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САДРЖАЈ

НАШЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕНУ И 
НА ПОЧЕТКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ: 
МИХОЉСКО ЛЕТО ОМОГУЋИЛО 
ПРОДУЖЕТАК РАДОВА! У ОВОМ 
БРОЈУ ПРИЧЕ ИЗ ЗВОРНИКА, ЧАЧКА, 
НОВОГ БЕОГРАДА...

НОВЕМБАР У СЛИКАМА

ПОЧЕЛЕ ПОПИСНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗА 2018. ГОДИНУ! НОВИНЕ СУ 
ИНВЕНТАРНИ БРОЈЕВИ, МАЊИ 
БРОЈ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА, 
СКЕНИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ИТД.

РУСКИ „ГАСПРОМ” ОДЛУЧИО 
ДА РУТА ГАСОВОДА „ТУРСКИ 
ТОК” БУДЕ НАСТАВЉЕНА  ПРЕКО 
БУГАРСКЕ, СРБИЈЕ, МАЂАРСКЕ И 
СЛОВАЧКЕ! ВЕЋ СУ ПОКРЕНУТЕ 
ПОТРЕБНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА НОВИ 
ЦЕВОВОД У ТИМ ЗЕМЉАМА!

ЕКИПА СРБИЈАГАСА У БАСКЕТУ 
ТРИ НА ТРИ, У САСТАВУ: АТЛАГИЋ, 
ПОПОВ, ПАВЛОВИЋ, ГАГОВИЋ И 
ВУЧИЋ, НАЈБОЉА НА СПОРТСКИМ 
ИГРАМА ЕМС НА КОПАОНИКУ!



БРОЈ 143 - НОВЕМБАР 2018.

4 5

Догађаји месеца

Директор Бајатовић и министар Антић посетили брод који полаже цеви Турског тока

Завршена морска деоница гасовода „Турски ток“

ПОСТАВЉЕН НОВИ СТАНДАРД У 
МОРСКОМ ТРАНСПОРТУ ГАСА

НАЛОГ ЗА ПОСЛЕДЊИ ВАР - 
ВИДЕО ЛИНКОМ

Милица Пријић

На позив ПАО „Гаспром“, генерални 
директор ЈП „Србијагас“ Душан 
Бајатовић и министар рударства 
и енергетике у Влади Републике 
Србије Александар Антић посетили 
су конструкциони брод „Pioneering 
Spirit“ у завршној фази полагања 
друге линије цеви по дну Црног 
мора у оквиру пројекта „Турски 
ток“. Посета је реализована у 
петак, 2. новембра ове године, 
а у делегацији која је провела 
дан на броду „Турског тока“ 
били су и бугарска министарка 
Теменушка Петкова, као и директор 
Бултрансгаса Владимир Малинов. 
Они су, том приликом, имали 
могућност да виде ток радова на 
завршној фази полагања цевовода 

„Турског тока“ у акваторији 
Црног мора, који ће, након 
што дође до турске обале, 
наставити даље копном 
до границе са Бугарском, 
па даље преко Србије до 
Мађарске.

Као што је познато, „Турски 
ток“ ће директно повезати 
велике гасне резерве у 
Русији са турском мрежом 
за транспорт гаса у циљу 
обезбеђења поузданог 
снабдевања енергије за 
Турску и југоисточну 
Европу. Морску деоницу 
система гради компанија 

„South Stream Transport“. Цевовод се 
састоји од два паралелна цевовода 
који иду кроз Црно море. Обе 
линије улазе у море у близини 
Анапе на руској обали и излазе 
на турску обалу 100 километара 
западно од Истанбула у близини 
града Кијикој.

Оно у шта су могли 
да се увере чланови 
наше делегације, то 
је да се, уз експертизу 
специјализованих 
инжењера на пројекту 
„Турски ток“, овде 
примењује напредни 
цевоводни дизајн 
и технологија, у 
циљу изградње 
цевовода који ће 

моћи безбедно да издржи висок 
притисак. Коришћењем најновије 
технологије у производњи челика 
и високопрецизној производњи 
цеви, инжењери су дизајнирали 
јаке цеви са дебљином зида од 
39 mm. Са више од 150.000 цеви, 
цео систем неће бити довољно јак 
само да издржи висок спољашњи 
притисак воде, већ ће такође 
одолети унутрашњем пројектном 
притиску од 300 бара, омогућујући 
тако безбедан и поуздан транспорт 
великих количина природног гаса.

Овом приликом речено је да је са 
овим јединственим пројектним 
карактеристикама, „Турски ток“, 
заправо, пројекат који ће довести 
ову индустрију до новог стандарда у 
морском транспорту гаса.

Процес полагања цеви у море 
почиње тако што се цеви директно 
транспортују бродом до „Pioneering 
Spirit“-а, на којем се цевни спојеви 

заварују на главну линију. Након 
тога, завар се тестира, а затим се 
врши његов премаз пре него што се 
цевна линија спусти у воду. Брод за 
полагање цеви плови Црним морем, 
додајући нове секције на цевну 
линију како се брод креће. Радећи 
нон-стоп, „Pioneering Spirit“ полаже 
5 km цевовода  сваки дан.

Овај пројекат ради се за клијента 
„South Stream Transport B.V.“, са 
максималном дубином полагања 
цеви од 2.200 метара. Обим послова 

обухвата мобилизовање брода кроз 
Босфор, истраживање трасе пре 
полагања, припреме морског дна 
пре полагања (ослонци за полагање 
кабела, ископавање), затим превоз 
цеви, две линије цеви провучене 
кроз микротунел у дужини од 
1,5 km код Анапе, инжењеринг 
и уградњу две линије од по 940 
km цевовода пречника 32 инча. 
Никада раније цеви толико великог 
пречника нису биле полагане на 
толиким дубинама.

У уторак, 19. 
новембра 
у Црном 

мору брод за полагање цеви , „Pioneering Spirit“ 
завршио је полагање цеви за гасовод „Турски ток“. 
Налог за последњи вар у склопу полагања друге цеви 
тог гасовода у Истанбулу су, путем „теле-моста“ дали 
руски и турски  председници Владимир Путин и Реџеп 
Тајип Ердоган.

- Градња Турског тока, новог гасовода који кроз Црно 
море повезује Русију и Турску,  улази у завршну фазу, 
а радови се одвијају према плану. Већ данас, а не у 
децембру како је првобитно планирано, завршена 
је морска деоница. Брзи темпо реализације пројекта 
резултат је сложног и усклађеног рада пројектног тима, 
изјавио је тим поводом председник управе Гаспрома 
Алексеј Милер.

(Аг.)

ИМПРЕСИВНИ „PIONEERING SPIRIT“

„Pioneering Spirit“ је највећи конструкциони брод на свету, пројектован за уградњу 
једним подизањем и уклањање великих нафтних и гасних платформи, као и за 
уградњу цевовода рекордне тежине. Његово појављивање заправо означава 
промену у области уградње и извођења и употребе објеката у морским водама. 
Способан за подизање горње стране читаве платформе тежине до 48.000 тона, 
значајно смањује неопходну количину радова на мору, пребацивањем објекта 
на копно где су радови безбеднији и исплативији. Изграђен у бродоградилишту у 
Јужној Кореји, брод је започео операције на мору 2016. године у територијалним 
водама Норвешке. Брод са два трупа близанца повезана палубом, дугачак је 382 
метра, а широк 124 m. На прамцу брод има прорез дуг 122 метра и широк 59 m, 
који омогућује броду да се креће око платформе и подигне и траснпортује читаве 
горње делове коришћењем комплета хоризонталних греда за дизање. За уклањање 
и уградњу ослонца платформе две греде за подизање дугачке 170 метара које могу 
да се ротирају на шаркама налазе се на крми брода. Систем подизања употпуњен 
је дизалицом специјалне намене тешке 5.000 тона за додатно дизање лакших 
горњих делова и ослонаца, модула и мостова. Величина брода даје му јако добро 
понашање у таласима, супериорни полупотопиви брод дизалица у условима рада уз 

присуство таласа може да уграђује или уклања горње стране платформе и њен ослонац при таласима висине и до 3,5 
метра. Осам његових дизел мотора обезбеђује 95 MW електричне енергије, који покрећу 12 пропелера за динамичко 
позиционирање и пропулзију. Плови сопственом снагом при великим транзитним брзинама. Може да ради прецизно у 
било којој дубини воде, а истовремено је опремљен да и током дужег периода може да ради у поларним регионима.

Најновија вест

ТУРСКИ ТОК, ПРЕКО СРБИЈЕ, ПРЕМА ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА!

Руски „Гаспром“ одлучио је да рута гасовода „Турски ток“ буде настављена преко Бугарске, Србије, Мађарске и Словачке, 
и већ је покренуо потребне процедуре за нови цевовод у тим земљама, објавио је недавно руски лист Комерсант. Гаспром 
планира да крене са испорукама гаса Бугарској и Србији преко Турског тока 2020, а Мађарској 2021. године, што ће 
компанији омогућити да обустави транзит преко Украјине почев од 2022, наводи тај лист. Реч је заправо о раније планираној 
рути за гасовод Јужни ток. Вредност пројекта ширења система овог гасовода процењује се на 1,63 милијарде долара.

Министар Антић и директор Бајатовић на броду Турског тока

Делегација Србије, Бугарске и ПАО „Гаспром”

Турски ток ће пролазити кроз Србију

Ердоган, Путин и Милер
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Акције

Почеле пописне активности за 2018. годину

НОВИНЕ СУ ИНВЕНТАРНИ БРОЈЕВИ, МАЊИ 
БРОЈ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА, СКЕНИРАЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ...

Весна Арсић

Увек на време, увек по правилима 
и увек уз велику подршку бројних 
колега...и онда резултат не може 
да изостане! Попис имовине 
и обавеза ЈП „Србијагас“ за 
2018. годину званично је и ове 
године почео првим састанком 
руководилаца пописа, Централне 
пописне комисије и председника 
свих пописних комисија, који је 
средином месеца одржан у Новом 
Саду, у просторијама предузећа 
на Путу Шајкашког одреда бр. 
3. Руководилац пописа је и ове 
године колегиница Зора Коларски, 
која је захвалила свим колегама 
који учествују у попису 2018. и 
све присутне упознала укратко 
са правилима рада, новинама и 
роковима које сви који учествују у 
попису морају да испоштују.

- Најпре, желим да кажем да ове 
године имамо нове колегинице у 
Централној пописној комисији, 
будући да је нова председница 
ЦПК Наташа Секулић-Видак, а 
да су нове чланице ове комисије 
Светлана Вучић и Татјана Весовић. 
Поред њих, ту су, као и ранијих 
година, колегинице Марија Лабус 
и Лидија Кевић, као и помоћници 
руководиоца за попис за Београд 
и Нови Сад Маја Модић Крстић 
и Споменка Лазић. Заједно ћемо 

настојати да се све пописне 
активности реализују по плану и 
у складу са законским роковима.  
Ове године већина комисија 
претрпела је одређене промене - 
рада у комисијама ослобођене су 
колеге које су више година у том 
послу, а на њихово место дошле 
су млађе колеге, у зависности од 
предмета пописа смањен је број 
чланова појединих комисија, а 
мањи број чланова од ове године 
има и Комисија за ликвидацију, 
чији је председник Гордана 
Сучевић. Молим све колеге да се 
придржавају рокова за предају 
планова и извештаја, да нам укажу 
на могуће проблеме који се јаве, 
а ми ћемо вас, како то обично 
радимо, обићи током децембра, 
а и мимо тога уколико буде било 
потребе, како бисмо омогућили да 
се све одвија по плану,  казала је 
Зора Коларски и додала да од ове 
године постоје нове процедуре за 
додељивање инвентарних бројева 
и да је циљ да се овај посао ради 
јединствено и у Београду и у Новом 
Саду и у свим другим нашим 
организационим деловима у целој 
Србији. Такође, у циљу чувања 
електронске евиденције о овом 
великом послу, али и смањења 
трошкова штампања и копирања, 
сва документација биће скенирана.

Наташа Секулић-Видак која је ове 
године на функцији председника 
ЦПК истакла је да ће се трудити да 
ради добро и да са свим колегама 
има квалитетну и добру сарадњу 
као што је то и њена претходница, 
Бранислава Шолаја, радила 
годинама уназад. 

- Потрудићемо се да сви заједно 
овај посао урадимо на најбољи 
могући начин. Проблеме које нам 
будете алармирали покушаћемо 
да решимо у сарадњи са нашим 
стручним службама. И ове године 
имаћемо пуну подршку колега 
из Службе за рачуноводство, 
као и колега из других Служби и 
Функција. Попис почиње данас и 
морамо да га завршимо најкасније 
до 23. јануара 2019. године, када је 
ЦПК у обавези да збирни извештај 
о извршеном попису имовине и 
обавеза ЈП „Србијагас“ са стањем 
на дан 31.12.2018. године преда 
генералном директору. Надзорни 
одбор  разматра Извештај и треба 
да доносе Одлуку о усвајању истог 
до 29. јануара 2019. године. Да би 
све ово урадили на време, потребно 
је да све пописне комисије своје 
извештаје доставе ЦПК до 16. 
јануара 2019. године. Очекујемо 
да ће све ићи онако како смо 
планирали и да ће и овај попис бити 
добро урађен, поручила је на крају 
Наташа Секулић-Видак.

Конференције инфо

У организацији Балкан магазина одржана конференција о тржишту енергената у региону

ИНФРАСТРУКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ТРЖИШТЕ 
ПРИРОДНОГ ГАСА

Да би се развило тржиште гаса неопходно је да 
држава има изграђену инфраструктуру, сложили су 
се учесници међународне конференције “Тржиште 
енергената у региону западног балкана”, коју је 
медијска кућа Балкамагазин у октобру организовала  
под покровитељством Министарства рударства и 
енергетике, а уз подршку неколико компанија, међу 
којима је било и наше предузеће, ЈП „Србијагас“. У раду 
ове конференције учествовао је извршни директор 
Оператора дистрибутивног система ЈП „Србијагас“, 
Милан Здравковић.

Србија је у претходном периоду донела законске 
и стратешке оквире за регулисање тржишта гаса, 
нафтних деривата и електричне енергије, што је 
предуслов не само за либерализацију тржишта 
енергената већ и за повезивање са регионом. 
Отварајући ову конференцију, државна секретарка 
у Министарству рударства и енергетике Мирјана 
Филиповић је истакла да „либерализација тржишта 
било ког енергента уводи новине, а сваке новине 
представљају проблеме у реализацији.”

- Наравно, то су све изазови и могућности за нас и 
за наше компаније, које је неопходно уредити како 
би се дошло до релевантног нивоа деловања на ком 
су све компаније у региону, рекла је она истичући 
да је за Србију од великог значаја да се повезује са 
регионом, јер су веће шансе да заједнички пројекти 
у ЕУ буду одобрени.

Обраћајући се присутнима, извршни директор 
Милан Здравковић, који је био учесник првог 
панела на овој конференцији под називом 
„Гасно тржиште региона Западног Балкана и 

заштита локалних потрошача”, истакао је да је 
управо инфраструктура оно што одваја области 
електричне енергије и природног гаса. Поред тога, 
он је нагласио и значај безбедности снабдевања. 
Одговарајући на питања о могућим новим гасним 
рутама у региону, Здравковић је  истакао да ће 
Србија, у сваком случају, бити интересантна 
за трговце гасом у будућности, имајући у виду 
изградњу нових праваца снабдевања, какав је, 
примера ради, крак Србија-Бугарска, који би 
требало да буде готов у првој половини 2022. 
године.

Помоћник министра индустрије, енергетике и 
рударства у Влади Републике Српске Миленко 
Тодоровић, је, поздрављајући учеснике 

конференције истакао да, „када је реч о тржишту гаса и 
сигурности снабдевања потрошача природним гасом, 
Република Српска, као и Босна и Херцеговина, има 
само једну интерконекцију - и то са Србијом. Како је 
навео, Република Српска, заједно са Србијом, у оквиру 
стратешких пројеката, планира изградњу још једног 
магистралног гасовода Чента-Ново село-Бијељина-
Бања Лука-Нови Град, којим би се обезбедило још боље 
снабдевање потрошача. 

У раду овог панела учествовао  је и председник Савета 
Агенције за енергетику Републике Србије Дејан 
Поповић, који је рекао да развој привреде у Србији 
зависи од изградње инфраструктуре и да се тржиште 
најбоље развија тамо где је и најбоље развијана 
инфраструктура. Србији, како је истакао, недостају 
интерконектори гаса уколико жели да развија своје 
тржиште, додао је он.

(www.balkanmagazin.net)

Зора Коларски и чланице ЦПК Попис може да почне

Милан Здравковић на конференцији Балканмагазина

Традиционална конференција под покровитељством Министарства енергетике
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АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА
Период новембар 2018.

Природни гас и даље међу најјефтинијим енергентима

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 - Бели Пром, Шабац-Јевремовац

Цене су без ПДВ-а узете за период септембар/октобар 2018.год.

Анализа Агенције за енергетику Републике Србије

ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ 
ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19

Сваке године на почетку 
грејне сезоне Агенција 
за енергетику објављује 
податке о трошковима 
грејања који нас очекују 
током предстојеће зиме. 
И овога пута, а имајући у 
виду чињеницу да се цена 
нашег енергента већ дуже 
није мењала за крајњег 
купца-домаћинства, у врху 
лествице најекономичнијег 
грејања је грејање на 
природни гас. Наиме, 
како је саопштио АЕРС, 
за грејање просечно 
изолованог стамбеног 
простора од 60 m2 на 20оC 
у току 16 сати дневно у 
целом стану, 180 дана у 
грејној сезони, потребна је 
енергија од око 9.000 kWh 
(150 kWh/m2 је просечна 
процењена потрошња за 
грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене 
услове, у грејној сезони 2018/2019 (према ценама из 
октобра 2018.) имаће домаћинства која се греју на дрво 
у подручјима Србије у којима се оно може набавити 
по нижим ценама (на пример 4.550 динара по m3) и 
уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 
65%. У том случају им је за набавку горива потребно 
37,5 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, 
око 61 хиљаду динара, имаће домаћинства која користе 
скупље огревно дрво (са ценом 6.250 динара по m3) и 
имају пећи ниже ефикасности. 

Према просечној цени природног гаса у Србији, АЕРС 
је израчунао да за грејање током целе зимске сезоне, 
треба издвојити 42 хиљаде динара, при чему је додатна 
предност његовог коришћења и комфор који пружа. 

Нешто виши су трошкови грејања на угаљ (48 до 
52 хиљаде динара).Грађанима који се греју на пелет 
годишњи трошкови износе око 61 хиљаду, ако се 
сагорева у ефикаснијим пећима конструисаним за ово 
гориво. Домаћинства која користе термоакумулационе 
пећи имаће трошкове од 48 хиљада динара, али само 
уколико се искључиво користи јефтинија ноћна 
електрична енергија. Допуњавање пећи коришћењем 
скупље електричне енергије само током два сата 
дневно, увећава трошкове за 44%, тако да они износе 

око 69 хиљада динара, што је скупље од већине 
алтернативних горива.

Највеће трошкове енергије за грејање имаће 
домаћинства која користе електричну енергију 
директно у грејним телима и котловима за етажно 
грејање, пропан бутан гас и лож уље. За набавку 
енергената или енергије, која је потребна за грејање 
просечног стана током целе сезоне, она морају 
издвојити 128 хиљада динара за електричну енергију, 
132 хиљаде за пропан бутан гас, односно 146 хиљада 
за лож уље. У односу на претходну годину, ниже су 
јединичне цене пелета за 8%, а више цене лож уља за 
41%. Остале цене нису битно промењене.

Наведени износи обухватају само трошкове набавке 
енергије, односно горива, а не обухватају инвестиционе 
трошкове (нпр. набавку пећи и уградњу инсталација 
централног грејања) и трошкове периодичних прегледа 
и одржавања. 

АЕРС на крају ове анализе даје следећи савет 
грађанима: При избору начина грејања, тражите помоћ 
стручњака. Уколико сте у могућности, изолујте ваш 
стамбени простор и промените прозоре. Уколико 
купујете нове пећи и котлове, изаберите оне који су 
енергетски што ефикаснији!

(www.aers.rs)Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

Релативни односи годишњег трошка енергије за грејање
Потрошња енергије: 9000 kWh у сезони

БРОЈ 143 - НОВЕМБАР 2018.
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Инфо радови

Израда прикључка  главне мерно-регулационе станице Чачак Наше екипе на терену и на почетку грејне сезоне

Нови гасовод урађен и за објекте на гробљу Бежанијска коса

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ И ПРЕСПАЈАЊЕ 
НОВЕ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ

МИХОЉСКО ЛЕТО ОМОГУЋИЛО 
ПРОДУЖЕТАК РАДОВА

ЗАВРШЕТАК РАДОВА ДО КРАЈА ГОДИНЕ

Сектори техничке подршке Београд и Зрењанин, уз 
присуство Службе за безбедност и заштиту на раду и 
заштите од пожара, почетком новембра израдили су  
прикључак за нову Главну мерно-регулациону станицу 
„Индустријска зона“ Чачак и израдили прикључак за 
новоизграђену градску мрежу „Индустријска зона“ у 
Чачку.

Радови су се изводили у кругу постојеће ГМРС Чачак. 
Послови затварања и отварања на градској мрежи 
урађени су у сарадњи са колегама из ОДС-а. Према 
речима Оливере Нишавић, управника РЈ „Одржавања 
гасовода“ Београд, координација свих сектора и служби 
је била ефикасна, и радови су завршени у предвиђеном 
року, чиме је омогућен безбедан наставак снабдевања 
гасом потрошача на градској мрежи Чачак.

Ј. Ђорђевић

Завршен Зворник, урађене бројне 
реконструкције мерних линија, 
испитане дистрибутивне мреже, 
саниране перфорације... Овако би 
укратко гласио попис активности 
које су у последњих месец, месец 
и по дана, реализовале колеге 
из Радне јединице „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин. Управник 
Слободан Паскаш задовољан је 
урађеним и за Гас прес кратко 
резимира:

- Успешно смо завршили цео 
пројекат уградње ултрасоничних 
мерила на Пријемно предајној 
станици Зворник. Након што су 
колеге из „Мерења и регулације“ 
урадиле свој део посла, нама је још 
остало да демонтирамо привремени 
вод који смо изградили, вратимо 
ограничавач протока, урадимо 
линије за растерећење, кров, шахт, 
и тако цео овај посао приведемо 
крају. То је, дакле, урађено. Поред 
тога, Радна јединица „Одржавање 

гасовода“ урадила је 
више реконструкција 
мерних линија, 
међу којима ГМРС 
Јарковац, МРС 
„Термика“ Зрењанин, 
МРС Фарма свиња 
Сечањ, МРС Агрожив 
Житиште, МРС 
Фарма Српски Итебеј, 
ГМРС Сремска 
Митровица и ГМРС 
Златица. Урађена је 
и реконструкција 
котларнице на ГМРС 
Нови Сад. Машинска 
служба, по налогу колега из ОДС-а, 
конкретно радних јединица 
Панчево и Нови Сад, радила је и 
испитивање дистрибутивних гасних 
мрежа у Баранди и Сакулама, као 
и у Бачком Петровцу. Од других 
послова издвојио бих још и то да 
смо имали једну интервенцију, 
релативно хитну, на санацији 
перфорације на продуктоводу ПВ 
01, од Кикинде до Елемира, каже 
за наше новине управник Паскаш 
и додаје да су још увек актуелни 
послови на чишћењу односно 
крацовању гасовода који су под 
ингеренцијом Радне јединице 
„Транспорт“ Нови Сад која је и 
иницирала овај посао.

На списку активности су и два 
топла прикључка у Сенти и 
Новом Саду, први по налогу наше 
дистрибуције у Кикинди, а други 
„за треће лице“, а такође и припреме 
за израду комплетне станице МРС 
Фабрика шећера Пожаревац, и то 
по налогу београдских Инвестиција. 
Зрењанинци су, као и увек када је 
то потребно, помогли колегама из 
РЈ Одржавања гасовода Београд, и 
то на преспајању гасовода на ГМРС 
у Чачку, као и на две локације у 

Београду. Електро служба, поред 
великог дела посла у већ поменутом 
Зворнику, била је ангажована 
на свим оним задацима које 
уобичајено испуњава по „белој 
књизи“. Такође, ту су и лоцирање 
гасовода за колеге из ОТС-а, а 
радили су и бушење анодних 
лежишта на станицама катодне 
заштите у Клеку и на ГРЧ Мокрин 
Југ.      В. Арсић

Град Београд и Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу 
Београда тражили су од ЈП 
„Србијагас“ да, по хитном поступку, 
обезбеди стварање техничких 
услова за прикључење објекта 
„Сабирне капеле мртвачнице“ на 
нашу дистрибутивну гасоводну 
мрежу. Према речима Горана 
Зирића, директора Сектора 
инвестиција Београд, инвеститори 
су се одлучили за нас, зато да би у 
што краћем року извели комплетне 
радове.

- Обим радова подразумева 
израду пројектне документације, 
исходовање грађевинске дозволе, 
изградњу дистрибутивне гасоводне 
мреже дуге 2 km, као и изградњу 
две мерно-регулационе станице. 
Уговор је потписан у августу, у 
року од 60 дана исходована је 
грађевинска дозвола и отпочели су 
радови на изградњи недостајућег 

дела  мреже. Конфигурација терена 
на Бежанијској коси састоји се од 
тротоара, коловоза, саобраћајница, 
далековода, тако да извођење 
радова у таквим условима тражи 
ангажовање специјалних машина 
за подбушивање. У ту сврху 
ангажовано је предузеће „Конвар“из 

Београда. Планиран завршетак 
радова и пуштање гаса у објекте 
СКМ је до краја 2018. године. 
Сектор инвестиција Београд води 
комплетан инжењерски посао, а 
укупна вредност радова је око 19 
милиона динара, рекао је за Гас прес 
Горан Зирић.                Ј. Ђорђевић

ПРИПРЕМЕ ЗА ДОЛАЗАК 
АТС-А

Како смо чули у Зрењанину 
од техничког руководиоца РЈ 
„Одржавање гасовода“ који је 
уједно и руководилац Одељења 
наше Лабораторије за гасну 
технику у овом граду, Душана 
Мазалице, 29. новембра очекује 
се долазак представника 
Акредитационог тела Србије (АТС) 
у редовно надзорно оцењивање 
Лабораторије у Зрењанину. Зато 
су се средином месеца, када смо 
разговарали са нашим колегама, 
у Зрењанину спроводиле све 
неопходне припреме и активности 
за ово оцењивање. Наравно, 
сви очекујемо позитиван исход 
надзорног „скрининга“ АТС-а.

Радови у Чачку Заваривање у току

Нови вод на Бежанијској коси

Завршни радови у Зворнику

Нова ППС Зворник
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Обука наших колега у областима безбедности и здравља на раду и заштите од пожара Екипа Србијагаса у баскету најбоља на спортским играма ЕМС

Председник ЈСО ЈП „Србијагас“ у делегацији Социјално економског савета у Атини

ВИШЕ ОД 60 ЗАПОСЛЕНИХ УСПЕШНО 
ОБАВИЛО ТЕСТИРАЊЕ

ШАМПИОНИ НА ТЕРЕНУ, АЛИ И ВАН ЊЕГА

ПОТПИСАН  МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ

Запослени у Служби за безбедност 
и здравље на раду и заштиту од 
пожара ЈП „Србијагас“ почели су 
током новембра са спровођењем 
прописане обуке и провере знања 
из ових области. Све се то обавља 
у складу са одредбама Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
и Закона о заштити од пожара, а 
потребно је да кроз обуку прођу сви 
запослени. Предавање, тестирање 
и практични део извођења обуке 
за запослене у новосадском делу 
наше компаније из Радне јединице 
„Мерење и регулација-ЛГТ“, 

одржано је у понедељак, 19. 
новембра у просторијама 
и дворишту предузећа на 
Путу Шајкашког одреда 
бр.3 у Новом Саду.  За 
запослене из зрењанинског 
дела компаније, обука 
је одржана у петак, 16. 
новембра ове године у 
нашој згради у Зрењанину.

Око 60 наших колега 
учествовало је на овој 
обуци, након чега су са 

успехом прошли проверу знања 
путем одговарајућих тестова. 
Запослени чије радно место има 
предзнак да је с повећаним ризиком 
од повреда, били су обавезни да 
ураде три теста – тест из области 
„Безбедности и здравља на раду“, 
као и два теста из „Заштите 
од пожара“, општи и посебан. 
Тај посебан тест се односи на 
специфичност заштите од пожара, 
када је у питању енергент са којим 
ми радимо, природни гас. 

- Са овом обуком наставићемо 

и током децембра, јер нас на то 
обавезује закон. Такође, тестирање 
ћемо спровести и у осталим 
организационим јединицама – 
Београду, Панчеву, Чачку, Јагодини 
и Крагујевцу. Сви запослени који су 
учествовали на овој обуци у Новом 
Саду  понашали су се одговорно 
и професионално. На крају смо 
извели и практични део обуке, 
подсетили смо се како да рукујемо 
апаратима за гашење пожара, рекао 
нам је Радан Поповић из Службе 
за безбедност и здравље на раду и 
заштиту од пожара ЈП „Србијагас“. 

Он је, имајући у виду делокруг 
рада ове службе и правила која се 
односе на неке ситуације у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду, 
све колеге посебно подсетио да је од 
изузетног значај да, када се некоме 
догоди повреда на раду, она мора 
бити пријављена што пре Лицима 
за безбедност и здравље на раду 
у организационим јединицама 
(Служба БИЗНР и ЗОП), а 
Инспекцији рада најкасније у року 
од 24 часа.                                       В.У.

Владимир Уторник

- Момци су својим понашањем на 
терену, али и ван њега учинили то 
да само можемо да будемо поносни 
на њих. У правом смислу речи 
били су права екипа, понашали 
се одговорно, дисциплиновано и 
из тога је произашао и резултат. 
Наши кошаркаши су били најбољи, 
победили све ривале и освојили 
пехар, рекао нам је председник ЈСО 
ЈП „Србијагас“ Вељко Милошевић. 

Оно што је вест јесте да је екипа 
Србијагаса у баскету 3 на 3 као гост  
учествовала на спортским играма 
„SEMS Sports team building Kopaonik 
2018“ одржаним од 2. до 4. новембра 
на, нашој, за зимске спортове, 

најпопуларнијој 
планини. То је 
био заједнички 
пројекат 
пословодства 
и синдиката 
ЕМС, а више од 
300 запослених 
такмичили су се у 
11 спортова – мали 
фудбал, баскет 3 
на 3, шах, куглање 
(bowling), пливање, 
стони тенис, 
пикадо, фитнес, 
стреличарство, 
диск голф односно 
фризби и даме (backgammon). 
Кошаркашка екипа наше компаније 
наступила је, дакле, на позив 
синдиката ЕМС-а, као што су гости 
на тим спортским играма били и 
спортисти из Транснафте. 

- На турниру је учествовало 
десет екипа које су биле подељене 
у две групе по пет. Убедљиво 
нам је најтежи био први меч са 
екипом „Београд“. На том сусрету 
промашили смо невероватних и 
готово рекордних 17 слободних 
бацања, али смо ипак успели да 
тријумфујемо резултатом 15 : 13. 
После тога, укључујући и финале, 
све је ишло глатко. Победили 
смо у групи још екипе „Нови 
Сад“ и „Транснафта“, идентичним 
резултатом  21 : 2, односно 
„Управљање“ 21 : 6. У финалу смо 

се сусрели са тимом „Изградња“, 
који, како смо чули, никада, до тада,  
није изгубио утакмицу. И у том 
дуелу смо били убедљиви, славили 
смо са 21 : 7, пренео нам је утиске 
по повратку са Копаоника капитен 
кошаркашке екипе Србијагаса 
Ђорђе Атлагић. 

Осим њега, у  новом тријумфу 
наших баскеташа учествовали су 
Стеван Попов, Слободан Павловић, 
Момчило Гаговић и Миљан Вучић, 
док је у улози физиотерапеута био 
Дарко Даутовић. 

- Компанија ЕМС је заиста изврсно 
организовала читаво такмичење, 
а ми као гости смо били одлично 
дочекани. Шта да кажем, на крају 
су нам спортски и џентлменски 
признали да смо најбољи, чули смо 
од Слободана Павловића.

Социјално – економски савет 
Републике Србије и Социјално – 
економски савет Грчке потписали 
су средином новембра у Атини 
Меморандум о међусобном 
разумевању и сарадњи.  У 
делегацији СЕС, коју је предводио 
министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић, био је и председник 
нашег синдиката-иначе и 
председник Синдиката радника 
енергетике Србије и члан СЕС 
Вељко Милошевић. Министар 
Ђорђевић је нагласио да су Влада 
Србије и председник Александар 
Вучић допринели томе да Србија 
од 2014. године бележи економски 
раст и крене узлазном путањом. 

Министар је 
позвао Грке 
да учествују 
у ЕУ 
фондовима 
којима је 
приступила 
и Србија.

- Србија 
је прва 
земља која 
је приступила „REC“ фонду, а да 
није чланица ЕУ. Недавно смо 
приступили Сoцијалном фонду, 
који су земље Западног Балкана 
потписале у Београду, где смо 
добили подршку ЕУ и Европског 
комесара за суседство и преговоре 

о проширењу Јоханеса Хана, иако 
нисмо чланица ЕУ. Ви сте наши 
пријатељи који су већ у ЕУ, а 
приступање ЕУ је наш стратешки 
циљ. Подржите нас на том путу и 
учествујте у пројектима, поручио је 
министар.

(www.minrzs.gov.rs)

МИЛОШЕВИЋ НА 
СКУПШТИНИ СЕМС

Председник ЈСО ЈП „Србијагас“ 
Вељко Милошевић је као члан 
Социјално- економског савета 
Републике Србије и преседник 
Синдиката радника енергетике, 
учествовао на седници Скупштине 
Синдиката Елоктромреже Србије 
одржаној 1. новембра у хотелу 
Гранд на Копаонику. Милошевић 
је, између осталог, рекао да два 
закона која привремено регулишу 
основице за обрачун и исплату 
плата неће бити повучени до краја 
године, већ да ће се у 2019. години 
обављати различита парцијална 
повећања плата у јавном сектору.

Практични део обуке на Шангају

Састанак у Атини

Пехар у рукама наших баскеташа

Атлагић, Гаговић и Павловић у акцији Уочи финалног сусрета на Копаонику
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Наше треће доба
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Необавезно време 

ТРИ САТА
Минхенским тргом „Мариенплац“ доминира „Нова 
Градска кућа”, из 19. столећа је и саграђена у неоготичком 
стилу. Та кућа  препознатљива је по 85 метара високом 
торњу на којем је знаменити “Глокеншпил”. То је сат 
и он  са своја 43 звона “грми“ три пута дневно, у 11, 
12 и 17 часова. И не само то, постоји у та три тачна 
времена пуног сата јединствена механичка представа 
у извођењу 32 марионете. Она (представа) подсећа на 
два важна догађаја из прошлости престонице Баварске 
и најбогатијег града најбогатије државе Европе. Први 
догађај је венчање војводе Вилхелма V и Ренате од 
Лорене - бели и плави витезови су Баварци, а црвени и 
бели представљају  Лотриген.  Други догађај подсећа на 
прославу која се одиграла на минхенским улицама пошто 
је тим градом протутњала епидемија куге године 1517.  

Астрономски часовник има специјалне механизме 
и бројчанике који, осим тачног времена, показују и 
астрономске информације попут релативних положаја 
сунца, месеца, распореда звезда у Зодијаку и појединих 
планета. Вероватно најчувенији астрономски сат је 
онај на староградској скупштини у Прагу. Познат као 
„Прашки орлој“ монтиран је године 1410. и дан данас 
ради. Сат се састоји из три дела – процесија 12 апостола, 
део који показује време и део са календаром. Главна 

атракција која мами уздахе свих посетилаца чешке 
престонице је тај са појављивањем Исуса и дрвених 
апостола на сваки пун сат. По завршетку процесије петао 
изнад прозора кукуриче и лупа крилима, означавајући 
пун сат. Поред се налазе четири фигуре презира (по 
две на свакој страни)  - сујета је она која гледа у свој 
одраз у огледалу,  похлепа држи врећу новца у рукама, 
смрт је представљена кроз фигуру скелета, а Турчин са 
инструментом у рукама фигуративно означава уживање, 
то јест забаву. 

Узгред буди речено, рекох да сат и дан данас ради, али 
ми се није дало да по други пут видим горе описану 
представу – летос када сам био у Прагу „орлој“ због 
реновирања није куцао, али је септембра сада већ давне 
године 1999. уредно обављао свој вековни посао.      

На берлинском тргу Александерплац постоји много 
знаменитости, а једна од њих је и светски сат који се све 
време окреће и показује тачно време свуда у свету. Тако, у 
једном тренутку, делићу секунде, готово као трептај ока, 
човек може да помисли да живи нечију прошлост, или 
нечију будућност. Но, пошто је у претходним рубрикама 
на овом месту о Берлину много тога већ речено, нека ово 
последње буде и нека врста закључка у причицама које би 
могле да имају радни наслов „слике с путовања“.  В.У.

Чланови Удружења пензионисаних радника ЈП 
„Србијагас“ ће убудуће, од јануара наредне године, 
плаћати чланарину за сто динара већу. Уместо 
досадашњих 700 динара, они који желе да буду 
чланови пензионерске организације под именом наше 
компаније, плаћаће 800 динара на годишњем нивоу. 

То је најважнија одлука и најзначајнија вест са састанка 
Извршног одбора УПР ЈП „Србијагас“ одржаног 
крајем октобра у Панчеву. На тој седници, којом је 
председавао председник пензионера нашег предузећа 
Бошко Тодоровић, поднет је извештај о остваривању 
Програма рада и финансијског плана удружења у 
периоду јануар-септембар 2018. године, расправљало 
се о нацрту финансијског плана за наредну годину, 
а договорено је и то на који ће се начин у свим 
клубовима Удружења организовати традиционално 
новогодишње дружење. Напослетку, чланови 
ИО УПР ЈП „Србијагас“ разматрали су и предлог 
Споразума са Удружењем пензионера града Новог 
Сада. 

Руководећи орган наших бивших радника 
констатовао је да је до септембра ове године 
остварено све што је од активности планирано и 
преостало је једино да се на ваљан начин организује 
испраћај старе и дочек Нове године. У том 
смислу, новогодишње дружење биће, као и увек, 
организовано у свим клубовима, а Удружење ће, у 
финансијском смислу, учествовати са одређеном 

партиципацијом. Финансијска средства за то 
постоје, с обзиром на то да се пензионери, као и 
свих претходних година у овом смислу понашају 

скромно и воде рачуна о средствима која су им на 
располагању. Речено је и то да је један од разлога што је 
повећан износ чланарине тај што ће 2019. године износ 
осигурања код ДДОР-а бити повећан. Приходи ће, као и 
претходних година, бити, осим чланарине, обезбеђени и 
од донација. 

На крају је речено да сарадња са другим пензионерским 
организацијама може да се остварује, али без икаквих 
обавеза, па је тако у конкретном случају предстојеће 
сарадње са пензионерима Новог Сада, констатовано 
да она може да се оствари уз узајамно поштовање и да 
обе организације улазе у ту сарадњу као равноправни 
субјекти.                       В.Уторник

Одјеци са седнице ИО  УПР ЈП „Србијагас“ одржане крајем октобра

КОРЕКЦИЈА ЧЛАНАРИНЕ – СА 700 
НА 800 ДИНАРА

Непролазно
„Време пролази, старимо и одлазимо полако. Најпре смо изгубили четвртог за покер, па трећег за 
преферанс, па другог за таблић и домине. Остали смо сами и сад отварамо пасијанс да видимо шта ће 
бити са нама“.

ДУШКО РАДОВИЋ (1922-1984): „БЕОГРАДЕ ДОБРО ЈУТРО“

ШТАНГЛИЦЕ С БАДЕМИМА
У суду помешајте 150g брашна с прстохватом соли, пола кашичице цимета у 
праху и пола кашичице прашка за пециво.
Миксером умутите 100g омекшалог путера са 2 кашике шећера у праху и 80g 
жутог шећера. Додајте 1 жуманце, смесу од брашна и на крају 80g сецканог 
бадема. Пола смесе распоредите утискујући је у четвртасти калуп, па преко додајте 300g 
мармеладе од малина. Преко мармеладе измрвите остатак теста и 100g сецканих бадема.
Пеците 30 минута у рерни загрејаној на 180о. Сачекајте да се колач охлади пре него га исечете 
на штанглице.

                 (Припремила: Б. Радуловић)

ЗАХВАЛНОСТ НА ГОСТОПРИМСТВУ

Седница ИО УПР ЈП „Србијагас“ одржана је 24. 
октобра у панчевачким просторијама наше 
компаније у улици Димитрија Туцовића 8. 
Руководилац тог дела Србијагаса, Транспорта 
Панчево, Саша Черницин је, у својству домаћина, 
поздравио наше пензионере и пожелео им успешан 
рад. Председник Бошко Тодоровић није пропустио 
да се захвали на изврсном гостопримству, али 
и да понови захвалност руководству Србијагаса 
на изузетној подршци. Захвалност иде и на рачун 
аутопревозника „Шампион“ са чијим аутобусима 
наши пензионери путују на излете.  

Управник Черницин поздравио наше пензионере уочи састанка

Чланови ИОУПР у Панчеву

Минхен Берлин Праг
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