично, „нацртали“ за пет 
минута. У основи идеја је била једноставна (готово 
тривијална) – у неколико реченица описати 
неки град или боље речено обележје тога града, 
односно препознатљиву грађевину (као туристичку 
дестинацију), потом испричати виц, преписати цитат 
и онда дати на вољу нашој колегиници Биљани да 
вам припреми рецепт, односно да „нешто скува“, 
примерено времену, прилици, а ипак да буде необично и 
несвакидашње. 

После извесног времена, односно како је време 
пролазило, мењала се и рубрика. Оставили смо иза нас 
вицеве и туристичке разгледнице, а онда смо некако из 
другог угла почели да представљамо места и објекте са 
туристичке мапе Србије, а све уз пригодну историјску 
димензију или причу о знаменитим људима који 
потичу баш из тог краја. Кренули смо тако од Сремских 
Карловаца.  Наравно, пошто је онај који пише овај текст 
пасионирани љубитељ добрих цитата, то, једноставно, 
није могло  да буде избачено. Нисмо, наравно, имали 
намеру ни да избацимо рубрику рецепт, јер смо се и сами 
уверили, дистрибуирајући наше новине колегиницама 
и колегама, да су они често управо најпре отварали ту 
последњу страну и питали „А шта нам је то Биља данас 
спремила“?

У ствари, кад је то већ тако кренуло, упитао сам себе 
шта ми то имамо, са чиме располажемо и да,  без стида, 
можемо да станемо пред свет – на црту. И, онда, почели 
су  да се ређају текстови – о Тршићу, Тополи, Нишу, 
Старој планини, Врњачкој Бањи, Врању, Београду, Новом 
Саду, о манастирима Жичи, Студеници и Сопоћанима, 
али и о Црњанском, Лази Костићу, Андрићу, Стерији, 

Деспоту Стефану Лазаревићу, 
Јефимији... Нисмо заборавили ни 
неке природне феномене као што је рецимо бифуркација 
Неродимке на Косову и Метохији, а кад смо код Косова 
нисмо изоставили ни опет, онај лични, утисак, рецимо, 
уласка у Дечане... 

Како бисмо мало променили угао посматрања и мало 
изашли и ван граница државе Србије, начинили смо 
кратки серијал о руским градовима, а нешто смо мало 
проговорили и о Чешкој и Немачкој. У последње 
време мало смо се бавили и преисторијом на нашим 
просторима... 

И тако, док пуцнете прстима, или док ударите дланом о 
длан, прође више од десет- дванаест година и направи се 
и 150. број Гас преса. А, рубрика за оно што носимо у том 
коферу има још...

В.У.

Путујем с једним кофером
а не знам где је мој перон

возови аутобуси су отишли већ давно пре
...па мора да су прошле године...

У том коферу је живот мој 
Пешачимо стазом којој не знам број ...

У ових 150 бројева Гас преса сигурно је било скоро 150 
прича о људима који су до јуче са нама радили и који 
су веома садржајно и са пуно идеја, осмислили своје 
пензионерске дане. Дакле, још од првог броја, када смо 
писали о дружењу чланова Удружења пензионисаних 
радника Србијагаса, баш овде, у Новом Саду, где су 
обишли све знаменитости и препознатљива здања 
„српске Атине“, трудили смо се да и у сваком наредном 
броју причамо са њима, путујемо заједно по целој 
Србији и у нашу редакцију шаљемо разгледнице 

са њиховим потписом, али и да пратимо њихове 
званичне активности, седнице Скупштине и Извршног 
одбора и са посебним задовољством, њихове мале 
свечаности и прославе за Нову годину, 8. март итд. 
И они и ми знамо да ће тако бити и убудуће, и да 
без ове „њихове“ странице, ниједан наш следећи 
број неће бити комплетан. У овом јубиларном броју, 
упућујемо им најбоље жеље за добро здравље и  мирне и 
задовољством испуњене, пензионерске дане!  

В.А.

Активности пензионера Србијагаса увек су биле адекватно заступљене

РАДОСТ ПУТОВАЊА, ДРУЖЕЊА И 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСЛАВА

Непролазно

АНДРЕЈ ШИФРЕР (1952)

ЧОКОЛАДНА ТОРТА СА ТРЕШЊАМА
Умутите 185g путера са 175g шећера, па умешајте 3 јајета једно по једно. 
Помешајте прашак за пециво са 35g какaо праха и 155g брашна, па додајте у 
смесу. Ово пеците 35 минута на 180оC у калупу пречника 22cm. 650g трешања 
очистите и кувајте са кашиком шећера и 4 кашике воде око 5 минута. Оцедите 
трешње. Печену и охлађену кору пресеците хоризонтално па прелијте соком од трешaњa, а 
остатак течности згусните на ватри. Три децилитра слатке павлаке умутите са 27g прах шећера 
па пола намажите на кору преко које ћете посути трешње и мало сирупа. Поклопите другом 
половином коре и премажите павлаком, украсите трешњама па прелијте сирупом.                                
             (Припремила: Б. Радуловић)

Испраћај у пензију колеге из РЈ „Дистрибуција Панчево“
ОД КОЛЕГА НОВИ БИЦИКЛ ЗА ПЕНЗИОНЕРСКЕ ДАНЕ
Од наше колегинице Звездане Опалић, иначе руководиоца РЈ „Дистрибуција Панчево“, за овај, јубиларни број Гас 
преса, добили смо информацију о одласку у пензију једног од наших запослених у том граду. Наиме, колега Раде Јојкић, 
после 42 године радног стажа и 65 година живота, отишао је у заслужену пензију.
У његовој радној биографији стоји да се Раде пре нешто више од 36 година, тачније 03. маја 1983. године, запослио у 
предузећу „Плинара“ Панчево која је касније ушла у састав НИС „Југопетрол“, а у пензију је отишао као дугогодишњи 
радник ЈП „Србијагас“ - РЈ „Дистрибуција“ Панчево. 

- Он је један од оних људи који чува дивну успомену на 
бивше и садашње предузеће. Често је истицао да је на 
овом послу теренског радника стекао и упознао немали 
број пријатеља, каже, описујући нам Радета, Звездана 
Опалић.
Испраћај у пензију обележио је и прославио у ресторану, 
који већ дуго држе породично, у понедељак, 10. јуна, 
а на прославу су дошле колеге, пријатељи и, наравно, 
породица. Колеге са посла на испраћај су донеле прави 
и оригиналан поклон. Будући да се Раде често бициклом 
возио од куће до посла, али да га је неретко  користио 
и као превозно средство приликом очитавања гаса 
нашим потрошачима, његове колеге из радних јединица 
„Дистрибуција“ и „Транспорт“ у Панчеву обрадовали су га 
новим бициклом са комплетном опремом.      (Гп.)

Јун 2014. Преко Златибора и Шарганске осмице до Вишеграда Мај 2007.  Увек је лепо у Новом Саду
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