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Догађаји месеца

Директору Србијагаса уручена грамата Руског географског друштва (РГД)

Усвојен кључни документ за пословање у 2018.

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио Редовне финансијске извештаје за 2017.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ 
РГД У СРБИЈИ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАЛА САГЛАСНОСТ 
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „СРБИЈАГАС“

ОСТВАРЕН ПОЗИТИВАН ФИНАНСИЈСКИ 
РЕЗУЛТАТ ОД ОКО 17 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Генералном директору Србијагаса 
Душану Бајатовићу у фебруару 
је уручено вредно признање.  
Наиме, у Београду, у петак, 9. 
фебруара одржана је седница 
Савета развојног центра Руског 
географског друштва у Србији. 
Седници је председавао председник 
тог савета и генерални директор ЈП 
„Србијагас“ Душан Бајатовић.

На седници су размотрене и 

анализиране све активности Руског 
географског друштва у 2017. и 
направљен  план активности те 
организације за 2018. годину.

Том приликом председнику Савета 
развојног центра РГД у Србији 
Душану Бајатовићу уручена је 
грамата за његов лични допринос 
популаризацији Руског географског 
друштва у Републици Србији, коју 
је потписао председник Руског 

географског друштва и министар 
одбране Руске Федерације Сергеј 
Шојгу.

Ово признање директору 
Бајатовићу уручио је извршни 
директор Руског географског 
друштва Артјом Манукјан.

(www.srbijagas.com)

На основу Закона о јавним предузећима и Закона о 
Влади, Влада Републике Србије на седници одржаној 
22. фебруара ове године, дала је сагласност на Програм 
пословања ЈП „Србијагас“, Нови Сад за 2018. годину, 
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“, на седници одржаној 22. децембра 2017. 
године. 

Ово решење објављено је у Службеном гласнику 
Републике Србије број 14 од 23.02.2018. године.

(www.slglasnik.com)

Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Србијагас“ на седници одржаној 
27. фебруара у Новом Саду 
усвојио је Редовне финансијске 
извештаје предузећа за период 
јануар-децембар 2017. године, као и 
Извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања од 01.01-
31.12.2017. године.

Седници Надзорног одбора 
председавао је проф. др Муамер 
Реџовић, председник НО, а поред 
чланова Надзорног одбора, 
присутни су били  генерални 
директор ЈП „Србијагас“ Душан 
Бајатовић и чланови менаџмента.

ЈП „Србијагас“ у 2017. години 
остварило је позитиван 
финансијски резултат у виду нето 
добити у износу од 16,7 милијарди 
динара, што је вишеструко бољи 
резултат у односу на претходну 
годину.

У документима које је усвојио 
Надзорни одбор наводи се да 
је пословање Јавног предузећа 
„Србијагас“ и у 2017. години 
обележило позитивно кретање и 
побољшање већине показатеља 
пословања, што је  резултат 
пословних одлука и предузетих 
мера и активности свих запослених, 
менаџмента компаније и оснивача, 

Владе Републике Србије. 

Максималним  напорима у циљу 
рационализације трошкова, 
побољшања ефикасности 
наплате потраживања, а нарочито 
потраживања из ранијег периода 
и код великих дужника, настављен 
је позитиван тренд у пословању 
који предузеће бележи већ 
неколико година. Предузеће је 
наставило политику стабилности 
и континуитета у снабдевању 
потрошача природним гасом.

Председник Надзорног одбора, 
проф. др Муамер Реџовић 

истакао је овом приликом да 
је за ЈП „Србијагас“ 2017. једна 
веома успешна година, али да је 
перманентан задатак предузећа у 
2018. години остваривање планских 
циљева и задатака и, нарочито, 
даље активности на наплати 
потраживања.

- Надам се да ће ова година бити 
година развоја, инвестиција и 
великих пројеката, истакао је 
председник НО, похваљујући 
напоре менаџмента и запослених у 
остваривању наведених резултата.

(www.srbijagas.com)

О РГД

Руско географско друштво је 
непрофитна организација која 
има око 20.000 чланова у Русији 
и иностранству, чије су регионалне 
канцеларије доступне у свим 
областима Руске Федерације. Члан 
Друштва може постати искључиво 
особа са друштвено признатом 
репутацијом из области културе, 
образовања, науке, бизниса или 
политике.

Од 2009. године Руским 
географским друштвом председава 
Сергеј Кужегедович Шојгу, а 
формиран је и Савет покровитеља 
којим председава председник 
Русије Владимир Путин.

Душан Бајатовић прима грамату од Артјома Манукјана

Председник Надзорног одбора отвара седницу у Новом Саду Излагање генералног директора на седници НО

Надзорни одбор и менаџмент о важним тачкама дневног реда
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Компанија инфо

Савет Агенције за енергетику 
Републике Србије на седници 
одржаној 9. фебруара 2018. 
године донео je Одлуку о 
начину и роковима испитивања 
интересовања тржишта 
за коришћење будућег 
инфраструктурног објекта друштва 
„ГAСТРАНС“ д.о.о. Нови Сад.

Како је саопштено, „ГAСТРАНС“ 
је 2. фебруара 2018. године поднео 
Агенцији захтев за изузеће од 
обавеза примене правила приступа 
треће стране на новом гасоводу, 
који ће ићи кроз Републику Србију 
и повезивати бугарски и мађарски 

национални транспортни систем.

Овом одлуком се ближе уређује 
обавеза предузећа „ГАСТРАНС“ 
д.о.о да испита заинтересованост 
тржишта за коришћење 
транспортних капацитета будућег 
гасовода који планира да изгради 
под условом давања изузећа на 
територији Републике Србије, на 
траси гасовода који чине и два 
интерконектора - један на месту 
улаза у транспортни гасовод 
на граници Републике Србије и 
Републике Бугарске (локација 
улаза на територији општине 
Зајечар) и други на месту излаза из 

транспортног гасовода на граници 
Републике Србије и Републике 
Мађарске (локација излаза на 
територији општине Кањижа). 

Сагласно Закону о енергетици, 
пре доношења акта о изузећу,  
Агенција ће одлучити и о 
правилима и механизмима за 
управљање и расподелу капацитета, 
која ће садржати и обавезу да се 
неискоришћени капацитет понуди 
на тржишту, а да ће корисници 
инфраструктуре имати право 
да тргују својим уговореним 
капацитетима на тржишту.

(www.aers.rs)

Србија неће остати без гаса, чак 
и уколико Русија чврсто реши 
да обустави испоруке преко 
Украјине 2019. године, изјавио је 
почетком фебруара за дневни лист 
„Политика“ генерални директор ЈП 
„Србијагас” Душан Бајатовић.

- Наша земља је већ потписала 
дугорочне уговоре о снабдевању 
с руским Гаспромом и транзиту 
преко Мађарске, рекао је 
Бајатовић. Према његовим речима, 
проширивањем капацитета 
постојећег складишта гаса у 
Банатском Двору, дневно ће 
се производити 10 милиона 
кубика гаса, што је довољно да се 
покрију дневне потребе Србије у 
најхладнијим данима.

- До краја марта биће донете 
инвестиционе одлуке о проширењу 
овог складишта и знаће се да ли 
ће се ту убудуће утискивати 700 
милиона или једна милијарда 
кубика гаса, навео је Бајатовић.

Он је казао да је Србија 
лане увезла 23 одсто више 
гаса него 2016. године 
- 2,1 милијарду кубика, 
пре свега због веће 
индустријске потрошње, 
која ће наставити све 
више да троши гас с 
развојем српске привреде. 

Директор Србијагаса 
је, такође, рекао да је 
приоритет и гасна веза, 

интерконекција, с Бугарском, која 
би у коначној верзији обезбедила 
две милијарде кубика гаса.

- Да би се та конекција максимално 
искористила, потребна је и гасна 
веза од Ниша до Београда у дужини 
од око 200 километара, за коју 

треба издвојити око 200 милиона 
евра. Србијагас је већ започео 
овај посао кроз експропријацију 
земљишта. Европа би требало да 
нам помогне с 48 милиона евра, док 
ће остатак обезбедити Србијагас из 
текуће ликвидности, што значи да 
нема задуживања државе, казао је 
Бајатовић.

Он је у разговору за „Политику“ 
навео и то да је важан пројекат и 
гасна веза Србије са Румунијом, 
која има довољно свог гаса. Реч је 
о гасоводу дужине 10 километара, 
док би 130 километара свог 
дела гасовода Румуни сами 
финансирали, појаснио је Душан 
Бајатовић.

(www.politika.rs)

Савет АЕРС-а донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за 
коришћење будућег инфраструктурног објекта „ГAСТРАНС“ д.о.о.

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић за дневни лист „Политика“:

ПРЕ ДОНОШЕЊА АКТА О ИЗУЗЕЋУ БИЋЕ 
УТВРЂЕНА ПРАВИЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАСПОДЕЛУ 
КАПАЦИТЕТА

СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ СИГУРНО, ПРОШИРУЈЕ 
СЕ КАПАЦИТЕТ БАНАТСКОГ ДВОРА

Институције инфо

У Будимпешти разговарали министри енергетике Србије и Мађарске

СНАЖНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ 
ВАЖНА ЗА РЕГИОНАЛНУ ЕНЕРГЕТСКУ 
СТАБИЛНОСТ

Министар рударства и енергетике Републике Србије 
Александар Антић састао се са министром за 
национални развој Мађарске Миклошем Шестаком, 
у оквиру заједничке седнице две владе одржане у 
Будимпешти. 

Заједничка је оцена два министра да су односи на 
највишем нивоу и да је снажна енергетска сарадња 
Србије и Мађарске важна за укупну регионалну 
енергетску стабилност.

- Кључни су пројекти у области гаса. Нови гасоводи 
су неопходни, а пре свега интерконекције које ће 
међусобно повезивати Мађарску, Србију, Румунију 
и Бугарску, али и изградња унутрашњих гасно-
транспортних система, који би омогућили проток 
већих количина гаса из правца Бугарске, кроз 
Србију и Мађарску, ка централноевропским гасним 

складиштима, рекао је министар Антић и додао да ће 
два министарства пажљиво пратити све пројекте и 
координирати међусобне активности.

(www.mre.gov.rs)

„Политика“ о информацији из Гаспрома о повећању учешћа у „Гастрансу“
УДЕЛИ СРПСКЕ И РУСКЕ СТРАНЕ У ГАСТРАНСУ НЕПРОМЕЊЕНИ
- Одлука борда директора Гаспрома да повећа учешће у предузећу „Гастранс“ које се до недавно звало „Јужни ток Србија“ не 
значи промену удела, већ ће руска страна и даље бити већински власник са 51 одсто капитала, а српска страна ће имати 49 
одсто, потврдио је за „Политику“ генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић.

- Реч је о докапитализацији Гастранса, али тако да права и удели у компанији остају исти. Дакле, ништа се неће мењати. Циљ је 
да предузеће „Гастранс“ поново буде активни привредни субјекат у складу са домаћим законодавством, објаснио је Бајатовић.

Антић и Шестак у Будимпешти Индустрија ће трошити још више гаса, Душан Бајатовић

Постројење ПСГ Банатски Двор
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Цевовод којим ће руски гас из друге цеви Турског тока 
ићи до европских потрошача кроз Србију градиће 
„Гастранс”, како се од 30. јануара зове предузеће „Јужни 
ток д. о. о.“

„Гастранс“, друштво са ограниченом одговорношћу 
Нови Сад, градиће, дакле, гасовод кроз Србију којим 
ће руски гас из Турског тока од бугарске границе бити 
транспортован кроз Србију до Мађарске.

 „Гастранс“ д. о. о. је, заправо, пререгистрована фирма 
„Јужни ток“ д.о.о. Решење о промени пословног имена 
донела је Агенција за привредне регистре 30. јануара 
ове године. Промењен је, такође, и датум оснивачког 
акта: брише се 30. април 2012. године, а уписује 26. 
јануар 2018. године. Директори „Гастранса” остају исти 
и то су Душан Бајатовић, са српске стране и Александар 
Сиромјатин, са руске стране, јер та фирма остаје у 
мешовитом српско-руском власништву. 

Гасовод који ће градити „Гастранс“ ће ићи трасом 
предвиђеном за изградњу гасовода „Јужни ток”, 
у Србију ће улазити код Зајечара, а капацитет тог 
цевовода биће најмање 12 милијарди кубних метара 
гаса годишње (капацитет једне цеви „Турског тока“ је 
15,75 милијарди кубика годишње, а Бугарска троши 
око три милијарде), с тим што, према информацијама 

„Балкан магазина”, коначна одлука још није донета, 
а од капацитета ће зависити и трошкови изградње. 
Некадашња траса Јужног тока је у Србији дефинисана, 
за неке деонице је урађена и експропријација, терен је 
очишћен од мина… Та деоница дуга је 421 километар, 
а била је предвиђена и градња два крака тог гасовода: 
за Хрватску дугог 52 километра и за Републику Српску 
дугог 105 километара. 

Турски ток стигао до Турске 

Са дозволама Турске Гаспрому за полагање друге цеви 
Турског тока кроз њихове територијалне воде у Црном 
мору, изградња цевовода којим ће руски гас преко 
Балкана бити транспортован до балканских, али и 
европских потрошача, је коначно извесна. То, међутим, 
развејава наде Бугара да ће се Руси предомислити и 
ту другу цев усмерити ка њиховој обали Црног мора, 
до гасног хаба који њихов премијер Бојко Борисов 
заговара од када је пропао пројекат „Јужни ток” и 
почела прича о градњи „Турског тока“. Питање је и 
како ће Бугарска и Србија финансирати изградњу 
гасовода на својој територији. И Бугарска и Србија 
потписале су са Гаспромом прошле године „Мапу пута 
за изградњу гаснотранспортних капацитета“ на својим 
територијама. Српски документ су 27. јуна 2017. године, 

у присуству председника Србије 
Александра Вучића, потписали 
српски министар рударства и 
енергетике Александар Антић 
и Алексеј Милер, председник 
Управног одбора ПАО Гаспром. 
У саопштењу Србијагаса тада 
је наведено да тај документ 
предвиђа да ће стране 
спровести низ активности 
чији је циљ изградња нових 
гаснотранспортних капацитета 
на територији Републике Србије. 

За Србију се отвара шанса да 
постане гасно чвориште Јер, 
иако је све извесније да ће гас 
из Турске ићи кроз Бугарску, 
па кроз Србију ка Мађарској 

и даље, како би се надоместио престанак транзита 
руског гаса кроз Украјину наредне године, нема још 
информација из Брисела хоће ли ЕУ поново покренути 
своју „машинерију“ против гасовода којим ће руски 
гас стизати у овај део Европе. Али Русима је очигледно 
стало да гасоводи кроз Бугарску и Србију буду 
изграђени, па не треба сумњати да ће се ангажовати, 
јер без тих нових гасовода њима друга цев Турског тока 
нема сврху.

Остаје, дакле, да се види да ли ће бити договорен неки 
систем финансирања попут модела који је Србија 
имала за „Јужни ток”. Уосталом, Руси су сувласници у 
„Гастранс“ д. о. о. Оно што је сада битно је да Србија 
што пре са Гаспромом договори повећање капацитета 
Подземног складишта гаса Банатски Двор са садашњих 
450 на 750 милиона метара кубних, а можда и више, 

што зависи од техничких могућности. Проширење 
Банатског Двора је битно због тога што то складиште 
гаса после изградње гасовода за транзит тог енергената 
из Турског тока више неће бити само резерва за 
потрошаче у Србији у ванредним ситуацијама. Са 
продужетком друге цеви Турског тока преко Балкана, 
ма како се тај копнени део гасовода буде звао, Србија 
не само да ће постати транзитна земља за гас, већ 
са адекватним капацитетима за складиштење гаса 
може да буде значајно гасно чвориште. Уз то, не треба 
заборавити и то да је са Гаспромом прошле године 
договорено и добијена дозвола за препродају руског 
гаса, што пружа додатне могућности за трговину тим 
енергентом.

Јелица Путниковић

Румунија ће испунити техничке 
услове за извоз гаса у Мађарску 
од 2020. године, прецизирано је 
споразумом који су 5. фебруара 
потписали министри иностраних 
послова две земље, Петер Сијарто 
и Теодор Мелешкану, извештава 
мађарска новинска агенција МТИ.

- Мађарско - румунска сарадња у 
области енергетске безбедности 
на путу је да учини историјски 
корак напред. Ради се, после 
неколико деценија, о првој 

прилици за Мађарску да купује, 
у већим количина, гас који 
не долази из руских извора, 
истакао је у Букурешту мађарски 
министар спољних послова 
Петер Сијарто, после састанка 
са својим домаћином, шефом 
румунске дипломатије Теодором 
Мелешкануом.

Реч је о гасоводу којим ће од 
2022. године моћи годишње да се 
испоручи Мађарској 4,4 милијарде 
кубних метара гаса из румунских 
налазишта у Црном мору. Мађарске 
компаније су вецћ резервисале 
укупни капацитет од 4,4 милијарде 
кубних метара, на цевоводу који 
повезује Румунију са Мађарском. 

Румунска страна се обавезала на 
изградњу компресорске станице, 
која ће омогућити испоруку 
1,75 милијарди кубних метара 
природног гаса у Мађарску сваке 

године од 2020. и да ће до 2022. 
години проширити капацитете 
на 4,4 милијарди кубних метара 
гаса годишње, да би обезбедила 
транспорт природног гаса који 
производе „ЕксонМобил“ и ОМВ.

-Влада Мађарске одлучила је 
да изгради недостајући део 
гасовода од Вецсеса и централног 
дистрибутивног центра Варошфолд 
у близини Будимпеште, на цевоводу 
између Словачке и Мађарске. Овом 
линијом, гасни коридор север-
југ, кључни објекат за енергетску 
сигурност у централној Европи, 
биће завршен, рекао је Сијарто.

Извоз гаса ће се вршити преко 
гасовода Арад-Сегедин, који 
омогућава повезивање преносног 
система гаса у Румунији са 
мађарским системом. 

(Аг.)

Преузето из других медија

Свет гаса

Балкан магазин крајем јануара објавио:

Мађари ће од Румуна куповати гас из Црног мора

„ЈУЖНИ ТОК“ ПРЕРЕГИСТРОВАН У 
„ГАСТРАНС ДОО“

ИЗ РУМУНСКИХ НАЛАЗИШТА 4,4 
МИЛИЈАРДЕ КУБИКА ГАСА

Сијарто и Мелешкану

Планирана путања Турског и Јужног тока
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Инвестиције Инфо радови

Јасмина Ђорђевић

ЈП „Србијагас“ настоји да свим 
оним привредним субјектима и 
локалним самоуправама које имају 
захтеве и потребу за довођење 
гаса у индустријске зоне, одговори 
правовременим ангажовањем 
својих екипа на траженим 
локацијама и реализацијом 
договорених пројеката. Један 
такав захтев и значајан посао за 
нашу компанију пред нама је у 
граду Крагујевцу. Наш саговорник 
за причу о овом пројекту је 
Горан Зирић, директор Сектора 
инвестиција Београд. 

Према његовим речима Влада 
Републике Србије је на основу 
извештаја Министарства рударства 
и енергетике, донела Закључак 
о потреби изградње гасоводних 
објеката ради обезбеђења 
снабдевања природним гасом 
индустријске зоне „Собовица“ 
у Церовцу. Истим закључком 

препоручено је ЈП „Србијагас“ да 
предузме неопходне активности у 
циљу изградње гасоводних објеката. 
Процењена вредност комплетне 
инвестиције је 1,5 милиона евра.

- На основу тога, Србијагас је 
отпочео са активностима на 
реализацији предметног посла, 
па су тако отпочети радови на 
изградњи дистрибутивне гасне 
мреже од 16 бара, пречника 10“ у 
дужини од око 2,6 километара, од 
градског прстена до будуће МРС 
широке потрошње у Петровцу, 
чији је максимални капацитет 4.000 
m3/h. Предстоји нам уговарање 
изградње следећих гасних објеката: 
ДГМ 16 бара, пречника 6“ у дужини 
од око 11,5 километара, деоница 
Петровац- Собовица, мерно-
регулационе станице широке 
потрошње  капацитета 4.000 m3/h 
у насељу Петровац за снабдевање 
дистрибутивне гасне мреже од 4 
бара, као и МРС чији ће капацитет 
бити 6.000 m3/h за потребе 
инвеститора „Сименс“ у Собовици. 
Да би се граду Крагујевцу и 
инвеститору, компанији „Сименс“,  
обезбедиле довољне количине 
гаса, донета је одлука да се изврши 
преквалификација комплетне 
градске мреже са 6-12 на 16 бара. 
У склопу обезбеђења довољног 
капацитета 
извршиће се 
повезивање 
излазног гасовода 
са Главном мерно-
регулационом 
станицом (ГМРС) 
„Дивостин“ са 
градском мрежом 
Крагујевца, место 
повезивања 
Хиподром код 
предвиђене 

регулационе станице  од 30.000 
m3/h. Рок за реализацију комплетне 
инвестиције, Закључком Владе, је 1. 
септембар 2018. године, казао је за 
Гас прес Горан Зирић.

Паралелно са напред наведеним, 
додаје наш саговорник, Скупштина 
Града Крагујевца донела је одлуку о 
изради Плана детаљне регулације 
индустријске зоне што ће умногоме 
убрзати исходовање потребне 
документације за изградњу 
гасоводних објеката.

Сектор инвестиција Београд 
обезбедио је, како смо чули, у 
магацину у Зрењанину, свих 14 
километара челичних цеви у 
вредности од око 400.000 евра, 
што ће помоћи да се испоштују 
напред наведени рокови. Упоредо 
са напред наведеном инвестицијом, 
кроз Уговор о пословно-
техничкој сарадњи на изградњи 
дистрибутивне мреже у Крагујевцу, 
изводе се радови, а извођач је „КГ 
Узор“,  на изградњи дистрибутивне 
мреже од полиетиленских цеви у 
насељима Петровац, Собовица...

- На овај начин, обезбедиће 
се довољне количине гаса за 
домаћинства и индустријске 
потрошаче у делу Крагујевца, од 
места Петровац до  Собовице, 
закључује наш саговорник.

Гасификација индустријске зоне Крагујевац (Сименс) Овог месеца радило се у Уљми

Гасификација Ирига

КОМПЛЕТНА ГРАДСКА МРЕЖА 
БИЋЕ НА 16 БАРА

САНИРАНО ИСТИЦАЊЕ ГАСА 
У ДВЕ УЛИЦЕ

СРБИЈАГАС И ОПШТИНА ИРИГ ПОТПИСАЛИ 
УГОВОР ВРЕДАН 6 МИЛИОНА ЕВРА

Према информацији коју смо 
добили у Радној јединици 
„Дистрибуција гаса“ Панчево, 

наше колеге из те РЈ у четвртак, 22. 
фебруара, извршиле су санацију 
на дистрибутивној челичној гасној 

мрежи у насељеном места 
Уљма, где је констатовано 
истицање гаса. Интервенције 
су урађене у улицама 2. 
октобра и на Тргу ослобођења. 

Судећи по фотографијама 
урађеним током ове 
интервенције, а и имајући у 
виду време и хладноћу које 
смо крајем фебруара итекако 
сви осетили, радило се у 
прилично лошим условима, 
на терену пуном воде. 
Захваљујући спремности и 
обучености наших колега, 
радови на санацији ова два 
места у Уљми завршени су 

у планираном термину. Како је 
о свему овоме, већ по природи 
посла,  све надлежне унутар и ван 
предузећа, обавестио Оператор 
дистрибутивног система, а све 
локалне медије наша служба, 
Служба за односе с јавношћу и 
маркетинг, краткотрајни поремећај 
у испоруци природног гаса 
потрошачи су осетили у периоду 
од 9 до 13 часова. Такође, колеге 
из „Дистрибуције Панчево” о 
поменутим радовима писмено су 
обавестили Месну заједницу Уљма. 

По завршетку радова, ЈП 
„Србијагас“ отпочело је са 
нормалном испоруком гаса у овом 
делу Града Вршца.

(В.А.)

ЈП „Србијагас” потписало је Уговор са 
општином Ириг о гасификацији овог дела 
Срема. 

- Гасификација свих насељених места општине 
Ириг, укључујући и Летенку, коштаће око шест 
милиона евра, а то би требало да се уради у року 
од две године, изјавио је председник општине 
Ириг Стеван Казимировић и додао да ће 
пројекат финансирати ЈП „Србијагас”.

Иначе, Ириг је једино насељено место које је 
гасификовано у тој општини, тако да предстоји 
довођење гаса и у сва околна села.

(www.dnevnik.rs)

Горан Зирић показује пројекат за Крагујевац

У канцеларији је увек и наш Гас прес Излетиште Летенка

Хладно време и влажан терен у Уљми
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Инфо радови
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НЕКОЛИКО СЕКТОРА УСПЕШНО НА 
ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

Саниран квар на пунилишту КПГ у Новом Саду

Весна Арсић

У фебруару је урађен веома 
сложен посао на санирању квара 
на пунилишту компримованог 
природног гаса (КПГ) у кругу 
наших радних јединица на Путу 
Шајкашког одреда бр. 3 у Новом 
Саду. Како смо чули од наших 
колега из Сектора техничке 
подршке, Функција инвестиција, 
ово пунилиште је у погону још од 
2004. године, а за ових 14 година 
колико ради, није било већих 
кварова на самом постројењу, осим 
редовног одржавања, што само 
говори у прилог квалитетне опреме 
која је ту уграђена.

- Будући да је током 2017. године 
примећено пропуштање природног 
гаса из главног цилиндра и да је то 
ситуација која се није могла никако 
предвидети, ми смо упознали наше 
претпостављене са кваром који смо 
открили и, морам рећи, наишли на 
потпуно разумевање и подршку за 
решавање овог проблема, пре свега 
од стране извршног директора 
за инвестиције Јовице Будимира, 
али и од других. Приступило се 
набавци новог цилиндра уз помоћ 
и максимално ангажовање колега 
из Центра за спољну трговину и 
нови део је стигао, додуше тако 
рећи „у невреме“, јер смо га добили 

ових дана када нам временски 
услови баш и не иду на руку за 
овако захтеван посао, али нисмо 
одустали и чекали неко боље време, 
већ смо послу приступили одмах, 
прича нам директор Сектора 
техничке подршке у Новом Саду 
Борисав Милошевић.

Шта је то, заправо, тако осетљиво у 
овом подухвату, како су га и у којем 
саставу извели и какав је крајњи 
резултат свега овога, за детаље смо 
замолили нашег саговорника.

- Покушаћу да појасним какав 
изазов смо имали пред собом. 
Најпре је било потребно 

расклопити цело постројење, а 
то значи расклапање електро, 
пнеуматског и хидрауличног дела 
по тачном редоследу, да бисмо 
га накнадно успешно саставили 
и повезали, а затим и извући 
комплетну количину хидрауличног 
уља и расхладне течности. Морам 
овде да напоменем да је ово посао 
који до сада никада нисмо радили 
и који у иностранству обично 
врши произвођач пунилишта. 
Сам цилиндар, који представља 
срце целог тог система тежак је 
око 800 килограма, што захтева 
ангажовање камиона са дизалицом, 
па смо због тога ангажовали колеге 
из Радне јединице „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин. Подизање 
контејнера, вађење старог 
цилиндра и постављање новог 
прошло је без већих проблема, 
упркос снегу и хладном времену. 
Након тога приступило се 

састављању и повезивању свих 
наведених система, као и проби 
целог постројења. Сада са поносом 
могу да кажем да приликом пробе 

ниједан спој није показао цурење, 
што је за мене лично представљало 
највећу бојазан. Имам утисак да 
смо сви одахнули и осетили понос 
када смо чули исправан и добро 
познат рад постројења приликом 
компримовања природног 
гаса, рекао је за „Гас прес“ Бора 
Милошевић.

Он је уједно свим колегама који 
су учествовали у овом послу и 
максимално се ангажовали да све 
протекне како је и планирано и да 
цела интервенција буде спроведена 
успешно до краја, захвалио и овом 
приликом истакао да је циљ који је 
на почетку постављен – и остварен! 
Пунионица КПГ је поново у 
потпуности функционална, 
сигурна и безбедна, остварене 
су значајне уштеде јер смо сами 
поправили овај квар, а у исто време 
смо показали да имамо квалитетан 
кадар који уме да одговори на све, 
па и најкомпликованије пословне 
изазове. 

Рецимо овде и то да су на овом 
послу, поред већ поменутих, 
радиле и колеге из Радне јединице 
„Мерење и регулација-ЛГТ“ Нови 
Сад, Одељења возног парка, РЈ 
„Транспорт“ Нови Сад и Службе 
Безбедности и здравља на раду и 
заштите од пожара.

Почетак радова на пунионици КПГ Бора Милошевић са колегама за време санације

Цело постројење је најпре расклопљено... ...на електро, пнеуматски и хидраулични део

Тимски рад побеђује

Враћање контејнера након извршене санације

Завршни радови на пунионици КПГ у Новом Саду
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ГАСПРОМ ЗАСЛУЖИО РЕПУТАЦИЈУ 
ПОУЗДАНОГ И ОДГОВОРНОГ ИЗВОЗНИКА 
ГАСА У ИНОСТРАНСТВО

ОРГАНИЗОВАНО ДАВАЊЕ КРВИ НЕЋЕ БИТИ УКИНУТО

СИНДИКАТ ПОТПИСАО УГОВОР СА СПЕЦИЈАЛНОМ 
БОЛНИЦОМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА

Вести из Гаспрома

У Москви је у петак, 16. фебруара 
председник Управног одбора ПАО 
„Гаспром“ Алексеј Милер одржао 
састанак путем видео позива, 
посвећен 25. годишњици од дана 
оснивања ове руске компаније. 
Пренос састанка емитован је у 54 
предузећа Групе Гаспром.

Том приликом шеф Управе 
Гаспрома честитао је „ову значајну 
25. годишњицу од дана оснивања 
акционарског друштва Гаспром“.

- Током свих тих година урађен 
је огроман посао. Гаспром 
је изградио чврст темељ за 
развој гасне индустрије Русије 
у XXI веку и постао лидер на 
глобалном енергетском тржишту. 
Ми располажемо највећим на 
свету резервама природног 
гаса и ефикасно управљамо том 
јединственом базом ресурса. 
Почев од 2005. године раст 
ресурса стабилно превазилази 
обиме производње. За четверт 
века смо као резултат геолошких 
истраживања добили додатних 10,5 
трилиона m3 гаса. Ради поређења то 
је много више од свих потврђених 
резерви у Сједињеним Америчким 
Државама. Освојили смо нове 

територије и тамо формирамо 
велике центре за производњу гаса. 
Од нуле смо изградили моћно 
гасно поље на Арктику - на Јамалу. 
Развијамо највеће лежиште на 
полуострву Бовањенковскоје до 
пројектног капацитета од 115 
милијарди m3 гаса годишње.  
Градимо велику гасну индустрију 
на истоку Русије. Ту су већ у 
функцији Сахалински и Камчатски 
центар производње гаса. У пуном 
замаху је и изградња Јакутског и 
Иркутског центра производње 
гаса. На Арктику и Истоку ће се у 
перспективи производити основни 
обим гаса у нашој земљи, истакао 
је Алексеј Милер обраћајући се 
запосленима Гаспрома.

Он је, такође, рекао да је започета 
квалитетно нова фаза развоја 
„Јединственог система“ снабдевања 
гасом Русије и да су изграђени 
најсавременији гасоводи на свету  
радног притиска од 120 атм. То су 
гасоводи Бовањенково - Ухта и 
Бовањенково - Ухта - 2. Положен 
је и гасовод Ухта - Торжок, гради 
се Ухта - Торжок - 2, а сви они су 
важан део „Северног коридора“ 
транспорта гаса. 

- Истовремено са 
изградњом нових 
гасовода у Русији, 
ми смо повећали 
капацитет система 
подземног складиштења. 
Максимални дневни 
капацитет током 
последњих седам година 
је повећан за 30%, а у 
поређењу са сезоном 
1993/1994 - за 2,6 пута, 
до 805,3 милиона m3 
. Оперативна резерва 
гаса у складиштима у 
том периоду је дупло 

повећана - до 72,2 милијарде m3 
. И ви знате да је то историјски 
обим утискивања гаса у подземна 
складишта за почетак периода 
јесен-зима, рекао је Милер и 
додао да интензиван развој 
моћног производног комплекса 
Гаспрому могућује да самоуверено 
испуњава главни задатак - поуздано 
снабдевање гаса за домаће 
потрошаче. 

- У Русији  је само Гаспром способан 
да у кратким роковима увећа 
испоруке гаса и да покрива вршну 
потражњу. Ми смо преузели на себе 
одговорност за поуздан рад гасне 
индустрије у Белорусији, Јерменији 
и Киргистану. Гаспром је заслужио 
репутацију поузданог и одговорног 
извозника гаса у иностранство. 
Гаспром је највећи испоручилац 
гаса у Европу и Турску. За 25 година 
ми смо практично дуплирали 
испоруке на то тржиште и 2017. 
године смо постигли апсолутни 
рекорд за целу историју компаније 
- 194,4 милијарди m3. Само за 
последње три године извоз гаса 
је порастао практично за једну 
трећину, саопштио је Милер.

Превод са руског: Милица Пријић

Надлежни тврде да  ће трансфузија 
крви, убудуће, по новом моделу, 
бити и боље испланирана и 
безбеднија. Наиме, од првог јануара 
следеће године, када почиње 
пуна примена новог Закона о 
трансфузијској медицини, биће 
укинуто такозвано наменско, 
породично давање крви. Нови 
систем рада ће униформисати 
начин на који се крв тестира и 
обрађује у овлашћеним центрима, 
чиме ће се постићи потпуно 
уједначен, квалитетан начин 
лечења пацијената на читавој 
територији Србије. Истовремено 
ће се обезбедити боље управљање 
резервама крви и стабилније 
снабдевање здравствених установа. 
То су, уосталом, препоруке и 
Светске здравствене организације и 
Савета Европе.  

Према новом Закону крв 
ће прикупљати, тестирати, 
процесирати и дистрибуирати 
пет овлашћених институција: 
Институт за трансфузију крви 

Србије, Завод за трансфузију крви 
у Новом Саду, Завод у Нишу, Завод 
у Крагујевцу (у фази оснивања) 
и Институт за трансфузиологију 
Војно-медицинске академије.  
Осим у овим центрима, крв ће 
се, у сарадњи са Црвеним крстом 
Србије, прикупљати, као и до сада, 
у организованим акцијама на 
терену у фирмама, компанијама, 
државним институцијама, школама, 
факултетима…  

Организовано давање крви, дакле, 
неће бити укинуто. Напротив, 
оно ће се одвијати  као и до сада. 
Акције ће бити унапред планиране 
и организоване према календару, 
о чему ће грађани благовремено 
бити обавештавани. Промена ће 
бити у томе што ће досадашњих 
47 центара који су били укључени 
у прикупљање крви, постати банке 
крви. Овакав модел постоји у свим 
земљама Европске уније, које су пре 
десетак и више година на сличан 
начин реорганизовале своје службе 
за трансфузију крви.  

И по новом закону крв ће, као и до 
сада, моћи да да свако ко је здрав, 
има од 18 до 65 година и више 
од 50 килограма. Мушкарци на 
свака три, а жене на свака четири 
месеца. Болничке банке крви 
биће обавезне да своје годишње 
потребе за крвљу и компонентама 
доставе трансфузијским установама 
најкасније до 15. октобра текуће 
године за наредну годину, док 
је Институт обавезан да донесе 
годишњи план потреба за 
драгоценом течношћу, најкасније 
до 15. новембра, а до 15. децембра 
да сачини план годишњих 
акција прикупљања крви. Свака 
прикупљена јединица крви и даље 
ће одмах бити тестирана на ХИВ, 
хепатитис Б и Ц и сифилис, а 
радиће се пет до шест контрола. 

Према томе, активи добровољних 
давалаца крви у ЈП „Србијагас“ 
наставиће и убудуће своју хуману 
мисију. 

Припремио: В.У.

ЈСО ЈП „Србијагас“ за више 
послодаваца потписала је Уговор 
о пружању услуга превенције 
радне инвалидности, опоравка и 
рехабилитације запослених у 2018. 
години са Специјалном болницом 
за рехабилитацију у Ивањици. 

У складу са расположивим 
средствима ЈСО, Правилима 
и програмом синдиката, 
критеријумима за упућивање 
запослених у установе 
за превенцију, опоравак, 
рехабилитацију, као и базе података 
о коришћењу бања од 2008. године 
по свим основама, Комисија ће 

предложити листу запослених који 
стичу право коришћења наведених 
услуга у току 2018. године.

Критеријуми за упућивање 
запослених у одговарајуће 
установе омогућиће равномерност 
коришћења истих, а циљ јесте да 
у једном разумном временском 
интервалу од неколико година, 
коришћење бање буде доступно 
свима којима је неопходна у сврху 
очувања професионалне и радне 
способности запослених.

Дакле, предност имају 
професионална и хронична 
обољења, инвалиди са преосталом 

радном способношћу и телесним 
оштећењем, теренски рад, сменски 
рад и рад у турнусима, рад на 
местима са посебним условима 
рада, дужина радног стажа 
код послодавца и учесталост 
коришћења у претходном периоду.

На сајту синдиката запослени 
могу преузети анкетни лист, упут 
за бању и образац за плаћено 
одсуство. Анкетни листови шаљу 
се канцеларији Синдиката у Новом 
Саду, факсом на број 021/481-1277 
или мејлом, а адреса је sindikat@
srbijagas.com. 

(www.sindikat-srbijagas.com)

Алексеј Милер на видео-конференцији поводом 25. годишњице руског гасног гиганта Од првог јаунуара 2019. почиње пуна примена новог Закона о трансфузији

Рехабилитација запослених ЈП „Србијагас“ и ове године
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Људски ресурси

Налоге на друштвеним мрежама 
има 63% корисника интернета у 
Европској унији старих између 16 и 
74 године, при чему је удео највећи 
у Мађарској (83%), а следе Малта 
(82%) и Белгија (80%). Када је реч 
о младима (16-24 године), њих 88% 
активно је на друштвеним мрежама. 
На интернету су и компаније које 
у већини имају сајтове, али и све 
више користе друштвене мреже 
како би стигле до потрошача. 

Дакле, удео младих на друштвеним 
мрежама у 2017. години у ЕУ 
ишао је од 77% у Француској 
и 80% у Словенији, до 97% у 
Белгији, Данској и Мађарској, 
објавила је Европска статистичка 
служба. Уз друштвене мреже, 
међу младим Европљанима на 
интернету популарно је и гледање 
видео садржаја са „Јутјуба“ или 
„Нетфликса“ (83%), а при врху је и 
слушање музике (80%).

Интересантно је да је истовремено 
трећина старијих у ЕУ (32%), 
од 65 до 74 године, активна на 
друштвеним мрежама. Њихов удео 
је испод половине готово у свим 
чланицама, осим у Белгији (56%), 
Мађарској (55%), Малти (51%) и 
Португалији (50%).

На интернету старији углавном 
читају вести (64%) и траже 
информације о здрављу (59%).

Бизнис „online“  

Када је реч о сектору бизниса, 8 
од 10 корисника интернета у ЕУ 
„онлајн“ тражи  информације о 
роби или услугама. С обзиром 
на то, сектор бизниса јача своје 
присуство на интернету – израдом 
сајтова, коришћењем друштвених 
мрежа или таргетираним 

рекламирањем.  У ЕУ је у 2017. 
години 80% бисниса са приступом 
интернету имало свој сајт, док је 
тај податак у 2010. години износио 
71%. Међу чланицама највише 
компанија са приступом интернету 
које имају сајт је у Финској (95%), 
а следе Данска (93%), Немачка и 
Шведска (91%).

Гледано детаљније, удео бизниса 
са својим сајтом повезан је са 
величином компаније – 95% 
великих предузећа је у 2017. имало 
сајт за разлику од 79% малих 
и средњих предузећа која су се 
презентовала на Интернету. 

Присуство на Интернету, мерено 
уделом бизниса који има има свој 
сајт, повезано је и са сектором у 
коме компанија послује, па тако 
чак 96% предузећа која се баве 
пружањем услуга смештаја има 
сајт, док у сектору транспорта 
и складиштења сајт има 67% 
компанија.

Компаније сајтове највише користе 
да на њима представе каталоге 
производа и цене (72%), затим за 
оглашавање радних места (35%), 
„онлајн“ понуде, резервације и 
букинг (24%), „онлајн“ праћење 
поруџбина (11%).  

Поред сајтова, компаније 
користе и друштвене мреже да 

шире информације о себи или 
за промоцију. Готово половина 
компанија са приступом интернету 
у ЕУ (46%) је користила барем 
један канал друштвених медија. 
Најчешће су у питању друштвене 
мреже, попут Фејсбука и Линкедина 
(43%), а следе сајтови за дељење 
мултимедијалних садржаја, попут 
Јутјуба или Пикасе (15%), као и 
блогови или микроблогови, попут 
Твитера (14%). 

Гледано по чланицама, највећи удео 
бизниса са интернет приступом 
који користи друштвене мреже 
има Малта (73%), највише 
компанија активних на сајтовима са 
мултимедијалним садржајима је у 
Холандији (27%), а на блоговима у 
Британији (39%).

Компаније у ЕУ углавном се 
одлучују за друштвене мреже 
ради сопственог имиџа или 
продаје производа (79%), како би 
одговарале на упите потрошача 
(52%) или ангажовале раднике 
(38%).

У ЕУ је рекламирање преко 
интернета најпопуларније на 
Малти, где то ради 47% компанија 
са интернет приступом, а следе 
Шведска (42%) и Данска (40%), 
објавио је Еуростат.

Припремио: Зоран Мајсторовић

Да ли сте „чекирали“ данас свој 
планер и календар обавеза? Јесте 
ли на време стигли у „офис“? Шта 
сте урадили на „брендирању“ новог 
производа? Да ли ваша фирма има 
свој „секјурити“ или „аутсорсује“ 
другу фирму за те послове? Јесте 
ли послали „њузлетерсе“?  Можда 
би некоме оваква комуникација 
звучала превише помодарски, 
али за друге је свакодневни начин 
изражавања. У нашем језику одувек 
је било пуно англицизама, посебно 
у жаргонском говору, али од појаве 
и развоја интернета, они као да 
су готово у потпуности преузели 
комуникацију, не само у приватној, 
него и у пословној пракси. То 
је чињеница коју морамо да 
прихватимо, свиђало нам се то или 
не.  И то се не дешава само нама, 
дешава се и у другим језицима, па 
и неким „светскијим“ од нашег. 
И дешавало се одувек, само што 
су то некада, због освајања, били 
турцизми, па германизми, грчке и 
латинске речи да не помињемо...

Многи су начисто са тим да са 
развојем технике и технологије иду 
и промене у језику, али има и оних 
који постављају питање колико је 
оправдана употреба оваквих израза, 
а колико је ствар помодарства 
или, да се послужимо савременим 
речником, колико само желимо да 
звучимо „кул“ и „фенси“. Да се не 
заваравамо, наш језик је препун 
речи из страних језика, заправо се 
највећим делом и састоји од њих, 

само што ми то углавном или не 
знамо или не размишљамо о томе. 
Ни не треба, јер ниједан језик 
није нестао зато што је дозволио 
употребу страних израза. Када већ 
имамо избор, лако ћемо и изабрати, 
а то је већ ствар наших афинитета, 
образовања и васпитања. 

Језик је жив и сада се већ све брже 
и брже мења. Да није тако, још 
увек бисмо користили изразе из 
Вуковог првог речника из 1818. 
године,  а како би то изгледало у 
комбинацији са данас актуелним, 
можете само да замислите. Као 
у оној народној епској песми, 
када мајка саветује свог сина, 
Марка Краљевића – „О мој синко, 
Краљевићу Марко, остави се, синко 
четовања!“ А ми замишљамо Марка 
Краљевића, буздован у једној руци, 
таблет у другој, направио групу на 
месинџеру и „четује“ дан и ноћ!  
Било би весело, у сваком случају. 

Ако нисте баш најнапреднији 
компјутерски корисник, сигурно 
вам се дешавало да разговарате 
са неким ИТ стручњаком и да 
на моменте не разумете о чему 
прича. То је сасвим разумљиво, с 
обзиром на то да у нашем језику 
једоставно не постоје термини нити 
за рачунарске компоненте нити 
за неограничени свет интернета, 
у коме се буквално свакодневно 
развијају новине, самим тим и нова 
терминологија. И, хајде да кажемо 
да је у ИТ свету употреба страних 

израза у највећој 
мери оправдана. 
Али шта је са 
осталима? Ни ту 
ситуација није 
баш једноставна. 
Ако нам неко 
каже да ради за 
„адвертајзинг“ 
агенцију, 
вероватно ћемо 
преврнути 

очима и помислити како се прави 
важан. Али како ћемо га исправити? 
Рећи му да ради у „маркетинг“ 
агенцији? Па ни то није баш стара 
српска реч. Можда у рекламној? 
Упс... и реклама је реч страног 
порекла. Да идемо даље? Не знам 
баш... А да не помињемо ПР 
менаџере, бренд менаџере, сејл 
менаџере, комјунити менаџере...и то 
је одавно „светско, а наше“. 

Свако ће, наравно, све разумети, 
али поставља се питање да ли је 
баш неопходно користити их у 
оволикој мери. Можда ће на неком 
радном месту бити врло пожељно, 
али на неком другом може довести 
у питање ваш професионални 
кредибилитет. А мора се признати 
и да делује мало чудно кад се 
енглески изрази пишу ћирилицом 
и у српском изговору, али и то 
нам је манир, посебно у дневној 
штампи. Међутим, наш правопис 
дозвољава оба облика, и изворно 
писање и изговорно, па зашто онда 
то не посматрати као предност и 
прилагодити пре свега циљу који 
желите да постигнете у тој својој 
комуникацији.

Према томе, одмерите сами 
ситуацију, саговорнике, прилику 
и атмосферу и одаберите како 
ћете се изражавати. Ваш речник 
и култура говора су резултат 
рада на свим сегментима вашег 
личног и професионалног живота, 
али вероватно постоје нијансе 
у томе како се изражавате на 
неком састанку, конференцији, 
у разговору са директором, 
пословним сарадницима, а како са 
колегама у канцеларији. То је ствар 
вашег личног избора, а оно што је 
важније, јесте да знате свој посао, 
да сте стручни, тако да своју поруку 
увек можете да пренесете јасно и 
логично. И да редовно „апдејтујете“ 
свој речник. 

Наташа Лончар

Нови трендови

Друштвене мреже у Европској унији Са развојем технике и технологије мења се и језик

КОМПАНИЈЕ СЕ НАЈЧЕШЋЕ ОГЛАШАВАЈУ НА 
САЈТОВИМА, „FACEBOOK“ И „LINKEDIN“

ДА ЛИ „ЛАЈКУЈЕТЕ“ ИЛИ „ХЕЈТУЈЕТЕ“ СТРАНЕ 
ИЗРАЗЕ У ПОСЛОВНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ?
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JОГА ЈЕДИНСТВО ТЕЛА, СРЦА И УМА ДАН ОЧУВАЊА ЕНЕРГИЈЕ - 14. ФЕБРУАР

Здравље је предуслов за садржајнији 
живот сваког човека, па би зато 
требало што више да бринемо о 
њему. Савремени начин живота 
излаже појединца прекомерном 
стресу и има за последицу 
психофизичку неуравнотеженост 
и болести. Зато би било пожељно 
поново изградити здраве животне 
навике и пронаћи унутрашњи 
мир. Својим поступним и 
систематичним приступом, јога 
може бити од велике помоћи. 
Већина људи не зна тачно  шта је 
јога и почиње да вежба без јасне 
представе о томе какви су ефекти и 
корист од њене примене.

Редовно вежбање јоге доприноси 
побољшању на многим пољима 
живота.  Заговорници јоге гарантују 
да ћете уз  помоћ ње добити више 
енергије, приметићете да сте боље 
расположени, боље концентрисани, 
смањиће се болови у кичми, врату, 
раменима, повећаћете издржљивост 
и еластичност тела, боље ћете 
спавати. Међутим, у јоги су духовни 
и физички ниво блиско повезани, 
тако да ћете на тај начин остварити 
и бољу менталну и емоционалну 
равнотежу, складније међуљудске 
односе, јасније разумевање живота, 
пробудићете креативност… 

Јога је древна наука о универзалним 
принципима живота, коју су 
велики мудраци оставили у наслеђе 
будућим генерацијама. Реч јога 
потиче од санскритске речи YUI или 
YUК, што значи ујединити, а мисли 
се на јединство тела, срца и ума. Она 
је еволуирала хиљадама година, да 
би данас била преточена у науку 
о људском бићу и свим аспектима 

његовог живота. У 
њеним благодетима 
уживају сви - без 
обзира на психо-
физичку кондицију, 
године живота, 
пол, образовање, 
друштвени и 
материјални 
положај или 

религијско опредељење.  У јоги се 
издвајају четири облика здравља:  

Физичко здравље је предуслов 
богатијег и срећнијег живота. 
Јога учи појединца да освести, 
разгиба, ојача и заволи своје 
тело.  Уз помоћ асана (положаји 
тела), пранајама (технике дисања), 
техника опуштања и адекватне 
исхране, свако може значајно да 
поспеши физичко здравље. Јога 
вежбе су намењене опуштању 
напетих мишића, побољшавају 
рад унутрашњих органа и 
флексибилност зглобова. Већина 
људи користи само део свог 
плућног капацитета, узимајући само 
трећину кисеоника који плућа могу 
користити, што доводи до стреса и 
умора. Кроз примену јоге може да 
се научи правилно дисање, а пажња 
се усмерава на издисај чиме се чисте 

плућа и елиминишу токсини.

Ментално здравље се темељи на 
позитивним осећањима и здравом 
расуђивању. Стога се у јоги посебна 
пажња поклања прочишћењу 
негативних мисли и осећања. У 
ту сврху, поред асана, пранајама 
и опуштања, служе и медитације 
самоанализе. 

Друштвено здравље се постиже 
кроз превазилажење себичности. 
Појединац може бити срећан 
само ако чини добро другима и 
заједници. Зато јога подстиче и 
развија чистоту мотива у односима 
са другим бићима.  

Духовно здравље значи живети 
јединство, нераскидиву повезаност 
свега што постоји. То уједно значи 
живети у стварности, у истини.  

Додајмо, на крају, да за јогу није 
неопходна посебна опрема, 
довољна је простирка за под и мало 
слободног простора у кући, парку, 
дворишту. Уз умирујућу музику 
и мало добре воље, човек може 
да доспе до непознатих делова 
сопственог бића. Зарад толиких 
благодети, вреди покушати.                                                

Припремила: Дејана Шранц

Свест о нужним променама у начину живота, 
производње и потрошње све је виша, а заштита 
човековог окружења и природних ресурса одавно је 
приоритет светске заједнице. Енергетска ефикасност 
не само што је ушла у препоруке, директиве и законе 
о изградњи, већ је постала једно од главних мерила 
квалитета и вредности објеката и градских целина и 
успоставила се као стандард. У земљи у којој енергију 
трошимо на исти начин као пре пола века, у којој су 
губици енергије огромни и у којој готово половина 
укупне потрошње енергије одлази на загревање и 
хлађење објеката, ово питање је од ургентног значаја. 

Нови талас у области науке о материјалима доноси на 
тржиште иновативне материјале и системе за изградњу. 
Неки од материјала са високим перформансама када је 
у питању енергетска ефикасност:

1. Паметнији прозори који се напајају уз помоћ 
нанотехнологије, који могу уштедети до 40% трошкова 
енергије. Истраживачи су развили нову врсту паметног 
прозора који контролише количину светлости и 
топлоте која улази у објекат и сам се напаја преко 
транспарентних соларних ћелија које су уграђене у сам 
прозор. Власници кућа могли би да користе апликацију 
на свом телефону уз помоћ које би могли да прилагоде 
количину сунчеве светлости која пролази кроз прозор 
током целог дана и тако уштедети на трошковима 
грејања и хлађења.

2. Дневно осветљење добија већу ефикасност, зидна 
облога је важан део визуелног утицаја зграде, али и 
његов еколошки отисак јер је топлотно премошћавање 
један од основних узрока губитака енергије у згради. 
Да би се са једне стране постигле потребе за дневним 
осветљењем, а са друге енергетска ефикасност, могу се 
користити  поликарбонатне плоче испуњене наногелом 
на прозирним зидовима и плафонима код нових 
типова вишеслојног система. Поликарбонатне плоче 

су издржљиве - 250 пута отпорније на ударце од стакла 
и практично несаломиве. Тестиране су за коришћење 
у условима од -40 до 120°Ц и могу издржати екстремне 
временске услове као што су олује, град или снежне 
олује. 

3. Нова генерација зидних панела штеди енергију и 
нуди пример енергетски ефикаснијег решења. Ове 
панелне алтернативе могу да захтевају 40% мање 
производа од дрвета од појединачног постављања 
дрвене грађе и могу потенцијално да генеришу 
98%  мање отпада. Непрекидна изолација, са 
обложеним спојевима, такође функционише и као 
баријера, отпорна је на временске неприлике и 
може да елиминише потребу за додатним спољним 
термоизолационим материјалима. 

4. Вегетациони кровни системи (познати и као „зелени” 
кровови) нуде дугорочну отпорност. Они могу да 
задрже воду изван зграде, смање изливање воде након 
олује, смање притисак на урбане канализационе 
системе и смање загађење повезано са водом. Оно 
што је мање познато је то да одређени системи могу 
да повећају дуговечност крова и са друге стране, 
повећавају енергетску ефикасност из године у годину.  

5. Производи конструисани од дрвета достижу нове 
висине, јер је унакрсно ламелирано дрво (ЦЛТ) 
релативно нови материјал који се може користити. 
ЦЛТ се може направити у димензијама ширине до 
3 метра и дужине 13 метара и више. Код производа 
конструисаних од дрвета, дрвена влакна ојачавају 
дрвену грађу, чинећи је потенцијално јачом од 
100% рециклиране пластике. Осим тога, пластика 
функционише као спољна баријера која штити дрво од 
труљења. 

Припремила: Ксенија Аћимовић

Живети здравије У фебруару се обележава Међународни дан очувања енергије

Еко кутак
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Спортски портрет

Мини портрет

Владимир Уторник

Љуба Шампион у својој славној 
исповести у роману „Кад су цветале 
тикве“, изашлог из пера Драгослава 
Михаиловића, вели,  отприлике, 
да те бокс, између осталог, научи 
да се не умире од једног (првог) 
примљеног ударца. 

- Научи те бокс и много чему 
другом. Рецимо, како да се носиш 
са конкуренцијом, која је, тада, била 
много озбиљнија. А, да не говорим 
колико је конкуренција јача у 
односу на ове нове друге борилачке 
спортове произашле из, да тако 
кажем овог спорта, које су људи 
с правом назвали „племенитом 
вештином“.  Научи те бокс и 
концентрацији, као и томе да и кад 
изгубиш сву снагу пронађеш у себи 
вољу да подигнеш руке у гард и да 
се не предајеш. Научиш и да будеш 
дисциплинован, храбар, борбен, али 
и томе да стрпљиво тражиш начин 
како да и технички надмудриш 
ривала,  почиње своју причу Драган 
Карановић, наш овомесечни 
саговорник у спортском интервјуу. 

И, не без жаљења, додаје: 

- Данас је од бокса остала само 
шминка. Остали смо на нивоу 
од пре 90-тих, када је у бившој 
Југославији то био један од 
најпопуларнијих спортова.Тешко 
је и захтевно бити боксер. Ипак, 

ту директно иде 
човек на човека 
и у принцупу, ту 
онда нема и не сме 
да буде фолирања. 
Увек мораш да даш 
све од себе, јер за 
противника имаш 
другог човека који 
жели да те баци 
на под. И зато кад 
изађеш у ринг 
мораш да будеш 
максимално спреман. 
Мени је увек било јасно када нисам 
био потпуно фит, није то нико 
други морао да ми каже.  

На крају кад је свео рачуне, Драган 
Карановић нам је рекао да је у 
каријери имао око 280 аматерских 
мечева. А све је почело... 

- Све је почело 1984-те, када сам 
се с непуних 12 година, сасвим 
случајно, обрео у „Војводини“. Нас 
неколицина из друштва једноставно 
смо закуцали на врата клуба у жељи 
да се опробамо у овој борилачкој 
вештини. Тренер нам је био 
прослављени Тадија Качар. Испало 
је да сам једини ја, од тог читавог 
нашег друштва, имао вољу и жељу 
да останем. Наиме, тада дечацима 
није било дозвољено да боксују док 
не напуне 14 година и требало је 
имати стрпљења. Горео сам те две 
године, само тренирајући и чекајући 

да уђем у ринг на 
једном званичном 
мечу. Кад је време 
мојих двогодишњих 
припрема прошло, 
почео сам да 
се такмичим и 
наступао сам за 
„Војводину“ и 
у пионирској 
и у јуниорској 
и у сениорској 
конкуренцији. Био 
сам јуниорски првак 

оне велике државе у појединачној 
конкуренцији. 

Са 17 година, 1989-те  дебитовао је 
за сениорски састав „Војводине“. 
То је, каже, било сјајно, изузетно 
време. Борили су се „црвено-бели“, 
жестоко против најбољих клубова 
и бораца некадашње СФРЈ. Годину 
дана касније, дакле, 1990, Драган 
Карановић је стигао и до, можда, 
меча сопствене каријере:  

- У првом колу појединачног 
првенства државе у Ваљеву 
састао сам се са Жељком 
Мавровићем, потоњим боксерским 
професионалцем, троструким 
прваком Европе, који се касније 
с Леноксом Луисом борио за 
титулу светског шампиона. И, 
шта да кажем, победио сам га, 
надмашио сам боксера који и 
данас у Хрватској има ореол једног 
од њихових највећих спортиста. 
Највероватније је тај тријумф 
утицао на то да превише „полетим“. 
Нисам касније успео да поновим 
тако добру борбу и, на моју жалост, 
остао сам без титуле сениорског 
првака Југославије. Мада, тада 
ми се то тако чинило, мало је 
недостајало да будем најбољи. Исте, 
дакле 1990. године учествовао сам 
на Првенству Европе у Чешкој 
у лако-тешкој категорији, а та 
част ми је припала као младом и 
перспективном борцу. 

Потом су наступила мање срећна 
времена. Уследила је и одлука  да се 
промени пребивалиште и клуб.   

- Боксовао сам за београдски 
„Партизан“ од 1993. године, борили 
смо се колико смо могли и колико 
су услови, који нису били баш 
сјајни, то омогућавали. Ипак,  у 
Партизану сам упознао  једног 
изузетног човека, Светомира 
Белића, великог аса бивше 
Југославије, који ме је тренирао. 
Белић је истински позавалац 
бокса, прави учитељ. Следећа 
значајна година је 1996. Као члан 
Партизана наступао сам на двојну 
регистрацију за „Лозницу“ и као 
клуб смо постали прваци државе, 
тадашње Савезне Републике 
Југославије, а потом сам у Данској 
учествовао на квалификационом 
турниру за учешће на Олимпијским 
играма. Исте сам се године први и 
једини пут опробао у фул контакту. 
На државном првенству одржаном 
у Зрењанину освојио сам прво 

место. Али, као што сам рекао, ту 
је конкуренција тада била много 
слабија него у боксу, а изгледа да 
ме ни ривали нису баш најбоље 
проценили. На несрећу, нешто 
касније сам повредио лигаменте 
рамена и та повреда ме је од ринга 
удаљила на читавих годину дана. 

Након те повреде пуно ствари 
се променило. Наставак и крај 
каријере Драган Карановић нам 
је испричао у пар реченица. 
Наставио је, спомиње, да боксује за 
„Партизан“ до 2000. године, да би се 
2001, после повреде колена, вратио у 
Војводину и ту остао до 2003. Распад 
лигашког такмичења и повреда 
лигамената колена утицали су на 
то да престане да се активно бави 
спортом. Ето, био је боксер безмало 
пуних 20 година. 

- Запослио сам се у Србијагасу 
2006. године, а данас сам технички 
секретар у Одељењу пословне 
подршке, Радна јединица 
„Транспорт“ Нови Сад. Радим са 

папирима, фактурама, обављам 
књиговодствене послове, примам 
пошту, ажурирам рачуне... Стигао 
сам и да завршим Факултет 
физичке културе у Новом Саду и, 
мада сам понекад размишљао о 
томе да бих могао да будем профа, 
некако ми се није дало да одем 
да радим у школи. Моја супруга, 
са којом имам кћерку, ради као 
просветни радник и нешто ми 
говори да је, засад, то довољно.

Наслов све говори! Колега Милан 
Тумара дошао је у ЈП „Србијагас“, 
односно предузеће које му је правно 
претходило – НИС Енергогас, 
5. маја. 2003. године. Одмах се 

запослио на радном месту „Виши 
референт I” у Служби дистрибуције 
Београд. Његов посао, како нам 
је укратко објаснио, подразумева 
прегледе унутрашњих гасних 
инсталација и  одржавање 
дистрибутивне гасоводне мреже 
на подручју Београда. Присутан 
је у случају готово сваког квара и 
прекида гасне мреже. Све то ради 
са својим колегама из Службе 
дистрибуције, а није редак случај 
да они свој посао завршавају до 
касно у ноћ, већ у зависности 
од природе квара, терена и свих 
других околности које утичу на 
реализацију њиховог посла. У 
канцеларији седи са својим колегом, 
инжењером Милошем Ђурђићем, за 
којег има само речи хвале и са којим 
годинама беспрекорно сарађује.

- Веома често сам на терену и, као 
што сте рекли, са мојим колегама 
заједно отклањамо кварове на 
нашој дистрибутивној гасној 
мрежи, а по потреби мењам некога 
од њих и трудим се да сваки посао 
који ми је поверен, урадим без 
грешке, каже за наш лист Милан 
Тумара.     

Поред посла, Милан се, у његовом 
случају се то слободно може рећи, с 
љубављу бави спортом, и то малим 
фудбалом. Ту је, рекли бисмо, 
незаменљиви голман. То најбоље 
знају фудбалери противничких 
екипа „Зеленила“ и „ Агримеса“, 
иначе наше комшије овде на 
Бежанијској коси!

Р. Пајчин

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ САВЛАДАО ЖЕЉКА 
МАВРОВИЋА

Драган Карановић, технички секретар у Одељењу пословне подршке РЈ „Транспорт“ Нови 
Сад, бивши боксер МАЈК

- Готово да не постоји боксер на 
овом свету који није барем једном 
пао. Осећај је страшан, као да је 
неко збиља у том тренутку угасио 
светло и нађете се у потпуном 
мраку. Срећом, па после сваког 
пада уследи и устајање. Нисам 
имао, нити имам неког посебног 
идола у боксу. Ипак, од оних које 
сам гледао за мене је највећи Мајк 
Тајсон, а и он је и те како падао, 
каже Драган Карановић.

ВРЕДАН, ОДГОВОРАН, ДРУЖЕЉУБИВ 
И СПОРТСКИ АКТИВАН!

Милан Тумара, виши референт у Служби дистрибуције Београд

Један од наступа за „Војводину”, Драган Карановић

Карановић на свом радном месту Милан Тумара у својој канцеларији
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Наше треће доба

ПОЉУПЦИ СА ЛЕШНИЦИМА
Ситно изблендирајте 200g лешника са 60g шећера. Два беланца мутите са 100g шећера и мало соли. 
Када добијете густ и сјајан шне, додајте му просејано брашно 60 грама и изблендиране лешнике. 
Нежно измешајте и оставите да одстоји сат времена. Плех обложите папиром за печење, па на папиру 

исцртајте кругове пречника 2cm. Унутар сваког тог круга сипајте смесу од 
беланаца. Пеците кексиће 12-15 минута на 190о, па их извадите из рерне и оставите да се 
охладе. Исецкајте 200g беле чоколаде, пребаците у чинију, па ту чинију поставите преко мање 
шерпе у којој ври мања количина воде (суд с чоколадом не сме да додирује воду у шерпи), како 
би чоколаду отопили на пари. Када се чоколада истопи њоме премажите доњу страну половине 
печених кексића, па поклопите преосталим кексићима. Оставите их да одстоје један сат, па их 
пребаците у папирне корпице за колаче.
                 (Припремила: Б. Радуловић)
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Необавезно време 

НЕШТО МАЛО О РУСИМА, А И О НАМА

Захарије Орфелин, ренесансни лик, пре него што ће лета 
господњег 1785-ог умрети у Новом Саду, написаће, између 
осталог, „Житије Петра Великог“; песника, историчара, 
бакроресца, гравера, калиграфа, просветитеља и травара 
и писца уџбеника ће из мрака заборава на светлост дана 
извући Радослав Петковић у знаменитом и већ на овој 
страници спомињаном роману „Судбина и коментари“. 

Симеон Пишчевић (какво сигнификантно презиме) ће 
након свих животних перипетија најзад постати генерал 
руске армије, али ће пре и после добијања тог чина, готово 
40 година писати „Мемоаре“ који ће, какве ли ироније, 
бити на српском језику објављени тек 1963, безмало двесто 
година пошто су написани; срећом, Милош Црњански ће, 
много година раније, имати увид у Пишчевићева „писанија“ 
и то ће му бити основа за стварање романа о људима који ће 
чезнути (али напослетку и успети) да се „одселистја у земљу 
слатког православља“; неки потомци тих Срба ће, чак и као 
генерали, учествовати у Бородинској битки. 

Милован Глишић, један од наших најзначајнијих реалиста,  
ће, крајем 19. столећа, превести на српски „Рат и мир“, који 
ће, као што је, је л да, познато, између осталог,  говорити 
управо о тој Наполеоновој инвазији на Русију; писац тог 
дела, Толстој, (а и о томе смо нешто прозборили у овим 
новинама), ће једног свог јунака у некој другој причи 
послати, па, баш у Србију да погине зарад њене вековне 
борбе за слободу.

Максим Горки ће, лечећи се, веле нека документа којима се 
служимо, једно време боравити у Врњачкој Бањи, додуше 
инкогнито;  тај Горки биће револуционар и бољшевик 
„par excellence“, али ће и оставити озбиљан траг у светској 
литератури; та ће, пак, револуција у Србију довести извесног 
Николаја Краснова без кога, рецимо само то, здање у којем 

је смештена Влада Србије 
не би изгледало тако 
како изгледа, а ни наше 
светиње ван домовине – 
гробља на Зејтинлику и 
на острву Видо; на другу 
страну, та револуција ће 
одвести Милоша Марића, 
рођеног брата Милеве 
Ајнштајн, који ће бити 
професор, хистолог и 
бавиће се истраживањима на пољу митозе и амитозе што ће 
поставити темеље клонирања. 

Бранко Радичевић ће написати „Циц“ по Пушкиновом 
„Рибарчета сну“, Нушић „Сумњиво лице“ по Гогољевом 
„Ревизору“, Саша Петровић ће режирати „Мајстора и 
Маргариту“ од Булгакова, а филм „Павиљон број 6“ по 
Чеховљевој причи биће наш „Лет изнад кукавичјег гнезда“. 

Данило Киш ће волети Русе; кад би било другачије неће 
толико и с толиком страшћу писати о њима; кад би било 
другачије неће се дружити са сликарима руског порекла 
Леонидом Шејком и Ољом Ивањицки (овом првом 
именованом ће, чак, посветити једну причу); кад би било 
другачије неће неке Русе преводити; један његов превод 
Јесењинове песме искористиће Неша Галија па ће у баладу 
укомпоновати стихове жутог самоубице. 

Због свега овога и много тога још, а пре свега због догађаја 
који долазе, у наредним бројевима на овој страни више о 
градовима, писцима и знаменитим личностима Русије.

В.У.

Непролазно
Ти ме својом хладноћом не кушај 
И не питај колико сам стар 
Жути костур постала ми душа 
То је мени од болести дар 

Некада сам у предграђу лудо 
Ко дете сањао у дим 
Да ћу богат и славан да будем
Да ћу бити драг људима свим...

СЕРГЕЈ ЈЕСЕЊИН (1895-1925)

Када читаоци буду у рукама 
држали овај број наших новина, 
вероватно ће већ бити обновљен 
Уговор са ДДОР-ом о осигурању 
чланова Удружења пензионисаних 
радника ЈП „Србијагас“. Или ће, 
бар, реализација тог посла бити у 
завршној фази. 

- То је наш најважнији задатак 
на почетку сваке године и у 
интересу је свих чланова нашег 
удружења. Сарадња са новосадском 
осигуравајућом кућом је, уназад 
неколико година, више него 
коректна и, према мом мишљењу, 
а исто мисле и чланови Извршног 
одбора, не постоји разлог да се на 
овај начин не обезбедимо у случају 
повреде или смрти. Наравно, да би 
био осигуран, сваки наш члан је 
обавезан да плати чланарину. То је 
једини услов. Према томе, на основу 
тих наших позитивних искустава 
произилази закључак да је потребно 
наставити са осигурањем. Уосталом, 
то осигурање је за многе запослене 
у Србијагасу један од најважнијих 
разлога што по одласку у пензију 
постају наши чланови, рекао 
је, између осталог, председник 

удружења наших бивших радника 
Бошко Тодоровић на редовној 
годишњој седници Скупштине УПР 
ЈП „Србијагас“  одржаној у петак, 23. 
фебруара, у просторијама Удружења 
на Булевару ослобођења 69 у Новом 
Саду. 

Као што је и уобичајено, када 
се ради о оваквим састанцима 
„колектива“ некадашњих радника 
Србијагаса, усвојени су извештаји 
о раду у протеклој години и о 
финансијском пословању, као и 
извештај Надзорног одбора, који је 
поднео председник Милан Радин. 
Наравно, разматрани су и усвојени 
предлози плана и програма рада 
за ову годину и финансијски план. 
Истог дана, уочи Скупштине, 
одржан је и састанак Извршног 
одбора пензионера Србијагаса, 
на којем су  разматрана сва 
ова значајна питања кључна за 
функционисање Удружења и дати 
предлози закључака Скупштини да 
их разматра и усвоји. Што је, нешто 
касније, и учињено.  

- С обзиром на то да је ово 
последња седница Скупштине 

нашег удружења у овом 
сазиву,  не преостаје ми 
ништа друго осим да 
се свима захвалим на 
великом труду који сте 
пружили како бисмо 
функционисали. Имали 
смо, јасно, у протеклом 
периоду доста проблема, 
али смо успевали да 
их превазиђемо и 
реализујемо оно што 
смо зацртали. То не би 
било могуће без велике 
помоћи наше бивше 
фирме Србијагаса и 
Јединствене синдикалне 

организације нашег предузећа. 
Такође, имали смо изврсну сарадњу 
и са часописом „Гас прес“, па се овом 
приликом захваљујем и уредништву 
тог листа. Остаје ми, на крају, да 
најавим да ћемо у мају одржати 
седницу изборне Скупштине, јер је 
четворогодишњи мандат ове, као 
што сам рекао, истекао, поручио је 
председник Бошко Тодоровић. 

В.Уторник

Одржане седнице ИО и Скупштине УПР ЈП „Србијагас“

РЕАЛИЗОВАНО ОНО ШТО ЈЕ ЗАЦРТАНО

ГОСТИ

Седници Скупштине УПР ЈП 
„Србијагас“ присуствовали су 
председник Савеза пензионера 
Војводине Милан Ненадић, 
секретар Удружења пензионера 
Новог Сада Мирко Ковачевић и 
председница Удружења пензионера 
НИС Нафтагас Љиља Хубот. Иначе, 
Скупштина наших пензионера 
донела је одлуку о предлогу да 
Милан Ненадић и у наредне четири 
године буде на челу покрајинских 
пензионера, а такође је и 
Бошко Тодоровић предложен за 
члана Извршног одбора Савеза 
пензионера Војводине.

Са редовне седнице Скупштине УПР
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