
15.06.2020. 
У Рибници почели радови на изградњи гасовода у нашем граду 
 

Радови на изградњи челичног дистрибутивног гасовода средњег притиска 
на правцу Рибница-Ратина започети су у Рибници 15. јуна 2020. године, с роком за 
завршетак од три године.  
  Почетку радова су, поред представника града Краљева - градоначелника др 
Предрага Терзића и директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Краљево Александра Несторовића, са сарадницима, присуствовали и 
представници инвеститора - генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић, 
са сарадницима, и стратешког партнера - директор „Millennium Team-a“ Стојан 
Вујко, са сарадницима.  

Према речима директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Kраљево Александра Несторовића, после дванаест година, град 
Kраљево наставља радове на гасификацији. Челични гасовод, дужине око 5 km, 
ићи ће до Ратине, где ће бити две мернорегулационе станице - МРС „Ратина“ и 
МРС „Берановац“. 

„Ускоро крећемо и са гасификацијом тј. са полиетиленом на потезу 
Воћареве ливаде, где се граде станови за снаге безбедности, што је веома битно. 
Имамо четири дозволе издате у граду Kраљеву и очекујем да ћемо, од почетка 
добре договоре са стратешким партнером „Millennium Team-om“ - наставити. Ово 
је почетак челичног гасовода ка Ратини и ово ће у великој мери помоћи да поново 
град Kраљево буде град који иде напред и који се гради. Гасификација је потребна 
индустрији, домаћинствима, тек ћемо осетити бољитак гасификације, поготову у 
делу одакле и крећемо - у Рибници, где имамо само ложење на чврста горива и на 
нафту, где зими не можемо да прошетамо... Када будемо урадили гасификацију 
целог овог дела, надам се да ће сви прихватити да се прикључе на гас и да ћемо 
онда и са еколошке стране и са свих аспеката видети бољитак гасификације“, 
поручио је Несторовић. 
 Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да ће 
гасификација много значити како у краљевачкој привреди, малим, средњим и 
великим предузећима, тако и у домаћинствима.  

„Имамо читаве делове града где су се до сада сви грејали на чврста горива, 
од Сијаћег поља, Чибуковца, Јарчујка, Рибнице... Управо због тога током зимских 
месеци квалитет ваздуха у граду Kраљеву често није био на задовољавајућем 
нивоу. Очекујем да ћемо гасификацијом Kраљева омогућити привреди мање 
трошкове пословања, а са друге стране омогућићемо грађанима да се на лакши, 
бољи, јефтинији начин греју“, поручио је градоначелник Краљева. 
 Генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић је истакао да су 
велики проблем индивидуална ложишта, што доводи до загађења. Стога је 
изградња овог гасовода од велике користи.  

„Укупна вредност инвестиције је 25.000.000 евра, али имамо и другу и трећу 
фазу. За другу фазу треба да буде додатних 12 или можда 14 МРС, зависно од 
пројекта, што би значило и гасификацију села. Може бити и трећа фаза. Мислим 
да је модел добар, да је у корист грађана Kраљева. Ми смо јавно предузеће, што 
значи да кад већ грађани толико улажу у све то, на неки начин можемо део тих 



средстава, или део профита тог јавно предузећа, за разлику од приватних 
компанија, да усмеравамо у гасификацију, као што је случај у Kраљеву“, рекао је 
Бајатовић, најавивши да ће направити универзалну цену за целу Републику 
Србију - 780 евра, уз плаћање на 36 једнаких рата без камате. Рачун ће бити у два 
дела - потрошња гаса и цена увођења гаса.  

„Ми ове године планирамо да прикључимо најмање 25.000 нових 
потрошача, тренутно имамо 260.000 приључака у Србији. Са овим прстеном у 
Kраљеву и с неким другим пројектима који ће се завршити у наредне две до три 
године, а пре свега са Београдом, биће створене могућности да се прикључи 
између 350.000 и 500.000 нових прикључака у Србији“, рекао је директор ЈП 
„Србијагас“. 

Бајатовић је изразио захвалност локалној самоуправи, истакавши да је у 
Краљеву све врло ефикасно одрађено, планови су добро урађени, постоје сви 
услови, дозволе су издате...  

„Желим да захвалим локалној администрацији, градоначелнику лично, али и 
свим његовим сарадницима, јер без ефикасне сарадње са локалном самоуправом 
оваквих пројеката нема“, рекао је Бајатовић приликом званичног почетка радова 
на изградњи дистрибутивне челичне гасоводне мреже средњег притиска у 
Краљеву. 


