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ИНВЕСТИЦИЈЕ: ИЗВРШЕНА ЧЕТИРИ 
ИЗМЕШТАЊА У ПЕТРОВАРАДИНУ, 
ОБОРЕН ПРИТИСАК ПРЕМА БЕОЧИНУ, 
РЕКОНСТРУИСАНА ГМРС НОВИ САД, 
ПОЛОЖЕНЕ ЦЕВИ ИСПОД ДУНАВА 
ИЗМЕЂУ ФУТОГА И БЕОЧИНА!

У ПРЕГЛЕДУ ГОДИНЕ ПОДСЕЋАМО ВАС 
НА ДОГАЂАЈЕ, КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 
2019, А  ТO СУ: ИЗГРАДЊА 
МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА, БРОЈНИ 
РАДОВИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
И УСПЕСИ НАШИХ ЗАПОСЛЕНИХ НА 
РАЗНИМ ПОЉИМА!

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС“,  
НА СЕДНИЦИ ПОЧЕТКОМ ДЕЦЕМБРА 
У НОВОМ САДУ, УСВОЈИО ПРЕДЛОГ 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КОМПАНИЈЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ И УПУТИО ГА ВЛАДИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА САГЛАСНОСТ!

ДЕЦЕМБАР У СЛИКАМАСАДРЖАЈ

ПОЧЕЛИ СИСТЕМАТСКИ ЛЕКАРСКИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СРБИЈАГАСУ! 
БУДУЋИ ДА ЈЕ ПРЕВЕНТИВА НАЈБОЉИ 
ЛЕК, АПЕЛУЈЕМО НА СВЕ КОЛЕГЕ ДА 
ПРОВЕРЕ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ!



БРОЈ 156 - ДЕЦЕМБАР 2019.

4 5

Институције инфо

О снабдевању гасом приликом сусрета Вучић-Путин у Сочију Почетком децембра у Новом Саду одржана седница НО

СРБИЈИ ЋЕ БИТИ ОБЕЗБЕЂЕН ГАС УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 
ПОСЛОВАЊА ЈП „СРБИЈАГАС“ ЗА 2020.

Почетком децембра у Сочију су се састали председник 
Србије Александар Вучић и руски председник 
Владимир Путин. У српској делегацији био је 
генерални директор Јавног предузећа „Србијагас“ 
Душан Бајатовић. Учесници састанка, по завршетку 
разговора, одржали су конференцију за новинаре, 
на којој је речено да ће Русија обезбедити Србији 
довољно гаса, без обзира на исход разговора између 
Русије и Украјине по питању транзита руског гаса.

- Ми у Србији имамо један велики проблем, а тиче се 
снабдевања гасом, пошто не знамо како ће тећи то све 
са Украјином. Људе у Србији хоћу данас да умирим, 
добио сам уверавања председника Путина и шефа 
Гаспрома Алексеја Милера, да ћемо моћи да купимо 
додатне количине руског гаса са територије и неких 
других земаља и да са сигурношћу и извесношћу 
можемо да чекамо први и други квартал следеће 
године, без обзира на то како ће тећи разговори 
између Русије и Украјине, рекао је новинарима у Сочију 
Вучић. 

Руски председник Владимир Путин рекао је на 
прес конференцији да је Русија спремна да очува 

украјински транзит и да се о томе разговара, као и да 
то није тајна. 

- Једино што услови украјинске стране нису 
прихватљиви за нас, али то је почетак преговора 
и надам се да ћемо усагласити ставове. Србији ће 
бити обезбеђен гас, у сваком случају, по другим 
неким рутама. Питање које смо данас разматрали је 
повећање испоруке Србији због раста привреде, јер 
су потребе Србије веће сваке године и ја желим да 
честитам срском руководству и председнику Србије 
на томе. И без украјинског транзита, ми ћемо моћи да 
повећамо испоруку за Србију, поручио је Путин. 

Што се тиче учешћа Србије у пројекту Турски ток, 
Путин каже да је он могућ. 

- Ми смо спремни. Српски део гасовода од границе 
Бугарске до Мађарске скоро је спреман и 90 одсто 
гасовода је већ постављено и Србија је већ спремна. 
Питање је у транзитним станицама, али оно што 
ми видимо без обзира на бројна уверавања и молбе 
руске стране, јесте да се обезбеди испорука кроз 
Турску и Бугарску. Видимо да бугарска страна свесно 
одуговлачи реализацију пројекта на својој територији, 
казао је овом приликом руски председник. Он 
додаје да се Русија више пута обраћала Бугарској да 
реализује Турски ток, али да бугарско руководство 
вероватно, под притиском, не жури са тим. 

- Видећемо како ће се даље реализовати тај пројекат 
на бугарској територији. Ако бугарско руководство не 
жели тај ток, ми ћемо наћи друге могућности на југу 
Еворпе, закључио је Путин.

(Аг.)

У Новом Саду је у понедељак, 02. децембра ове 
године, одржана седница Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Србијагас“. Седници је председавао 
проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а 
присуствовали су јој заменица генералног директора 
Блаженка Мандић и чланови пословодства.

Чланови Надзорног одбора су на овој седници  
размотрили и усвојили Предлог програма пословања 
ЈП „Србијагас“ за 2020. годину, који је упућен Влади 
Републике Србије на сагласност.

Овај важан пословни документ предузеће је израдило 
уз уважавање свих релевантних законских прописа, 
уредби и смерница, екстерних и интерних аката, 
као и објективних и реалних околности и потреба 
пословања, а у сарадњи са Оснивачем, Владом 
Републике Србије, и надлежним министарствима.

Србијагас ће, како је планирано, и у  наредној 
години наставити позитиван тренд пословања, који 
бележи већ пету годину за редом, а осим позитивног 
финансијског резултата и нето добити, предузеће 

у 2020. години планира да оствари и већи физички 
обим промета природног гаса, још бољу наплату 
потраживања, даљу рационализацију трошкова, али и 
значајна улагања у развојне и инвестиционе пројекте.  

Идуће године, како је речено на седници Надзорног 
одбора, очекује се даље усаглашавање организације 
предузећа у складу са европском регулативом, као 
и са Законом о енергетици у погледу раздвајања 
делатности, како би организациона структура пратила 
делатности које су већ рачуноводствено раздвојене. 

С тим у вези, наглашено је да је, имајући у виду 
да „Србијагас“ обавља делатност од општег 
интереса, обезбеђујући стабилност транспортног и 
дистрибутивног система и сигурност снабдевања 
природним гасом на целој територији Републике 
Србије, процес реорганизације потребно спровести 
на адекватан начин уз стварање реалних основа 
за оптимално функционисање и будуће пословање 
како ЈП „Србијагас“, тако и „Транспортгас Србија“ и 
„Дистрибуцијагас Србија“.

(www.srbijagas.com)

ПОСТОЈЕ ШАНСЕ ЗА СПОРАЗУМ 
ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ
Цена гаса за Украјину може бити нижа ако Москва 
и Кијев успеју да постигну нови транзитни 
споразум, изјавио је средином месеца Владимир 
Путин. Гас за Украјину „могао би да буде јефтинији 
за 25% у односу на цену коју крајњи потрошач 
тренутно плаћа, првенствено индустријски 
потрошач, пошто је цена гаса за домаћинства, за 
грађане Украјине субвенционисана, па не можемо 
да правимо рачуницу на бази субвенционисане 
цене, рекао је Путин, преноси Раша тудеј. 
Украјински председник Володимир Зеленски 
поручио је, заузврат, да постоје добре шансе да 
споразум о транзиту гаса из Русије у Европу преко 
Украјине буде продужен после 1. јануара.

Компанија инфо

Александар Вучић и Владимир Путин, прес конференција Директор Бајатовић у српској делегацији

ДОДАТНЕ КОЛИЧИНЕ ГАСА СРБИЈА 
ЋЕ МОЋИ ДА КУПИ И СА ТЕРИТОРИЈА 
НЕКИХ ДРУГИХ ЗЕМАЉА, РЕЧЕНО ЈЕ У 
СОЧИЈУ

Тренд позитивног пословања биће настављен и у 2020. Проф. др Муамер Реџовић и Блаженка Мандић са сарадницима

Предлог Програма пословања за идућу годину усвојен једногласноЧланови Надзорног одбора на седници у Новом Саду
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гас постају главне теме у медијима 
и јавности уопште. Поред тога што 
је грејна сезона увелико у току, 
разлог више за то ове године је 
чињеница да у овом месецу истиче 
десетогодишњи уговор о транзиту 
гаса преко Украјине и самим 
тим пажња и питања јавности су 
усмерена на то хоће ли доћи до 
евентуалне гасне кризе или не. 
Такође, ова питања су у првом 
плану и због тога што компанија 
„Гастранс“ приводи крају 
изградњу транспортног гасовода 
кроз Републику Србију, који 
повезује гасне системе Бугарске и 
Мађарске.

- Гледано из угла енергетике, 
не посматра се свака земља 
појединачно. Ми смо ипак део 
једног глобалног, односно у нашем 

случају, регионалног тржишта 
природног гаса. Када говоримо о 
нашем региону, једино Румунија 
може у потпуности да задовољи 
потребе за гасом, а све друге 
земље су осуђене на увоз, који 
се углавном остварује из Руске 
Федерације. Уколико би дошло 
до прекида снабдевања преко 
Украјине, комплетан наш регион 
био би прилично угрожен, а нама 
најближи хаб се налази у Аустрији. 
Из тог правца, ипак, због изразито 
малих транспортних капацитета 
кроз Мађарску, не можемо да 
очекујемо сигурност снабдевања. 
Управо из тих разлога, Србијагас 
и Република Србија определиле 
су се за партнерство са руским 
„Гаспромом“ у циљу реализације 
новог транспортног система у 
нашој земљи. Неки га називају 

„Балкански ток“, његов стари назив 
је „Јужни ток“, у сваком случају реч 
је о гасоводу који гради предузеће 
„Гастранс“, чији су акционари 
ЈП „Србијагас“ са 49% и руски 
„Гаспром“ са 51% власништва, 
односно крајњи акционари 
су Република Србија и Руска 
Федерација. Овај гасовод, са преко 
95% активности, је урађен у нашој 
земљи, што ће нам омогућити да 
се већ почетком првог квартала 
изврши примопредаја гасовода, 
да компанија добије све потребне 
лиценце и онда нам остаје да 
сачекамо јун месец, када би 
требало да се заврши бугарски 
део гасовода до границе са нашом 
земљом, рекао је учесницима 
конференције „Свет у 2020“ 
Драгиша Мартиновић.          В.Арсић
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Конференције инфо

О гасу и великим пројектима и на конференцији „СВЕТ у 2020“!

МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД ОД БУГАРСКЕ 
ДО МАЂАРСКЕ ГРАНИЦЕ-СТЕПЕН 
ЗАВРШЕНОСТИ 95%

Већ традиционална конференција 
„Свет у 2020“ години, једна је 
од најстаријих конференција 
коју организује „Color Media 
Communications“ и која је већ 
постала препознатљива као 
догађај који затвара текућу 
годину закључцима о политичком, 
пословном и друштвеном амбијенту 
у нашој земљи и најављује битна 

питања за наредну годину. Тако је 
било и ове године. У Дому Народне 
Скупштине Републике Србије у 
Београду, у среду, 11. децембра 
овај скуп који је осветлио „Србију у 
2020. години“ окупио је челне људе 
републичке Владе, покрајинских 
органа, амбасадоре, економисте, 
водеће привреднике и личности из 
друштвеног и културног живота.

Нашу пажњу привукло је излагање, 
које је у у оквиру „Студије 
случаја“ а под насловом „Турски 
ток, пресек стања и очекивања у 
2020“, имао финансијски директор 
предузећа „Гастранс“, Драгиша 
Мартиновић. Он је у уводу свог 
обраћања истакао да у ово доба 
године, некако већ уобичајено, 
енергетика и нарочито природни 

ЦИЉ
Пројекат магистралног гасовода кроз Србију 
допринеће остваривању сигурности снабдевања 
енергијом у региону, која је од суштинског значаја 
за економски развој и социјалну стабилност. Боље 
снабдевање довешће до смањења цена гаса, што 
ће подстаћи повећање тржишног удела природног 
гаса кроз већу гасификацију региона. Поред 
диверсификације праваца снабдевања и приступа 
новим изворима гаса, ефекти новог гасовода су и 
што Република Србија постаје транзитна земља, 
што поред прихода од транзитних такси, доноси 
и приходе у виду пореза, такси, накнада...а ту је и 
дивиденда акционарима.

ПОТРОШЊА ГАСА ЋЕ РАСТИ
Удео природног гаса у енергетском миксу у Европи ће расти. Пројекције говоре да ће до 2040. године проценат 
учешћа гаса са 24%, колико је износио 2017. године, порасти на 27% 2040. Русија остаје највећи снабдевач 
Европе природним гасом. Пре две године Русија је са 38,5% учествовала у снабдевању Европе „плавим 
енергентом“. Следи Норвешка са 37,7%, Алжир, Катар и други. Потражња за гасом на Балкану убрзано ће расти, 
до 43 милијарде кубика 2035. године, а главни генератор те повећане потрошње биће Румунија, Грчка и Србија.

РАСПОДЕЛА КАПАЦИТЕТА
Гастранс је прва компанија која је у складу са Трећим енергетским пакетом аплицирала за добијање изузећа 
код републичке Агенције за енергетику, што смо и обезбедили, казао је Драгиша Мартиновић и додао да је 
то предузеће имало позитиван приступ и Секретаријата Енергетске заједнице и да им је то веома важно, 
како би пројекат изградње гасовода могао несметано да се реализује. –Имали смо јавно аплицирање за закуп 
капацитета где су се, поред Гаспрома и Србијагаса, јавиле још две независне компаније које су резервисале 
капацитете за наредних 20 година. Свим заинтересованим трећим лицима остављено је готово 1,3 милијарде 
за закуп на краткорочној основи.

Из презентације за „Свет у 2020” - Преглед тржишта - Србија и Балкан

Из презентације за „Свет у 2020”

„Case Study” о Турском току,  Драгиша Мартиновић
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Конференције инфо

Милан Ђукић на панелу „Спорт и бизнис-како до успешног и професионалног спорта“ Привредни раст у Србији у 2019. години - близу 4%

Министар Антић са турским министром енергетике Донмезом

НЕ ПОСТОЈИ ЛЕПШИ И ЈЕФТИНИЈИ ВИД 
ПРОМОЦИЈЕ ДРЖАВЕ ОД ВРХУНСКИХ 
СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА

ГЕНЕРАТОР РАСТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ГАСОВОДА

ДВА ПРОЈЕКТА НА КОЈИМА СЕ РАДИ - У ВРХУ 
ЕВРОПСКИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПРИОРИТЕТА

Као и сваке године, конференција „Свет у 2020“ и 
овога пута један свој панел посветила је  спорту 
и актуелним дешавањима у овој сфери друштва. 
Интересантни учесници, међу којима је био 
председник Рукометног клуба „Војводина“, иначе 
извршни директор за правне, кадровске и опште 
послове ЈП „Србијагас“ Милан Ђукић и занимљиви 
ставови изнети у оквиру теме „Спорт и бизнис-како 
до успешног и професионалног спорта“, привукли су 
пажњу учесника. 

У уводном обраћању, Ђукић је говорећи о томе да ли 
постоји формула за постизање врхунских резултата, 
а имајући у виду да је РК „Војводина“ вишеструки 
државни првак истакао:

- Не постоји та формула. Многи кажу да је то чувених 
„90+10“ посто, тј. 10% је таленат, а 90% је рад и 
упорност. Ја имам неку другачију визију свега тога. 
Та формула, заправо, садржи три сегмента. На првом 
месту је новац. Заблуда је да се неким упорним радом, 
без новца, могу постићи врхунски резултати. На 
другом месту је упорност, стрпљење, истрајност. И на 
трећем месту је спортска срећа. Који год сегмент од 

ова три да недостаје, нема ни врхунских резултата, 
казао је Милан Ђукић.

Врхунски спорт, је по његовом мишљењу, бизнис и 
индустријска грана, када се узме у обзир да сваки 
клуб, поред самих играча и тренера, запошљава 
један број људи, као и то да постоје спортски савези 
и олимпијски комитет, затим судије, делегати, 
професионални уговори, улазнице, спортски објекти, 
спортска опрема, спортски маркетинг, спортски 
туризам...све су то сегменти кроз које се спорт окреће 
око новца и новац око спорта. Једно истраживање, 
рађено у Енглеској, показује да 2% укупног обрта 
у индустрији отпада управо на ову грану, дакле на 
спортску индустрију. У енглеској спортској индустрији 
ради око 400 хиљада људи, то је заиста озбиљна 
индустријска грана, каже  Ђукић и додаје да би било 
интересантно да и у Србији направимо једно такво 
истраживање.  

- Тврдим да не постоји лепши и јефтинији вид 
промоције државе од врхунског спорта и врхунских 
спортских резултата, пре свега на Олимпијским 
играма, које су круна и мерило успеха сваког 
спортисте или тима и националног савеза, рекао је 
председник РК „Војводина“ Милан Ђукић. 

Одговарајући на питање модератора о приватизацији 
у спорту, он је истакао да је то сложено питање које 
мора бити регулисано посебним законом. Када је реч 
о финансирању спорта, навео је пример Мађарске, 
која је 2007. године имала само једну олимпијску 
медаљу. Међутим, после доношења Стратегије развоја 
спорта, која је као новину донела обавезно издвајање  
средстава за Олимпијски комитет, након 10 година 
Мађарска је дошла до 16 медаља на Олимпијским 
играма, што је за сваки пример и што је правац у коме 
можда и ми треба да размишљамо, сматра он.        В.А.

Привреда Србије ову годину би 
могла да заврши са растом од 
3,8% ако не и више од тога, сматра 
Миладин Ковачевић, директор 
Републичког завода за статистику. 
После убрзања од 4,8% у трећем 
кварталу, економисти верују да 
ће, у најгорем случају, постићи 
планирани раст бруто домаћег 
производа од 3,5%. У прилог томе 
иде оживљавање индустријске 
производње последњих месеци, 
пољопривреда која је ове године 
задржала добар прошлогодишњи 
ниво, али и радови на нашем делу 
„Турског тока“. 

Само градња гасовода доноси 700 
милиона евра додате вредности, а 
БДП ће погурати за 1,8%. 

- Ове године имамо најмање 

три генератора раста. Једно је 
грађевинарство, а ту се издваја 
градња магистралног гасовода 
кроз Србију, као наставак 
„Турског тока“. Ту је, када је 
реч о грађевинарству, и градња 
инфраструктуре 
и станова. Следи 
затим раст извоза и 
опоравак индустрије, 
а трећа ствар је 
пољопривреда. И 
наредне године 
можемо да очекујемо 
наставак раста 
грађевинарства. 
Турски ток се 
наредне године 
опрема, настављају 
се послови. Трговина 
и услуге ће извесно 

расти, а оне чине 60% БДП-а. То је 
подстакнуто и повећањем плата. 
Постоје многобројни разлози 
наставка раста, а за следећу 
годину се пројектује раст од 4%, 
сматра Миладин Ковачевић.      (Аг.)

Министар рударства и енергетике 
Александар Антић састао се 
у Ипсали са турским министром 
енергетике и природних ресурса 
Фатихом Донмезом. Након 
састанка, Антић је казао да је 
Турска реализовала велики 
пројекат – изградњу ТАНАП-а, 
гасовода дугачког готово 1.850km. 

Он је подсетио да је 
циљ пројекта ТАНАП 
да се природни гас 
који се производи на 
два гасна поља Шах 
Дениз у Азербејџану и 
у области Каспијског 
мора, допреми у 
Турску и Европу. Тај 
пројекат, заједно са 
гасоводом „Јужни 
Кавказ“ и Транс-
јадранским гасоводом 
ТАП, сачињава 

„Јужни гасни коридор“, укупног 
капацитета 16 милијарди кубних 
метара гаса годишње.

 - То је изузетно важно за 
читав регион, јер омогућава 
диверсификацију снабдевања 
гасом. Нови извори гаса 
допринеће да читав наш регион 

буде енергетски безбеднији и 
стабилнији. То омогућава такође, 
да кроз све те гасоводе и LNG 
терминале региона, а поготово 
LNG терминал у Александрополису 
омогућимо додатне изворе 
снабдевања гасом, изјавио је 
министар Антић. Он је оценио да то 
свакако представља добру шансу 
и за Србију, узимајући у обзир да 
се у овом тренутку развијају два 
пројекта која су у врху европских 
и регионалних приоритета. То је 
интерконекција Грчка – Бугарска 
и интерконекција Бугарска – 
Србија, односно гасовод Софија 
– Димитровград – Ниш. Те две 
интерконекције нас повезују са 
Јужним гасним коридором и оне 
омогућавају да Србија, а сутра и 
БиХ, могу да очекују гас из овог 
правца снабдевања.

(www.mre.gov.rs)

УЧЕСНИЦИ ПАНЕЛА
Поред Милана Ђукића, на овом 
спортском панелу говорили су 
и: Нина Мицић, ПР и маркетинг 
менаџер Скијашког савеза Србије, 
српска сноубордерка која је 
освојила сребрну медаљу у паралел 
слалому у Шпанији 2007. године, 
затим Дејан Козлина, маркетинг 
менаџер Олимпијског комитета 
Србије и Биљана Барошевић, 
помоћница министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања.

Вести

Министри Антић и Донмез

Милан Ђукић на конференцији „Свет у 2020”
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Весна Арсић

На основу Закључка Владе 
Републике Србије, Јавном 
предузећу „Србијагас“  наложено 
је да се гасоводу МГ-02 смањи ранг 
са транспортног на дистрибутивни 
гасовод, односно да се радни 
притисак у цевима смањи са 50 на 
16 бара. О овом послу разговарали 
смо са колегама инжењерима, 
Владимиром Петровићем, који 

је стручни надзор на овом важном 
пројекту, и Борисом Гушићем, 
руководиоцем Радне јединице 
„Транспорт“ Нови Сад.

- Комплетан пројекат 
реконструкције гасовода МГ-02 
рађен је из разлога модернизације 
и изградње пруге Београд-
Будимпешта. Извршена су четири 
измештања на две локације у 
укупној дужини од cca 3 километра 

и урађено је обарање притиска 
према Беочину са ранијих 50 
на садашњих 16 бара, што је 
омогућено реконструкцијом Главне 
мерно регулационе станице 
Нови Сад. Услов да би се ова 
реконструкција урадила јесте 
и изградња гасовода високог 
притиска према Беочину, тј. 
наставак изградње транспортног 
гасовода Футог-Беочин, преко 

Дунава, како би се пре свега 
индустрији у овом граду обезбедио 
гас на притиску од 50 бара. 
Можемо да кажемо да су завршени 
сви радови када је реч о овој 
реконструкцији, додата је још 
једна линија на ГМРС Нови Сад, као 
излаз према Беочину, а на којој се 
врши регулација и мерење гаса. 
Та станица је сада повезана са 
Футогом, преко кога се наставља 
гасовод притиска од 16 бара за 
Беочин, казао нам је Владимир 
Петровић.

Као што је речено, гасовод МГ-
02 биће задржан убудуће, као 
дистрибутивни гасовод, на 
постојећој траси, уз реконструкције 

које смо већ поменули. Њиме ће 
се, у циљу сигурног и стабилног 
снабдевања потрошача природним 
гасом, допремати гас до 
домаћинстава у Петроварадину, 
Сремској Каменици, Сремским 
Карловцима и насељима општине 
Беочин.

- Гасовод није могао да остане на 
високом притиску из разлога што 
се то коси са прописима везаним 
за удаљеност цевовода, те класе 
притиска, од новопројектоване 
двоколосечне железничке пруге. 
Део трасе гасовода МГ-02 и поред 
снижавања притиска, није могао да 
се усклади са важећим прописима 
у погледу раздаљина, због чега 

је извршено његово  етажирање 
и измештање на сремској страни, 
у Петроварадину. У оквиру ГМРС 
Нови Сад сада се, преко нове 
линије, притисак редукује на 
задатих 16 бара, и гас се под 
тим притиском транспортује до 
Беочина. Радови на прикључењу 
нове линије на ГМРС Нови Сад 
са ГРЧ Нови Сад, као и радови у 
Петроварадину извршени су у 
петак, 29. новембра. Привремена 
обустава испоруке природног гаса 
је дистрибутерима и потрошачима 
благовремено најављена путем 
медија, а сви потрошачи су поново 
добили гас у предвиђеном термину, 
појаснио нам је Борис Гушић.

Урађена реконструкција ГРМС Нови Сад

ПРИТИСАК У ГАСОВОДУ ЗА БЕОЧИН СА 50 
СМАЊЕН НА 16 БАРА

Инвестиције инфо

САВЛАДАН ДУНАВ
Забележили смо и пролаз цеви по 
дну Дунава, који као носилац посла 
потписује предузеће „КМ МОНТ“, а 
само полагање цеви и изградњу ове 
деонице гасовода између Футога и 
Беочина урадила је белоруска фирма 
„Белтрубопроводстрој“. У уторак, 
03. децембра комплетна екипа била 
је на располагању да се методом 
косо усмереног бушења савлада 
река и положи раније припремљена 
колона дугачка 1.250 метара. Читав 
овај посао којим се управљало са 
беочинске стране, док су цеви 
увлачене из правца Футога, трајао је 
мање од 24 сата, будући да је први 
метар гасовода ушао у Дунав око 
13 часова, а изашао код Беочина 
сутрадан ујутро око 6 сати.

ГМРС је у кругу наших радних јединица на Каћком путу

Након реконструкције, ГМРС Нови Сад Одавде за Срем креће гасовод од 16 бара

Пред почетак полагања подводне деонице Блатњав терен на градилишту у Футогу

Моменат када почиње постављање цеви под Дунав
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Преглед године

Сликом и речју кроз једну успешну годину

2019. БИЛА ЈЕ ГОДИНА ДОБРИХ 
РЕЗУЛТАТА И ВЕЛИКИХ ПРОЈЕКАТА!

Годину која је на измаку памтићемо по успешном 
пословању, будући да је ЈП „Србијагас“, наставило 
тренд позитивног пословања, већ пету годину за 
редом. Прецизне бројке знаћемо, свакако, наредне 
године, када буде готов „завршни рачун“. Памтићемо је 
и по томе што је управо ове године учињен корак више 
у процесу реорганизације компаније, пре свега када 
је реч о предузећу „Транспортгас Србија“. Наставак 
процеса реструктурирања очекује се и у години која 

долази. И на крају, годину 2019, поред низа других 
радова на постојећим гасоводима, обележила је, пре 
свега, изградња националног транспортног гасовода 
кроз Србију који ће спојити гасоводне системе Бугарске 
и Мађарске, пројекта о чијем смо значају, и у Гас пресу, 
много говорили. Наравно, било је ту још много тога, 
и на компанијском нивоу, и на нивоу успеха наших 
запослених. У фоторепортажи се присећамо само неких 
догађаја, који су обележили ову годину!

13

У јануару 2019. директор 
Бајатовић и шеф Гаспрома 
Милер потписали Меморандум о 
проширењу ПСГ Банатски Двор

Директор 
Србијагаса у 
интервјуу Вечерњим 
новостима рекао да 
ће Србија градити 
гасовод од Бугарске 
до Мађарске и да 
су за то обезбеђена 
средства

Влада Републике Србије 31. јануара 
дала сагласност на Програм 
пословања ЈП „Србијагас” за 2019. 
годину

Штанд Србијагаса на 
Међународним данима енергетике 
у Новом Саду посетили министар 
Антић, градоначелник Вучевић и 
преставници Покрајине и Сајма

У марту Надзорни одбор ЈП „Србијагас” 
усвојио Финансијске извештаје за 
2018. годину по делатностима и Први 
ребаланс програма пословања за 2019.

Савет АЕРС-а одобрио изузеће 
новог интерконектора за 
природни гас од обавеза примене 
правила приступа треће стране 
предузећу Гастранс Нови Сад

Директор Србијагаса на 
свечаности у Матици српској у 
априлу добио признање „Капетан 
Миша Анастасијевић”

Инжењери Србијагаса добили 
сертификате по немачким стандардима 
за постројења за регулацију притиска 
гаса и мерење гаса по ЕУ стандардима

Наша екипа РЈ „Одржавање 
гасовода” Зрењанин на ГРЧ Појате 
уградила савремена мерила

Надзорни одбор на седници 
одржаној у априлу у 
Београду, усвојио Извештај о 
пословању у 2018.

У мајском броју објавили смо вест 
да је у Врднику одржана Радна група 
Међународног бизнис конгреса „IBC”, 
у присуству Душана Бајатовића и 
Олега Аксјутина

Директор на Сајму пољопривреде 
дочекао делегацију у којој су били 
министар Недимовић, градоначелник 
Вучевић, представници Покрајине, 
Сајма и дипломатског кора

У јуну екипа Дистрибуције Србијагаса 
у немачком Хајделбергу  у компанији 
„Aliaxis”, едукација о техници 
заваривања полиетиленских цеви

Милан Здравковић на конференцији 
Енергетска безбедност у региону у хотелу 
Crowne Plaza у организацији AMG
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Преглед године

У јуну директор Бајатовић на конференцији у 
Бања Луци посвећеној Турском току

Лето у знаку радова на гасоводу 
Шабац Зворник код Лознице, екипа 
“Одржавања гасовода” на терену

Директор са председником Општине 
Пећинци у августу потписао Уговор о 
гасификацији тог града

Турски ток, фотографија 
дрон, Прва деоница од 
Зајечара до Жабара

Наше колеге добровољни даваоци крви, из Београда...

 ....и из Новог Сада

На “нултој тачки” 
магистралног 
гасовода од Бугарске 
до Мађарске кроз 
нашу земљу, 
директор са руским 
партнерима

 У јуну на језеру Краљевац у 
Делиблату наши пецароши 
са медаљама, Лига НИС-а у 
спортском риболову

Радови на санацији МГ04 код Бачког 
Петровог Села, октобар ове године, 
“Одржавање гасовода” Зрењанин

У октобру смо, већ по традицији, 
били учесници Међународног 
сајма енергетике у Београду

Спортисти, чланови Спортског клуба 
Србијагаса ове године за Дан фирме 
Спортски дан организовали у Врњачкој Бањи

У октобру Сектор техничке 
подршке Београд радио у Лесковцу, 
једна од бројних локација где су 
интервенисали Београђани

Промоција SCADA система за 
управљање транспортним 
системом, уз подршку ЕУ У новембру почетак 

подбушивања Дунава у циљу 
постављања подводне деонице 
транспортног гасовода од ГРЧ 
Футог до ГМРС Беочин

Портрети колега увек су радо 
читани, Дарко Лакатуш, наш 
колега из РЈ “Одржавање гасовода” 
Зрењанин, Елемиру обезбедио 
ватрогасно возило из Немачке

Наш Марио Хорват из “Мерења и 
регулације”, одбојкаш и секретар 
Спортског клуба, један од колега 
којег смо представили 2019. године 

Ловци Србијагаса у фебруару 
основали Секцију “243”, 
Горан Милићевић, управник 
Транспорта у Зрењанину 
председник ове секције
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Новости

Нова интернет презентација ЈП „Србијагас“

ТОПЛИНА ДОМА И ПОРОДИЧНА 
ХАРМОНИЈА КАО „ЛАЈТМОТИВ“

Сви знамо колико је битно у каквом 
радном простору радимо. Услови 
за рад су фактор мотивације и 
ефикасности. Вест о реновирању 
простора ЈП „Србијагас“ у 
Панчеву добили смо од колега из 
РЈ „Дистрибуција“ у том граду. 
Наиме, како нам је рекла Звездана 
Опалић, технички руководилац 
ове радне јединице, у згради ЈП 
„Србијагас“ РЈ „Дистрибуција“ 
Панчево, која се налази у улици 
Милоша Обреновића бр. 8 у 
Панчеву, још пре више од 100 
година почела је производња и 
дистрибуција гаса у Панчеву. 

- Радна јединица „Дистрибуција“ 
Панчево преселила се на ову 
локацију тачно пре 12 година, у 
прилично запуштен и неодржаван 
простор. Ова радна јединица је 
иницирала тј. исказала потребу 
за реновирањем простора, тако 
што смо неколико година уназад 
приликом израде Програма 
пословања за наредну годину, 
обавезно истицали ову ставку 
и то се, на срећу, последњих 
година и реализује. Треба рећи 
да је претходних година било 
тешко урадити реновирање 
просторија, јер су ту били 
запослени Одељења пословне 
подршке, које се налазило у склопу 
РЈ „Дистрибуција“ Панчево, али 
од маја ове године, када су се 

запослени преселили на другу 
локацију у Панчеву под именом 
садашње Службе продаје гаса 
Панчево, посао је могао да почне. 
Тада су се стекли услови за 
неометано извођење грађевинских 
радова на објекту, тако да је у овој 
години урађена фасада комплетне 
зграде и тиме улични део зграде 
добио ново лице нарочито 
постављањем паноа –фотографија 
наше фирме на прозорима архиве, 
радионице и магацина, рекла нам 
је Звездана Опалић. 

Она додаје да предстоји још 
сређивање две канцеларије, 
замена олука, уградња ПВЦ 
столарије и увођење грејања у 
тај реновирани простор, што је 
тражено у плану за 2020. годину.

- У тим просторијама се врши 
пријем потрошача, садашњих 
и будућих, тако да је нови 
изглед овог простора, уједно и 
добра реклама за „Србијагас“ 
у Панчеву, истакла је она и 
додала да свих ових година РЈ 
„Дистрибуција“ Панчево ради 
на побољшању услова рада и 
оплемењивању простора.

- Циљ је, наравно, да и сви ми, 
као и наши потрошачи, радимо 
у бољим условима него до 
сада. Али, зашто не рећи и да 
се надамо да ће наше млађе 
колеге и будуће генерације 
које ће доћи да раде код нас, 

користити овај простор и наставити 
посао „Дистрибуције“ управо у овој 
згради, којој смо овим радовима, на 
неки начин, продужили век.  В.А.

У Панчеву реновиран простор за рад колега из РЈ „Дистрибуција“ у том граду

НОВО РУХО СТАРЕ ЗГРАДЕ

Крајем ове године, тачније у новембру, 
светлост дана угледао је нови, 
редизајнирани сајт наше компаније. 
Већ на први поглед, јасно је да смо нови 
„електронски“ визуелни идентитет 
базирали на симболима, односно 
фотографијама које симболишу породицу, 
топлину дома, хармонију, срећу и 
задовољство. Новина је и што су, у складу 
са реорганизацијом предузећа и променама 
које су наступиле и које су пред нама, 
на нашој „Интернет“ страници издвојене 
целине „Транспорт“ и „Дистрибуција“, са 
мноштом фајлова и линкова интересантних 
и важних за ове енергетске делатности. 
Ту су и даље водећи делови сајта, као што 
су „Вести“, „Цена гаса“, „Радови“, „Јавне 
набавке“ итд. Будући да још има доста 
посла, запослени у Служби за односе с 
јавношћу  и маркетинг, заједно са осталим 
секторима и службама, као и стручњацима 
за ову област, и у наредном периоду 
настављају радове на усавршавању и 
даљој модернизацији наше „Интернет“ 
презентације.          В.А.

ВИЗУЕЛНО 
РЕШЕЊЕ НАШЕГ 
„МАРКЕТИНГА“
Рецимо и то да су припрему 
дизајна за ову штампу на 
фолији за стакла на згради 
РЈ „Дистрибуција“ Панчево, 
урадиле колеге из Службе за 
односе с јавношћу и маркетинг. 
Они су „испратили“ овај посао 
до самог завршетка, будући да 
су надгледали и само облагање 
прозора новим визуелним 
компанијским решењима.

Лепше и за потрошаче и за запослене

Нови изглед зграде Дистрибуције у Панчеву
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Почели годишњи лекарски прегледи за запослене ЈП „Србијагас“ и „Транспортгас Србија“

Одлазак у пензију Мирјане Ракочевић из „Транспортгас Србија“

У Скупштини Србије усвојен Закон о агенцијском запошљавању

Све је спремно за дочек Нове године за најмлађе

И ОВЕ ГОДИНЕ АПЕЛ ДА СЕ, РАДИ ПРЕВЕНТИВЕ, 
ОДАЗОВЕМО НА ОВАЈ ВИД КОНТРОЛЕ ЗДРАВЉА

КОЛЕГЕ ПРИРЕДИЛЕ ПРИГОДАН ИСПРАЋАЈ

ЦИЉ ЈЕ СМАЊЕЊЕ РАДА НА ЦРНО

СТИЖУ ПАКЕТИЋИ, 
ПРИПРЕМАЈУ СЕ 
ПРЕДСТАВЕ

Као што су пренели медији, посланици Скупштине 
Србије усвојили су почетком овог месеца Закон о 
агенцијском запошљавању, који ће према најавама 
Министарства за рад, запошљавање, социјална и 
борачка питања, омогућити максималну заштиту 
оних који се запошљавају преко агенција и 
допринети смањењу рада на црно.

Овим је, како смо сазнали у нашој Јединственој 
синдикалној организацији, чији је председник Вељко 
Милошевић, као представник Савеза самосталних 
синдиката Србије, учествовао у овом великом послу, 
стављена тачка на четворогодишњи рад Радне групе 
за израду нацрта Закона, чији је члан био председник 
нашег синдиката. Закон је, кажу, објављен у 
Службеном гласнику Републике Србије, а агенције 
имају рок до 01. марта 2020. године, од када почиње 
примена овог закона, да добију дозволе и лиценце за 
рад, у складу са новим законом.

У медијима се могло чути да је овим законом утврђено 

да се запосленима преко агенција обезбеди једнака 
зарада и други основни услови рада попут радног 
времена и одмора, као и безбедност и здравље на 
раду и други услови који се примењују на запослене 
које непосредно запошљава послодавац.

- Примена овог закона допринеће сузбијању сиве 
економије односно смањењу рада на црно, јер до сада 
агенцијски радници нису били видљиви у систему 
радно правних односа, те су били подложни свим 
облицима нарушавања уставних и законских права 
из рада и социјалног осигурања, тако да су спадали 
у облик рада на црно, рекао је о овом закону ресорни 
министар Зоран Ђорђевић.

В.А.

Синдикат Србијагаса за више послодаваца и 
ове године се потрудио да Деда Мраз стигне на 
време и да нашим најмлађима донесе оно што 
су целе године прижељкивали да добију. Наиме, 
ове године деца наших запослених, рођена 2010. 
године и касније, по избору њихових родитеља,  
моћи ће да добију новогодишњи пакетић у једној 
од три компаније са којима је, по свим важећим 
процедурама, уговорена сарадња, а то су: 
„Пертини“, „DEXI CO kids“ и „Трефолино“. Гифт 
картице са списком продавница и упутством 
за њихово коришћење, могу се преузети у 
канцеларијама Синдиката од 20. децембра, када и 
почиње могућност њихове реализације. Оне важе 
док се не потроше сва средства на која гласе, а 
најдуже до 31. децембра идуће године.

 (www.sindikat-srbijagas.com)

Од 09. децембра, некако у исто 
време као и прошле године, почели 
су систематски лекарски прегледи 
запослених у Јавном предузећу 
„Србијагас“ и новоформираном 
„Транспортгас Србија“. Све колеге 
тако имају право да,  организовано, 
обаве један свеобухватан преглед, 
након чега ће добити мишљење 
лекара и савет да ли да на неке 
од добијених резултата треба 
нарочито да обрате пажњу и 
да, евентуално, наставе лечење 
код специјалиста за поједине 
болести. За жене је и овога пута 
организован специјалистички 
систематски преглед. Именована 
су лица која су задужена за 
организован долазак из свих 
радних јединица компаније, а како 
се могло чути од наших колега, све 
протиче у најбољем реду.

Лекарски преглед, који 
се односи и на жене и 
на мушкарце, обухвата: 
комплетну лабораторију, ЕКГ, 
спирометрију, аудиометрију, 
специјалистички преглед очију 
и вида, преглед психолога и 
физијатра, ултразвук горњег 
абдомена и бубрега, као и 
штитне жлезде, преглед 
дерматолога, преглед 
специјалисте кардиолога и 
РТГ плућа. Запослени који су 
обавили прегледе веома брзо 
добијају резултате и, уколико 
има потребе, упућују се на даље 
испитивање и прегледе код 
специјалиста.

За организацију систематских 
лекарских прегледа, као и 
претходних година, задужена 

је Служба за безбедност и 
здравље на раду и заштиту од 
пожара, а колеге из ове службе 
већ су најавиле да ће прегледи, 
након паузе због празника, бити 
настављени средином јануара.  

В.А.

Доста наших колега отишло је ове године у заслужену 
пензију. Према подацима Службе кадровских послова, 
укупно 21 радник и наш дојучерашњи колега односно 
колегиница, закључно са 13. децембром, постали 
су пензионери. Тако је, како су нам јавиле колеге са 
Пута Шајкашког одреда бр. 3 у Новом Саду, у пензију 
отишла и колегиница Мирјана Ракочевић, инжењер 
за инвестиције у Сектору развоја и инвестиција 
„Транспортгас Србија“. Колеге из Лабораторије за 
испитивање квалитета гаса, са којима је радила, у 
петак, 13. децембра, када је био њен последњи радни 
дан, приредиле су јој пригодан испраћај уз речи 
захвалности за сарадњу, колегијалност и коректан 
однос према свима. И њој и свима онима који су радни 
век привели крају у нашој компанији желимо срећан 
одлазак у пензију, дуг живот и добро здравље!

Акције Синдикат

Цртица

Срдачан испраћај у пензију, Мирјана Ракочевић са колегама
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Дејана Шранц

Почев од 2003. године, Генерална 
скупштина Уједињених нација 
прогласила је 11. децембар као 
Међународни дан планина, са 
циљем да се повећа глобална 
свест о важности планина, како 
за живот људи, тако и за живот 
читавог живог света.  Са планина 
нам долази највећа количина 
слатке воде, оне су станишта 
различитих биљних и животињских 
врста, а сваки десети становник 
планете живи управо у планинским 
пределима. Међутим, свакога 
дана многа еколошка загађења, 
последице климатских промена, 
искоришћавање рудних богатстава, 
оружани сукоби и сиромаштво 
прете истинској вредности 
планинских подручја.

Када говоримо о нашој земљи, 
подаци показују да планине и 
шумски екосистеми чине око 90% 
површине националних паркова 
Србије. У оквиру заштићених 
подручја у нашој земљи, планине 
чине већи део. Иако Србија можда 
спада у мање државе може 
да се  похвали невероватним, 
готово нестварним природним и 
историјским богатством. Зима је 
управо идеално годишње доба у 

којем се може доживети сва лепота 
планинских предела. Зато, кратко 
подсећање на наше планинске 
лепотице, које можете посетити 
ових дана. 

За планину Златар (Голо брдо 
1.627m) кажу да ко је једном 
упозна увек јој се враћа, да би опет 
уживао у њеним благодетима. 
Налази се између река Увац, 
Лим, Милешевка и Бистрица, 
на ободу Пештерске висоравни, 
а краси је и највеће природно 
станиште белоглавог супа. 
Поред многобројних пешачких и 
бициклистичких стаза, они који 
долазе на Златар имају прилике да 
се упознају и са српском културом 
у многобројним манастирима и 
црквама. 

Још један бисер западне Србије 
смештен на граници са БиХ, који 
се ослања на Златибор и Мокру 
Гору, јесте и планина Тара 
(Збориште 1.544m). Магичан склоп 
повољних климатских и геолошких 
услова чине ову планину оазом 
здравог живота и спортско-
рекреативним центром. Ртањ је 
огроман планински масив смештен 
тридесетак километара северно од 
Ниша. Изузетно очувана природа 
и највиши врх Ртња, Шиљак, 

који чини 
крај крашког 
гребена у 
облику стрме 
купе који личи 
на шешир, 
представљају 
право богатство 
источне Србије. 
Стара планина 
(Миџор 2.169m) 
налази се на 
југу Србије 
и обухвата 
општине 
Књажевац, 
Пирот, Зајечар 

и Димитровград. С обзиром на 
то да је снег прекрива читавих 
5 месеци, она је привлачна свим 
љубитељима зимских спортова, 
али и параглајдерима и свим 
љубитељима дугих пешачких тура. 

Поред Златибора, Копаоник је 
сигурно најпопуларнија туристичка 
дестинација међу нашим 
планинама. Највиша је планина 
централне Србије и поседује 
највећи ски-центар у нашој земљи. 
Голија, планина у облику слова С, 
представља склоп величанствене 
природе, српске историје и 
културе и савременог света. 
Налази се тридесетак километара 
северно од Новог Пазара. Богата 
је водама, шумским плодовима 
и лековитим биљем, али спада у 
мало „захтевније“ планине, које 
захтевају „мало више кондиције“. 
Проклетије (Ђеравица 2.656m) су 
добиле назив по својој суровој и 
јединствено дивљој неистраженој 
природи. Овај планински масив 
чини природну границу између 
Србије, Црне Горе и Албаније. 
Одликују је кристално чисте 
планинске реке и језера. Највећи 
је планински систем Европе са 
највећим бројем глечера који 
су оставили трагове на оштрим 
ивицама планине.  Фрушка Гора 
(Црвени Чот 539m) је планина 
која је некада била острво у 
Панонском мору. Подручје Фрушке 
Горе је највеће налазиште липе у 
Европи, а у долинама су скривени 
многобројни фрушкогорски 
манастири.  

Благотворни ваздух, кристално 
чиста вода, домаћа храна и 
снежна белина планинских 
врхова, довољни су разлози да 
испланирате неки викенд или 
предстојеће зимске празнике 
и посетите неки од поменутих 
драгуља природе. Избор је ваш!  

Зоран Мајсторовић

Друштвене мреже су данас 
саставни део живота и део дневне 
рутине сваког човека. Зато ни не 
чуди што дигитална стратегија 
све чешће постаје обавезан део 
стратегије пословања већине 
компанија и бизниса уопште. 
Концепт је врло једноставан у 
теорији – пратити своју циљну 
групу и сервирати им релевантан 
садржај, али то сви раде и онда 
настаје проблем – презасићење 
мрежа садржајем. 

Дакле, према мишљењу стручњака, 
трендови за 2020. годину су:

1. Већа популарност 
краткотрајног садржаја – 
формат сторија

Овде се мисли на садржај кратког 
трајања, који након одређеног 
времена више није доступан. 
Пример за ово су „Instagram“, 
„Snapchat“ и „Facebook“ „сторији“. 
Разлог толике популарности 
ових формата је то што људска 
пажња све више опада, изазвано 
превеликом количином доступних 
информација. У прилог овоме 
говори и податак да је у јануару 
2017. године 150 милиона људи 
дневно користило стори, док је тај 
број у јануару 2019. износио 500 
милиона. 

2. Пораст популарности 
друштвених мрежа са 
специфичним садржајем

„TikTok“, „LinkedIn“, „Twitch“, „Face-
book“ и „Instagram“ су највеће, 
најпопуларније и свеобухватне 
платформе, али нису једине. Имамо 
доста мањих платформи, које су, 

такође, популарне. 
Пример је „TikTok“, 
друштвена мрежа 
за кратке видео 
садржаје, нарочито 
популарна код 
млађе популације. 
„LinkedIn” и даље 
остаје први избор за 
пословне контакте 
и „Б2Б“ фирме, 
док је за гејмере 
најпримамљивија 
мрежа „Twitch”.

3. Инстаграм укида број лајкова

Ову промену сте већ можда 
приметили на својим профилима, 
јер је Инстаграм уводи постепено, 
али почетком 2020. планирано 
је да буде на свим профилима. 
То значи да ће увид у укупан 
број лајкова на неком посту бити 
видљив само кориснику чији је тај 
пост. Образложење за увођење ове 
новине је то што су људи почели 
да вреднују себе у складу са бројем 
лајкова који добију, што неповољно 
утиче на ментално здравље. Ово 
образложење је у исто време 
контрадикторно са новином, јер ће 
људи и даље имати опцију да виде 
колико лајкова имају. Поставља се 
питање да ли је ово прави разлог 
увођења промене или Инстаграм 
жели да спречи даљи развој 
инфлуенсер маркетинга како би 
повећао профит од класичног 
оглашавања у оквиру саме 
платформе.

4. Ширење трговине преко 
друшвених мрежа

Све више компанијa користи 
друштвене мреже као што су „In-

stagram”, „Pinterest” и „Facebook” 
за директну продају. Овај тренд 
има тенденцију да се настави 
и у наредним годинама. Развој 
„Facebook” и „Instagramshop”-ова 
подржава ову тврдњу.

5. Видео као доминантан 
формат садржаја

Видео садржај је најпримамљивији 
за кориснике и сматра се да 
остварује најбољи „Еngagement“. 
Такође, често су видео рекламе 
пласиране на „Facebook” и „Insta-
gram” и преко 10 пута јефтиније 
од оних које садрже само 
фотографију. Према „Cisco”-вој 
студији до 2022. године видео ће 
чинити чак 82% укупног садржаја 
на интернету.

6. Маркетинг помоћу 
инфлуенсера

Део маркетиншких средстава 
у наредној години сигурно 
треба посветити сарадњи са 
инфлуенсерима, која мора бити 
конципирана дугорочно и уместо 
маркетинга утицаја уводите 
маркетинг помоћу инфлуенсера, 
саветују стручњаци за маркетинг.

20 21

Нови трендови Еко кутак

Друштвене мреже и трендови за 2020. годину У децембру се обележава Међународни дан планина

ДИГИТАЛНА СТРАТЕГИЈА ОБАВЕЗАН ДЕО 
СТРАТЕГИЈЕ ПОСЛОВАЊА

УДАХНИТЕ ЗДРАВЉЕ  
ПЛАНИНСКИХ ЛЕПОТИЦА
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Наше треће доба

Владимир Уторник

Ове године је на државном нивоу усвојен предлог да 
се пензије од првог јануара 2020. године обрачунавају, 
односно усклађују са растом цена и зарада, 50% 
у односу на раст зарада и 50% посто у односу на 
инфлацију. С обзиром на то да је то системско 
решење, председник Удружења наших бивших 
радника Бошко Тодоровић изражава задовољство 
што је пронађено решење и што је оно свакако „корак 
испред“. 

- За пензионере је ова година била добра. Нису 
остварене све жеље, али је учињен  озбиљан помак 
у побољшању материјалног положаја пензионера. То 
се огледа пре свега у чињеници да уз, прошле године 
укинут Закон о привременом смањењу пензија, ове 
године су усвојена системска решења усклађивања 
пензија по „швајцарској формули“. То пензионерима 
даје једну сигурност, стабилност у кретању њихових 
пензија и директно је повезано са економским 
развојем и растом плата, односно да се одржи реални 
раст пензија у смислу да не дође до пада. То је за 
пензионере веома значајно и људи то поздрављају. 

• Кад говоримо о вашем Удружењу, шта је 
најзначајније било у 2019. години?
- И ову годину можемо да оценимо успешном, 
што, опет, не значи да није могло бити и боље. 
Остварили смо најважније програмске задатке 
који су усмерени на то да што већи број људи буде 
укључен у активности Удружења. На прво место ми 
увек стављамо тај социјални аспект, који се огледа у 
осигурању наших чланова, а то успевамо да урадимо 
захваљујући подршци Србијагаса. Имали 
смо лепе програме око обележавања 8. 
марта, Нове године, успешна три излета... 
Наши пензионери, ипак, имају своје место 
- да негде дођу, да се друже, да се нађу 
са својим бившим колегама, што би без 
постојања Удружења било много ређе и 
теже. Удружење, у том смислу, представља 
тачку окупљања, што за пензионерску 
популацију значи веома много.

• Често напомињете да сте сигурно једно 
од најорганизованијих, када говоримо о 
струковним удружењима?
- Удружење изванредно функционише. 
Имамо уређене и сређене односе, имамо 
здраву атмосферу унутар Удружења и то 
је један од битних разлога који привлачи 
нове чланове. Мислим да наше удружење 
може да буде пример другим пензионерским 

удружењима, како на волонтерској основи оно може 
да функционише, да извршава своје задатке, да 
задовољава интересе чланова и то је нешто на шта 
смо посебно поносни. 

• Планови за 2020. годину?
- Идућа година ће програмски бити слична овој, 
као и ранијим годинама. Међутим, отворени смо за 
нове идеје и никада не треба искључити неке нове 
програмске активности. То ћемо знати када будемо 
усвојили програм на Скупштини, која ће бити одржана 
крајем фебруара.

• Како гледате на сарадњу са нашим и вашим 
Србијагасом, а у смислу организационих промена?
- Ми очекујемо у 2020. години, да ће Удружење и у 
тим новим условима имати пуну подршку свих делова 
предузећа као што је било досад. Надамо се да ће и 
у тим новим организационим условима, Удружење 
имати, пре свега, подршку руководства Србијагаса и 
Синдиката.  

• И, на крају – порука за Нову годину?
- Једно овако добро организовано Удружење очекује да 
му се прикључе нови пензионери, од ове године имамо 
15 нових чланова. Унапред им желимо добродошлицу 
и да заслужену пензију уживају у здрављу и што 
дуже. Искористио бих, још једном, прилику да у име 
свих чланова и у своје лично име свим запосленима, 
пословодству Србијагаса, синдикалној организацији и 
свим нашим члановима, пожелим срећну Нову 2020. 
годину. Желим да предузеће буде још успешније, да 
се остваре сви циљеви развоја ове наше  компаније од 
које зависи много тога у развоју Србије!

Блиц новогодишњи интервју са председником пензионера Бошком Тодоровићем

УПР ЈП „СРБИЈАГАС“ ТАЧКА ОКУПЉAЊА 
НАШИХ БИВШИХ РАДНИКА

Необична путовања БРОЈ 156 - ДЕЦЕМБАР 2019.
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ЗЕМЉА СУНЦА, МОРА И ФАДА

Португал је, кажу, најопуштенија 
земља Медитерана. И не само то, 
ово је земља „...где земља престаје, 
а море почиње...“, земља плавог 
неба, фада, двораца, палата, 
споменика, земља великих сликара, 
разних заната и, изнад свега, 
земља срдачних људи.Захваљујући 
нашим колегама који су недавно, 
у сопственој режији, путовали у 
ову земљу, нешто пре него што 
ће то учинити група запослених 
Србијагаса који ће у организацији 

синдиката на пролеће посетити 
ову дестинацију, у прилици смо 
да вам покажемо несвакидашње 
природне лепоте, стара здања, 
паркове и светску баштину под 
заштитом УНЕСКО-а у овом бисеру 
Медитерана. Рт Кабо де Рока, 
Синтра и Велепосед Монсерат, 
кула Белем и, наравно, Лисабон, 
остављају утисак запањујуће 
лепоте. Делић из читаве галерије 
прелепих слика назвали смо 
„Португал-једноставно савршено“!

Португалија

Новогодишњи интервју у седишту УПР у Новом Саду




