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САДРЖАЈ

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА УГРАДЊИ 
УЛТРАЗВУЧНОГ МЕРИЛА НА ППС 
ЗВОРНИК, ПРЕТХОДНО УРАЂЕН 
ПРИВРЕМЕНИ ВОД ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ! КРАЈ РАДОВА ДО 
ПОЧЕТКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

СЕПТЕМБАР У СЛИКАМА

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈП „СРБИЈАГАС” ПО ЗАВРШЕТКУ 
СЕМИНАРА О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЉАЊУ У ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА ДОБИЛИ 
СЕРТИФИКАТЕ О ПОЗНАВАЊУ 
ПРАВИЛА У ТОЈ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР БАЈАТОВИЋ НА 
ЗАСЕДАЊУ РАДНОГ КОМИТЕТА 
МЕЂУНАРОДНОГ БИЗНИС 
КОНГРЕСА У РУСКОМ ГРАДУ 
ЧЕЉАБИНСКУ! УЧЕСНИЦИ СКУПА 
ОБИШЛИ ФАБРИКУ БЕШАВНИХ 
ЦЕВИ „ЧТПЗ” У ТОМ ГРАДУ

ВЕЋ ПО ТРАДИЦИЈИ, СЕПТЕМБАР 
ЈЕ МЕСЕЦ КАДА ЈЕ ЛИСТА 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ 
У СРБИЈАГАСУ НАЈДУЖА, ЈЕР СЕ У 
ТОМ МЕСЕЦУ АКЦИЈЕ ОРГАНИЗУЈУ 
У СВИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ!
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АО „Северстаљ менаџмент“ 
Дмитриј Горошков. 

Више од стотину учесника 
овог скупа, међу којима су 
били представници водећих 
руских компанија, упознато је са 
најновијим пројектима у нафтно 
гасном сектору, производним и 
извозним могућностима, све већом 
тражњом руског гаса на европском 
тржишту, стратегијом развоја и 
будућношћу нафтног и гасног 
сектора.

У оквиру рада овог форума, 
организована је посета учесника 
скупа групи „ЧТПЗ“, једној од 

водећих индустријских група 
металуршког комплекса Русије која 
данас запошљава преко 20.000 људи.

Генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић и извршни 
директор за инвестиције Јовица 
Будимир били су у делегацији која 
је обишла погоне за производњу 
ваљаних бешавних цеви. Том 
приликом они су упознати са 
резултатима ове компаније, која 
је, примера ради, 2015. године 
тржишту испоручила више од 
2 милиона тона цеви. Њен удео 
у укупним испорукама руских 
произвођача цеви износи 17,7%. 

Група „ЧТПЗ“ обједињује предузећа 
и компаније црне металургије: 
Чељабинску фабрику цеви, 
Первоуралску фабрику цеви, 
складишни комплекс цеви за читав 
регион, компанију за прераду 
старог гвожђа „Мета“, предузеће за 
производњу магистралне опреме 
„Сот“, „Етерно“, „МСА“ Чешка, 
док је за нафтни бизнис задужена 
компанија „Римера“.

У погону керамичког флукса, који 
од недавно има две производне 
линије, годишњи капацитет износи 
14.000 тона заварног материјала, 

што је довољно не 
само да покрива 
годишње потребе 
за тим производом 
групе „ЧТПЗ“, већ 
и да ова компанија 
постане највећи 
испоручилац те 
сировине на руском 
тржишту.

Керамички флукс 
Групе „ЧТПЗ“ 
сертификован 
је по европском 
стандарду „TUV“, 
који потврђује висок 
квалитет производа 
и њихову безбедност 
по здравље људи и 
животну средину.
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Најважније вести

Директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић на заседању IBC-а у Чељабинску

Посета једној од водећих група металуршког комплекса Русије

ПРЕКО СТО УЧЕСНИКА НА САСТАНКУ 
РАДНОГ КОМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ 
БИЗНИС КОНГРЕСА

Весна Арсић

Средином септембра у руском граду Чељабинску, 
једном од највећих индустријских средишта Руске 
Федерације, одржано је заседање Радног комитета 
Међународног бизнис конгреса (IBC). С обзиром 
на то да је ЈП „Србијагас“од 2010. године члан ове 
интернационалне пословне асоцијације, том важном 
догађају присустовао је генерални директор ЈП 
„Србијагас“ Душан Бајатовић са сарадницима. 

Главна тема овогодишњег заседања IBC-а била је 
„Савремене технологије и пројекти будућности 
нафтно-гасног комплекса“. Заседању је председавао 
Виталиј Анатољевич Маркелов, заменик председника 
Управе ПАО „Гаспром“, а у радном председништву 
били су и Павел Крилов и Вјечеслав Микхаленко 
из менаџмента Гаспрома, затим заменик начелника  
Чељабинске области Сергеј Шаљ, председник Савета 
директора Групе „ЧТПЗ“ Андреј Комаров, директор 
ПАО ТМК из Москве Дмитриј Пумпјански и директор 

„ЧТПЗ“ У НАЈВАЖНИЈИМ ПРОЈЕКТИМА У РУСИЈИ

Производи керамичког флукса се успешно 
примењују у металургији, енергетици, 
транспортној индустрији, грађевини, 
производњи посуда високог притиска. 
Конкретно ЧТПЗ овај материјал користи 
код заваривања цеви великог пречника. 
Овај велики руски произвођач испоручио 
је цеви великог пречника уз примену 
сопственог заварног материјала за највеће 
гасоводе и нафтоводе, а међу њима су 
пројекти „Снага Сибира“, „Бованенково – 
Ухта“, „Заполарје – Пурпе“, „Јамал ЛНГ“ и 
други.

„ЧТПЗ” у једној години испоручи преко два милиона тона цеви, делегација IBC-a у посети фабрици

Директор Бајатовић у разговору са руским колегама

Заседање IBC-a у Чељабинску Директор Србијагаса у делегацији IBC-a

Јовица Будимир у погону фабрике „ЧТПЗ” Фабрика црне металургије
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Институције инфо

Министар Антић у Солуну

Најновија вест

ЕНЕРГЕТСКИ МАСТЕР ПЛАН У РЕГИОНУ

ММФ И СБ ИСТАКЛИ ПОБОЉШАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА У СРБИЈАГАСУ

Почетком септембра у Солуну 
је одржан Енергетски форум 
за Југоисточну Европу,  у чијем 
раду је учествовао министар 
рударства и енергетике Србије 
Александар Антић. Он је казао да 
су земље Западног Балкана имале 
пуно заједничких активности у 
претходном периоду и да су заједно 
радиле на регионалном повезивању 
и стабилности. Такође, министар 
је оценио да су формати „Западни 
Балкан 6“ („WB 6“) и „Енергетска 
заједница“ дали велики допринос, 
али и истакао да дубоко верује да су 
билатерални сусрети и међусобно 
разумевање најзначајнији за овај 
регион.

- Живимо у времену у коме је 
енергетика одавно престала да 
буде економска тема и постала 
геополитичко питање које дубоко 
задире у безбедност свих држава. 
Верујем да је земљама Југоисточне 
Европе потребна јака међусобна 
сарадња, као и Мастер план у 
функцији енергетске безбедности, 
оценио је министар рударства и 
енергетике Александар Антић.

Он је подсетио да је 
Западни Балкан енергетски 
зависан и да деценијама 
„пати од недостајуће 
инфраструктуре“. 

- Приоритети су нам 
изградња и финансирање 
алтернативних праваца 
снабдевања, а треба имати 
на уму да су такви пројекти 
скупи и да, по правилу, 
немају комерцијалне ефекте, казао 
је Антић. 

У оквиру Форума одржан је 
мултилатерални састанак 
министара енергетике Србије, 
Грчке, Бугарске и Израела, којем 
је присуствовао и подсекретар 
Департмана за енергетику САД. 
Министар Антић je нагласио да 
посебно са бугарском министарком 
Петковом има интензивну сарадњу, 
будући да је у току реализација 
пројекта гасне интерконекције 
између Србије и Бугарске. 

- Оно око чега имамо апсолутну 
сагласност колега Статакис, 
колегиница Петкова и ја, јесте да 
је потребно да радимо на свим 

оним пројектима који зависе 
од наших земаља, а то су пре 
свега интерконекција између 
Грчке и Бугарске (IGB), као и 
интерконекција између Бугарске и 
Србије (IBS), која је наш најважнији 
пројекат, који реализујемо 
захваљујући гранту ЕУ у износу од 
49,6 милиона евра, казао је Антић.

На састанку је заједнички 
констатовано да се земље 
залажу за диверсификацију и 
демонополизацију снабдевања свим 
кључним енергентима, као и да 
Србија с пуним правом има велика 
очекивања од изградње гасовода 
Турски ток, као и да је отворена за 
све додатне изворе снабдевања.

(www.mre.gov.rs)

На састанку министра 
рударства и енергетике 
Александра Антића са 
мисијом ММФ, коју 
је предводио шеф 
делегације Џејмс Руф и 
представницима Светске 
банке на челу са Стивеном 
Ндегвом констатовано је да 
је побољшано финансијско 
стање јавних предузећа у 

енергетском сектору, пре свега у 
ЕПС-у и Србијагасу. Састанку је 
присуствовао генерални директор 
ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић, 
као и представници Министарства 
финансија, Народне банке Србије 
и ЈП ЕПС. Једна од тема састанка 
са представницима међународних 
финансијских институција, била је 
и петрохемијски сектор.   
            (Аг.)

Рејтинг

Агенција за привредне регистре представила најновију публикацију

Друштвена одговорност

СРБИЈАГАС НА ЛИСТИ „100 НАЈПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА У 2017“

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОДРШКУ 
УСПЕШНОМ ТИМУ ЕТФ

Агенција за привредне регистре је 
недавно објавила листу 100 нај... 
привредих друштава у прошлој 
години где се по профитабилности 
нашло седам јавних предузећа. 
Оцењивани су и рангирани подаци 
за 102.395 фирми о пословним 
приходима, нето добитку, имовини, 
капиталу и губитку. На првом месту 
је панчевачка Петрохемија, чија је 
нето добит прошле године износила 

40,46 милијарди динара и чинила 
је 6,1% нето добитка целе привреде 
Србије. Другопласирана компанија 
је Нафтна индустрија Србије (НИС) 
која је у прошлој години нето 
добитак увећала за 72,8 одсто, на 
27,79 милијари динара, што је 4,2 
одсто добитка целе српске привреде. 
Јавно предузеће „Србијагас“ је на 
трећем месту са нето добитком 
од 16,72 милијарде динара, који је 

7,7 пута већи него 2016. године. 
Електропривреда Србије (ЕПС), 
као и претходне године предводи 
листу предузећа према пословним 
приходима који су у 2017. години 
износили 252,11 милијарди динара. 
Нето добитак тог предузећа од око 
3,40 милијарди динара мањи је за 
61,3 одсто него у 2016. години.

(Аг.)

Електротехнички факултет (ЕТФ) 
Универзитета у Београду доделио 
је захвалнице представницима 
компанија којe су подржале 
студентски тим „H-Bridges“ у 
освајању 4. места на највећем 
светском универзитетском 
такмичењу у области иновативних 
и енергетски ефикасних решења 
„International Future Energy Chal-
lenge 2018“. Захвалнице су на 
пригодној свечаности, одржаној 
средином септембра на ЕТФ-у, 
додељене Јавном предузећу 
„Србијагас“, као и још неким 
енергетским компанијама, као што 
су „Електропривреда Србије“ (ЕПС) 
и  Електромрежа Србије, али и 

Министарству рударства 
и енергетике Републике 
Србије. 
Иначе, у финалу овог 
такмичења које је од 18. до 
21. јула одржано у Пекингу, 
тим Електротехничког 
факултета је у конкуренцији од 30 
тимова освојио „велико“ четврто 
место. Прва три места су освојили 
универзитети из Кине, док су иза 
нашег тима остали универзитети 
из САД, Немачке, Индије, Египта, 
Канаде…„H-Bridges“ је развио 
уређај за потребе система за 
складиштење енергије. Уређај 
је развијен да буде енергетски 
ефикасан, компактан и лак за 

коришћење. Министар енергетике 
Александар Антић рекао је овом 
приликом да су студенти ЕТФ-а 
постигли изузетан успех и да је то 
за нас све једно озбиљно охрабрење 
и доказује да је највеће богатство 
Србије њихова младост и памет, 
која има способност да у овом 
времену технолошких промена и 
иновација буде најбоља.

В.А.

Директор Бајатовић на састанку са ММФ-ом

Министар Антић са колегама из региона у Солуну

Награђени студенти ЕТФ-а
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Наше колеге из Зрењанина кажу 
да је посао у Зворнику по много 
чему специфичан. Најпре, на терену 
су овога пута, дакле ван својих 
кућа, провели 21 дан. Затим, сва 
опрема, машине и алати, морали 
су да прођу царинску процедуру, 
која није нимало једноставна. А 
када је о самом послу реч, а радили 
су као што смо то већ у ранијим 
бројевима Гас преса писали 
реконструкцију односно адаптацију 
Пријемно предајне станице (ППС) 
Зворник, ту за њих није било 

никаквих непознаница јер за овакве 
интервенције имају знање, искуство, 
одговорност и све друго што им је 
потребно.

Шеф ових радова, иначе 
руководилац Службе машинског 
одржавања у РЈ „Одржавање 
гасовода“ Зрењанин Милан 
Војновић, рекао нам је да је до 
сада све ишло по плану, да је 
испоштовано све што се од нас 
тражило и да је због тога веома 
задовољан оним што је урађено.

- У Зворник смо, као што знате, 
отишли 20. августа. Наш задатак 
је био да, у склопу реконструкције 
ППС Зворник, најпре урадимо 
привремени вод за снабдевање 
потрошача у Босни и Херцеговини.  
У договору са људима из „БХ Гаса“ 
и наравно са нашим надзором, 
ми смо то урадили тако да смо на 
привремени вод пребацили једну 
постојећу мерну линију и онда 
кренули у адаптацију станице. 
Све што је било предвиђено 
пројектном документацијом 
ми смо у планираном року и 

урадили. Људи су били 21 дан на терену, радило се 
и суботом и недељом, а једино смо били слободни 
када је Институт за заваривање БиХ из Тузле снимао 
наше заваре. Дакле, привремени вод је урађен, гас је 
пуштен, мерни мост растерећен.. Онда смо приступили 
уградњи свих оних делова које смо раније припремили 
у радионици у Зрењанину, што нам је заиста много 
значило. Све је, тако, ишло брже и једноставније. 
Урађено је 15-так завара,  монтажних, на лицу места 
да би све функционисало и радило како треба. То је 
одмах снимљено и проверено и заиста је све прошло 

са најбољим оценама. Сад је на реду друга фаза, коју 
раде колеге из РЈ „Мерење и регулација-ЛГТ“, а потом 
се опет ми враћамо да „демонтирамо“ постојећи 
привремени вод, вратимо ограничавач протока, будући 
да то захтева БХ Гас који по уговору увек мора да има 
одређени притисак у цевима и онда нам још остаје 
да урадимо линије за растерећење и, на крају, шахт. 
За све то ће нам требати још неких 5-6 дана рада, и то 
би онда било завршено, каже нам Милан Војновић из 
Зрењанина.          В.Арсић

Инфо радови

Екипа „Одржавања гасовода“ Зрењанин 21 дан била у Зворнику

УРАЂЕН ПРИВРЕМЕНИ ВОД ЗА БИХ 
И СТВОРЕНИ УСЛОВИ ЗА УГРАДЊУ 
УЛТРАЗВУЧНОГ МЕРИЛА

ЕКИПА

На терен у Зворник ишло 
је десетак запослених из 
РЈ „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин. Међу њима, 4 
бравара и 2 заваривача. 
Биле су ту и колеге из ОТС-а, 
Инвестиција, Мерења 
и регулације, Службе за 
безбедност и здравље на 
раду. Екипа је, како смо чули, 
функционисала за сваку 
похвалу.           

МИСЛИЛИ СУ О СВЕМУ

Милан Војновић у разговору 
каже и то да су морали да 
размишљају о свему и да се 
уклопе и понесу сав материјал 
и опрему који ће можда 
затребати а можда и не. 
- Нисмо смели да дозволимо 
да посао стоји и да се чека 
због тога што нешто нисмо 
понели, тако да нам, срећом, 
ништа није зафалило на 
лицу места. Било би заиста 
компликовано да нам затреба 
неки део или алат, па то све у 
овом случају треба да прође 
царину, што би заиста трајало, 
казао је Војновић.          

МЕРИЛО КРЕНУЛО ПУТ ЗВОРНИКА

У дану када смо завршавали наш Гас прес, колеге 
из РЈ “Мерење и регулација-ЛГТ” јавиле су нам да 
је ново ултразвучно мерило утоварено на камион 
и да је кренуло пут Пријемно предајне станице 
Зворник, где ће бити уграђено наредних дана. 
Када цео посао буде завршен, дакле у октобру, 
сазнаћемо више како су протекли радови на 
уградњи и колико ће све то значити нашем 
систему. О свему више у наредном броју билтена.

Заваривање на лицу места

Привремени вод за БХ тржиште

Екипа „Одржавања... ...гасовода” за време... ...радова у Зворнику

Време их је послужило, колеге из Зрењанина
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На пролеће би требало да почну радови 
на гасификацији три београдске градске 
општине. Како сазнајемо од директора 
Сектора инвестиција Београд Горана 
Зирића, дипл.маш.инж, Град Београд је 
преко својих градских општина Палилула, 
Барајево и Лазаревац ЈП „Србијагас“ 
упутио захтев односно иницијативу за 
гасификацију тих општина ценећи да је број 
потенцијалних потрошача на територији 
ових општина око 40.000 и да, уз то, овде 
постоји и велики број привредних субјеката 
са значајним енергетским потребама.  
Истовремено са иницијативом, градске 
општине су нашој компанији доставиле 
усвојен Програм гасификације, као и 
Одлуку о избору стратешких партнера на гасификацији 
насељених места на територији тих општина. 

- На основу Плана пословања ЈП „Србијагас“, 
усвојених Програма гасификације, Одлука о избору 
стратешких партнера и потписаних уговора у 2018. 
години, дефинисана је гасификација у следећем 
обиму: изградња 17 мерно регулационих станица за 
широку потрошњу, доградња ГМРС Падинска Скела 
на 100.000 m3/h, изградња дистрибутивне гасне мреже 
средњег притиска у дужини од око 120 километара 
и изградња ДГМ ниског притиска чија је дужина 
око 1.500 километара. Према плану, ту би требало да 
буде изграђено око 5.600  кућних гасних прикључака. 
Вредност комплетне гасификације у ове три општине  
износи око 70 милиона евра.  Стратешки партнер 
градских општина Барајево и Лазаревац је предузеће 
„Промонт Група“  Нови Сад, које се обавезало да 
гасификацију Барајева заврши за 36, а Лазаревца за 48 
месеци. Гасификацију Палилуле урадиће стратешки 
партнер те градске општине, предузеће „ДМ Инвест“ 
Смедеревска Паланка које се обавезало да гасификацију 
заврши за 36 месеци, казао је у разговору за Гас прес 
Горан Зирић.

Са ГО Барајево уговор је потписан у марту 2018. године 
када је стратешки партнер и уведен у посао. Тамо ће 
се радити мрежа ниског притиска у дужини од 540 
километара, и то у шест технолошких целина: Мељак, 

Гунцати, Барајево 1, Барајево 2, Вранић и Велики Борак. 
Потенцијални број прикључака је 9.000 домаћинстава. 
Вредност инвестиције  гасификације Барајева износи 
20 милиона евра. У Лазаревцу Уговор о пословно 
техничкој сарадњи на гасификацији те општине 
потписан је у августу ове године. 660 километара 
дистрибутивног гасовода ниског притиска биће 
положено у насељеним местима: Степојевац, Велики 
Црљани, Јунковац, Лазаревац и Петка, Бистрица и 
Жупањац. Предвиђено је 17 хиљада кућних гасних 
прикључака, а вредност инвестиције је 24 милиона евра. 

Дистрибутивна мрежа у Палилули снабдеваће се са 
ГМРС Падинска Скела. Мрежа дуга 310 километара 
омогућиће снабдевање природним гасом насеља са 
леве стране Дунава: Крњача, Котеж, Овча, Борча, Збег 
и Жупањац. Потенцијални број домаћинстава на овој 
мрежи је 15 хиљада. Вредност инвестиције према 
уговору потписаном у јуну 2018. године  износи 23 
милиона евра. 

- У све три градске општине стратешки партнери су 
отпочели са израдом планских докумената, пројектно-
техничке документације, исходовањем грађевинских 
дозвола и израдом динамичких планова са 
активностима, роковима и носиоцима. Почетак радова 
планиран је за грађевинску сезону 2019/2020, потврдио 
нам је директор Сектора инвестиција Београд Горан 
Зирић.

В.А.

ПОЧЕТАК РАДОВА У ЛАЗАРЕВЦУ, БАРАЈЕВУ И 
ПАЛИЛУЛИ ИДУЋЕ ГОДИНЕ

Гасификација градских општина Београда

Гасификација инфо

Наставак гасификације општине Топола

ВИШЕ ОД ДВА МИЛИОНА ЕВРА БИЋЕ 
ИЗДВОЈЕНО ЗА ОВУ ФАЗУ РАДОВА

Oпштина Топола је до сада у 
гасификацију уложила око девет 
милиона евра, пренео је овог 
месеца портал „Глас западне 
Србије“. Целокупна територија 
општине биће покривена гасном 
мрежом укључујући и села. Ову 
значајну инвестицију општина 
Топола је спровела у сарадњи са 
ЈП „Србијагас“, као инвеститором, 
а предузеће „ДМ Инвест“ из 
Смедеревске Паланке је стратешки 
партнер општине Топола у овом 
послу.

Према речима председника 
Скупштине општине Топола 
Драгана Јовановића, у већини села 
је одрађен прикључак за гас а ових 
дана ради се у селима Липовац, 
Шуме и Доња Трнава. 

- Циљ је да гас дође до 
сваке куће на сеоском 
подручју. Општина 
Топола финансира 
имовинско правне 
односе који су на нама 
да их решимо, док 
Србијагас финансира 
остало. Ово је веома 
значајна инвестиција 
која је урађена у 
нашој општини, 

драго ми је да све иде по плану и 
да се посао приводи крају, изјавио 
је Јовановић, који је иначе међу 
првима у своје домаћинство у селу 
Блазнава већ увео гас.

Директор Сектора инвестиција 
ЈП „Србијагас“ у Београду Горан 
Зирић потврдио је за Гас прес да је 
у Тополи у току наставак изградње 
дистрибутивне гасне мреже.

- Према пројекту, у плану је 
изградња око 80 километара 
гасовода ниског притиска, на који ће 
моћи да се прикључи 1.000 кућних 
гасних прикључака. Вредност 
инвестиције је 2,2 милиона евра, 
рекао је у краткој изјави за Гас прес 
Горан Зирић.

У селу Липовац, како је пренео Глас 

западне Србије, неколико грађана је 
већ одлучило да се прикључи на гас, 
па су радници фирме „ДМ Инвест“ 
урадили прикључак до њихових 
кућа. 

(www.glaszapadnesrbije.rs)

МРЕЖА ПУШТЕНА У РАД У ЈУНУ

Симболично паљење бакље 
у Тополи забележили смо 
средином јуна. Свечаном 
отварању нове дистрибутивне 
мреже у овој општини 
присуствовали су генерални 
директор Србијагаса 
Душан Бајатовић, министар 
енергетике Александар Антић 
и председник СО Топола 
Драган Јовановић.  
         

Екипа „ДМ Инвеста” на терену Полагање цеви за нову дистрибутивну мрежу

У Липовац ускоро стиже гас Почетак радова у Доњој Трнави

Уговор у Барајеву потписан почетком марта
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Инфо плус
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Чланови Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ на семинару у Београду

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА, ДРЖАВНИМ ДРУШТВИМА 
КАПИТАЛА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

У организацији Института за 
пословна истраживања -  „MBA“ 
Београд, у петак 31. августа ове 
године одржан је једнодневни  
специјалистички семинар на 
тему „Корпоративно управљање 
у јавним предузећима, државним 
друштвима капитала и привредним 
друштвима“, којем су, у име ЈП 
„Србијагас“, присуствовали и 
активно учествовали у дискусији: 
председник и чланови Надзорног 
одбора: проф. др Муамер Реџовић, 
Весна Ракочевић, Зоран Јанковић и 
Сретен Јовановић.

Поред представника наше 
компаније, семинару су 
присуствовали и представници 
других јавних предузећа као и 
представници локалне самоуправе. 
Учеснике семинара поздравио је 
проф. др Милош Р. Кастратовић, 
директор Института за пословна 

истраживања, а 
предавање на тему 
„Корпоративно 
управљање у јавним 
предузећима, 
државним 
друштвима капитала 
и привредним 
друштвима“ одржала 
је проф. др Гордана 
Мрдак, консултант 
Института и стручњак 
за корпоративно 
управљање. 

У оквиру програма 
семинара, разматране 
су следеће теме: 
Појам и значај 
корпоративног 
управљања, Облици 
организовања 
предузећа и 
корпоративно 
управљање,  Однос 
корпоративног 
управљања и 

приватизације, Законодавни 
оквир корпоративног управљања, 
Међународно признати стандарди 
корпоративног управљања 
(Принципи „OECD-а), Суштина 
и основне карактеристике 
корпоративног управљања у 
Србији, Корпоративно управљање у 
функцији заштите права акционара, 
Значај корпоративног управљања за 
пословање друштава (побољшање 
економске ефикасности, 
рентабилности и укупне економске 
позиције предузећа), Корпоративно 
управљање и менаџери, Стратешки 
и законодавни оквир за увођење 
корпоративног управљања у јавна 
предузећа и Законска обавеза 

Надзорног одбора, директора 
јавних предузећа и представника 
државног капитала да се упознају са 
корпоративним управљањем.

Циљ семинара био је упознавање 
руководства - Надзорног одбора, 
директора јавних предузећа 
и представника државног 
капитала, директора друштава 
са ограниченом одговорношћу у 
државном власништву, укључујући 
и државне институте са обавезом 
познавања правила корпоративног 
управљања на шта их обавезује 
нови Закон о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 
15/2016), као и привредних 
друштава (акционарска друштва 
и друштва са ограниченом 
одговорношћу). Ова правила 
огледају се кроз: препознатљиве 
вредности које пружа добро 
корпоративно управљање у земљи, 
према иностраним партнерима 
и могућности прилива трајног 
капитала; начин уређења односа 
свих лица заинтересованих за 
пословање привредног друштва, 
власника капитала и управе 
предузећа; надзор над радом управе, 
предузећа и државе, великих и 
малих акционара итд. Примарни 
циљ је – обезбеђење максимизације 
профита власнику капитала уз 
задовољење интереса државе, 
управе предузећа и других учесника.

У закључним разматрањима са овог 
скупа каже се да се у Републици 
Србији  корпоративно управљање 
још увек не примењује у потребном 
обиму, очигледно због тога  што 
је мали број инвеститора схватио 
значај и предности примене 

правила корпоративног управљања, 
а у многим компанијама је и 
присутна повезаност власништва 
над капиталом и контроле. Већина 
власника акција, односно удела 
који имају контролни пакет 
капитала у друштву, истовремено 
су чланови управе друштва 
тако да немају адекватан систем 
одговорности и надзор, а при том 
су евидентне злоупотребе кроз 
међусобне односе са повезаним 
лицима и неадекватно објављивање 
информација. Посебно слаба тачка 
корпоративног упрвљања у Србији 
је, како је речено, транспарентност. 
Наиме, чланови скупштине, пре 
свега мањински акционари и 
јавност су слабо обавештени 
о пословању друштва. Утицај 
политике на пословање привреде је 
смањен, али и даље постоји, тако да 
неповољно стање корпоративног 
управљања тражи хитне, али и 
добро конципиране реформе, 
како би друштва могла да постану 
добро вођена и конкурентна, како 
на домаћем, тако и на страном 
тржишту. 

Анализа ефекта корпоративног 
управљања на пословање 
привредних друштава показује да 
добро корпоративно управљање 
обезбеђује компанији много 
повољности: доводи до побољшања 
економске ефикасности компаније, 
омогућава приступ тржиштима 
капитала, доводи до стабилних 
извора финансирања и ниже цене 
капитала, обезбеђује репутацију 
компанији, њеној управи и 
руководиоцима. Компаније које 
прихватају добро корпоративно 
управање поштују 
друштвену 

одговорност и тиме 
више доприносе 
привреди земље и 
широј друштвеној 
заједници. 

Амбијент  и 
услови за вођење 
компаније у Србији  
су задовољавајући. 
Већина закона 
је усклађена са 
законодавством 
земаља Европске уније. 
Преостали закони, 
неопходни за даљи 
економски развој 
земље, су у припреми 
и очекује се њихово 
скоро усвајање и 
примена. 

Имајући у виду да 
је Република Србија 
оснивач 37 јавних 
предузећа и друштава 
капитала на које се 
примењује Закон о 
јавним предузећима, а која имају 
велики значај за укупну привреду 
и грађане због велике вредности 
услуга које испоручују, због великог 
дела друштвеног богатства које се 
налази под њиховом контролом 
али и око 83.000 људи који су у 
њима запослени, стратешки циљ 
реформе привреде Србије је да се 
побољша корпоративно управљање 
у овим предузећима, како би 
она остваривала боље пословне 
резултате. 

Увођење корпоративног управљања 
мотивисано је интерним разлозима 
и жељом оснивача ових предузећа 

(Република Србија) да 
повећа ниво 

ефикасности, ефективности и 
транспарентности њиховог рада, 
али и екстерним препорукама 
Европске комисије. Закон је 
измењен са намером да утиче на 
промену многих конституционих 
одредби јавних предузећа, које 
треба да их више тржишно усмере 
и удаље од утицаја политике. 
Низ промена закона, као што су: 
прецизирање статуса Надзорног 
одбора, јачање улоге Комисије 
за ревизију, много детаљнија 
регулација директора и менаџмент 
структуре, реактивирање и јачање 
улоге планирања, извештавања и 
контроле, сређивања имовинске и 
капитал позиције јавних предузећа, 
чине не само формални већ и 
суштински значајан корак напред 
ка реформисању јавних преудзећа.

Иако корпоративизација спорије, 
него што се очекује, улази у 
јавна предузећа, она ипак полако 
улази у праксу. Похађајући овај 
семинар, председник и чланови 
Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, 
како је и дефинисано Законом о 
јавним предузећима,  додатно су 
се стручно усавршавали у области 
корпоративног управљања.

Љиљана Кузман

Уручење сертификата Весни Ракочевић

Зоран Јанковић и представница Института „MBA”
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Топ конференције

Живописни Ровињ вероватно није 
случајно изабран за традиционално 
место окупљања стручњака за 
маркетинг, ПР и медије региона. 
Лепоте овог хрватског градића на 
западној обали Истре већ годинама 
очаравају учеснике престижног  
„Weekend Media Festival“-а, који се 
по много чему сврстава у највеће 
и најважније догађаје за медијску 
и комуникацијску индустрију у 
југоисточној Европи. Много је 
креативности, добрих идеја, знања, 
труда и позитивне енергије уложено 
у организацију овог догађаја. Они 
који су имали прилику да осете 
дух „Weekend“-а не могу а да не 
примете да је сваке године све бољи, 
интересантнији и некако другачији. 
Јер овога пута фестивал у Ровињу 
изненадио је своје посетиоце, а 

било их је кажу преко 5.000,  новим 
форматима, модерно опремљеним 
дворанама, занимљивим 
предавачима, бројним панелима.. 

Дакле, од 20. до 23. септембра 
у простору старе Творнице 
духана Ровињ, одвијао се прави 
маркетиншко-медијски хепенинг, 
у којем су једнако уживали и 
предавачи и публика. Они први јер 
су хтели и желели да своје знање 
и искуство несебично поделе са 
другима, а они други јер су са 
овог скупа у своје канцеларије, 
тимове, компаније...са собом 
понели много нових сазнања, 
веома корисних информација, али 
и начина како се у време малих 
буџета, кризних комуникација, 
убрзане ере дигиталних медија 

и слања информација широком 
аудиторијуму путем портала, 
изборити за позитивну слику о 
себи, добар рејтинг и маркетиншку 
превласт. Домаћини су своју 
креативност и маштовитост 
показали како у понуди,  тако рећи, 
сензационалних наслова панела у 
којима су учествовала највећа имена  
регионалног ПР-а и маркетинга 
и медијски магови из земље 
домаћина, затим из Србије, Босне 
и Херцеговине, Словеније, тако и 
у богатом садржају ван званичног 
дела „Weekend“-а, квалитетним 
музичким наступима, доброј 
филмској премијери у „кину“ под 
отвореним небом, увек атрактивној 
„Ђурологији“ и премијери нових 
сезона најгледанијих серија. И све 
то у оригиналном и аутентичном 

амбијенту дуванске фабрике 
за ову прилику опремљене 
најсавременијом видео и аудио 
технологијом.

Најзабавнији и сада већ 
традиционални панел „Немојте 
шта замерити“, уз учешће 
познатих водећих сатиричара из 
Србије, Хрватске и БиХ, донео је 
својеврсну, хумористичку  анализу 
друштвених дешавања у региону. С 
друге стране, веома велику пажњу 
привукао је панел „Како саветовати 
председника“, на којем су главни 
саветници председника и премијера 
из земаља бивше Југославије 
предочили са каквим се изазовима 
сусрећу, како контактирају са 
својим шефовима, председницима, 
а како са медијима и када почиње 
а када завршава радни дан 
саветника за медије и стратешко 
комуницирање. Било је ту и приче 
о фудбалу, а главна звезда тог 
поподнева био је селектор хрватске 

фудбалске репрезентације Златко 
Далић, са којим су ваљда сви хтели 
да се фотографишу. 

Од стручних панела, свакако треба 
споменути најатрактивније наслове, 
попут „Како производити садржај 
за дигитално доба“, „Брендови су 
део решења проблема у друштву“, 
„Зашто радити рекламе вредне 
милионе долара у којима нема 
производа?“, „Р(Е)волуција 
маркетиншких агенција“, „Верујете 
ли свом телефону“, 
„Неки нови 
клинци“ итд.

Део програма 
био је посвећен 
партнерима 
фестивала, 
Немачкој и 
Француској. Гости 
из тих земаља 
представили су 
своје најбоље 

маркетиншке, медијске, ПР и 
пословне праксе.  

Фестивал је у четвртак, 20. 
септембра на себи својствен начин 
отворила џез и рок дива Зденка 
Ковачичек, која је уз певача Марка 
Тољу и пратњу јединственог џез 
оркестра Хрватске радио телевизије 
покренула инспирацију учесника и 
најавила један заиста незабораван 
догађај.

В.Арсић

У Ровињу одржан 11. Weekend Media Festival

НАЈВЕЋА СМОТРА МЕДИЈА, МАРКЕТИНГА 
И ПР КОМУНИКАЦИЈА У РЕГИОНУ

Феномен „Ким Кардашијан” на једном од панела у Ровињу Регионална расправа о интересантној теми

„Weekend“ увек привуче велику пажњу младих Дворане су често биле претесне за све заинтересоване Зденка Ковачичек отворила „Weekend“

Традиционално„Weekend“ у Творници духана Ровињ

Најдуховитији и најпосећенији панел, сатиричари региона Сви су хтели селфи са селектором, Златко Далић са учесницима „Weekend“-а

„Како саветовати председника”, један од најпосећенијих панела
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Безбедност и здравље на радуЉудски ресурси

Акције

У септембру почео преглед и испитивање опреме за рад и услова радаЈедан од фактора који утиче на продуктивност рада и наше задовољство на послу

Наше колегинице и колеге и у септембру били изузетно хуман

ЗА ЗДРАВУ И БЕЗБЕДНУ РАДНУ ОКОЛИНУРАДНИ ПРОСТОР – НАШ ДРУГИ ДОМ

ДВЕ АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Као што је благовремено најављено, 
у ЈП „Србијагас“ је, у складу са 
прописима из области безбедности 
и здравља на раду, почетком 
септембра започето испитивање 
и прегледи опреме за рад, међу 
којима дизалица, стругова, агрегата 
и других машина, као и испитивање 
радне околине, у канцеларијама, 
радионицама итд.

Запослени у Служби за безбедност 
и здравље на раду и заштиту од 
пожара, заједно са представницима 
Института за заштиту на раду, већ 
током овог месеца обишли су радне 

и помоћне просторије и извршили 
одговарајућа мерења, испитивања и 
прегледе, а овај обиман посао биће 
настављен и у октобру, све док сва 
радна места не буду „снимљена“ 
од стране стручних и за то 
лиценцираних заједничких тимова.

Колеге из Службе за БИЗНР и 
ЗОП замолили су све запослене 
за сарадњу и стрпљење приликом 
обављања наведених послова 
Института за заштиту на раду и 
њихових колега из нашег предузећа.

В.А.

Наташа Лончар

Протеклих деценија, упоредо са драстичним 
променама у концепту пословања, мењао се и 
концепт канцеларијског, тј. радног простора. 
Пре 30-40 година махом су сва предузећа била 
државна и њихов радни простор подразумевао 
је масивни канцеларијски намештај, тапацирана 
врата, кожне фотеље и полице са регистраторима, 
а на просечном канцеларијском столу могли су 
се наћи писаћа машина, фиксни телефон, факс, 
дигитрон, роковник, планер, календар и сл. 
Временом, већина тих ствари се неком магијом 
претворила у фолдере, иконице и апликације 
на мониторима, тако да је на столовима остао 
чисти минимализам – рачунар. Евентуално нека 
биљчица (добро је по фенг шуију, кажу ☺) 

Наравно, ситуација се разликује од предузећа до 
предузећа, па се чак још увек може догодити да 
залутамо у неки амбијент соцреалистичког дизајна 
и атмосфере, али свакако ћемо много чежњивије 
гледати у фотографије неконвеционалних и шарених 
канцеларија компаније Гугл. Свака озбиљнија фирма 
водиће рачуна о радном простору запослених, понеке 
чак и толико да ће ангажовати стручњаке из те области. 
У свету савременог пословања, радни простор нису 
само столови и столице, већ јако важан мотивациони 
фактор. Управо тиме се се и руководила компанија Гугл 
када је радни простор осмишљавала тако да запослени 
просто желе што више времена да проведу ту, па им је, 
осим професионалних услова, обезбеђен чак и простор 
за релаксацију и забаву. Него, далеко је сунце, тј. Гугл. 

С обзиром на то колико се сати проводи на послу, 
најмање што би требало очекивати јесте да простор у 
коме запослени бораве позитивно утиче на њих, али 
и да представља саму компанију. Срећом се и код нас 
ситуација по том питању доста изменила, посебно 
доласком иностраних, најчешће ИТ, компанија. 
Функционалност и дизајн канцеларијског простора 
и намештаја зависи од области којом се предузеће 
бави, а код нас поприлично и од буџета. Због тога 
се последњих година као практично, ефикасно 
и јефтино ентеријерско решење наметнуо „open 
space“, односно отворени радни простор. На пример, 
у седишту Фејсбука чак ни Марк Закерберг нема 
сопствену канцеларију у класичном смислу. Свакако 
је мотивишуће када велики број запослених седи и 
ради, комуникација је много бржа и динамичнија, па 
је сарадња боља. Такође, тај отворени простор погодан 
је за млађе, јер им је лакше и брже да дођу до савета 
или инструкција за рад.  Међутим, како то обично 

бива, и овакав модел показао је и негативне стране. 
Истраживања су показала да се запослени често жале 
на недостатак приватног простора, буку, нарушавање 
концентрације, а није мала ствар ни поменути да је 
одличан расадник вируса у зимским месецима.  

Окружење у коме запослени бораве свакако би требало 
да буде пријатно, функционално и здраво. Па добро, не 
морамо баш претеривати и захтевати сауне, теретане, 
собе за одмор и слично, што је стандард Гугла и Епла, 
рецимо, али ипак постоје неке основне ствари о 
којима треба водити рачуна. То се односи, пре свега, на 
ергономски прилагођене столице, што најбоље знају 
они који проводе радно време за компјутером. Једна 
тако једноставна ствар као што су подесиве столице и 
радни столови могу више да допринесу задовољству и 
мотивацији запослених, него некакаве „стимулације” 
и ванредна примања☺. Добро, можда звучи као 
претеривање за наше услове, али на дуже стазе, 
бенефити су неупоредиви. 

Поред тога, када је реч о опремању радног простора, не 
би се смело штедети ни на доброј вентилацији. Светао 
и проветрен простор и циркулација свежег ваздуха 
свакако су нешто што би морало да се подразумева у 
свакој радној просторији, а посебно у тим „open space“ 
просторима, баш због великог броја запослених који 
бораве у њима. Недостатак ваздуха, превисока или 
прениска температура свакако нису нешто што бисмо 
смели да дозволимо да омета процес рада, а нажалост, 
често се занемаре или нису урађени како треба. 
Додуше, тешко је свима угодити. Увек некоме дува 
клима, јел’те... ☺

Радни простор заиста јесте други дом за већину 
запослених, али и слика предузећа. Зато сви треба 
да поведу рачуна о свом делу приче, компаније о 
квалитетном и пријатном простору, а запослени о 
атмосфери и одржавању истог.

Из београдског дела наше 
компаније 18, а из новосадског 35 
добровољних давалаца крви! Акција 
у просторијама  ЈП „Србијагас“ 
на Бежанијској коси (Аутопут 
11) организована је у среду 19. 
септембра. 

- Екипа Завода за трансфузију 
крви у Београду долази код нас и 
ми јој обезбедимо простор, а онда 
представници Завода ураде све 
остало. Овога пута у нашој редовној 
акцији учествовало је 18 запослених 
у београдском делу Србијагаса, од 
чега седам наших колегиница, а 
једна је први пут била добровољни 

давалац крви. Сигурно 
би број учесника у овој 
акцији био већи, али је 
неколико наших радника 
наменски дало крв у 
септембру у Заводу, 
јер је било хитно, због 
хируршких интервенција, 
рекла нам је Весна Илић, 
координаторка у Активу 
добровољних давалаца 
крви у Београду. 

Број учесника у акцији наших 
хуманих колега из новосадског дела 
ЈП „Србијагас“  није се променио у 
односу на претходну акцију у јуну, 
јер је као и пре три месеца њих 35-
оро добровољно дало крв.  

- Редовну акцију у Заводу за 
трансфузију крви Војводине 
организовали смо 20. септембра 
и тада се нашем апелу одазвало 
29-оро запослених. Међутим, кад 
саберемо и шесторицу радника 
који индивидуално дођу у Завод и 
дају драгоцену течност, пре наше 
заједничке акције, онда дођемо до 

тог, рекао бих, уобичајеног броја 
доборовољних давалаца, који се, 
ето најчешће понавља и у, могу, 
слободно да приметим, вашим 
извештајима, рапортирао је  
председник Актива добровољних 
давалаца крви у новосадском делу 
нашег предузећа Момчило Гаговић. 

Он је додао  да ће четврта и  
последња овогодишња акција 
добробољног давања крви бити 
организована у четвртак 20. 
децембра.          В.У.

ЛЕТОВАЊЕ У ГРЧКОЈ

Како смо и најавили, 
Јединствена синдикална 
организација ЈП „Србијагас“ 
је у склопу промоције и 
подстицања хуманости међу 
својим члановима организовала  
бесплатно летовање за 
добровољне даваоце 
крви. Двадесеторо наших 
хуманих радника је од 13. до 
23.септембра летовало у Парги.

„Снимање” радне околине код нас у Маркетингу

Добровољни даваоци крви из Новог Сада
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Портрет

Владимир Уторник

„Друга врста“ комуникације између људи траје већ 
више од 5500 година, ако под тим подразумевамо 
да је у „Месопотамији“ пронађено прво писмо. 
Миленијумима касније, дакле, та комуникација се 
развила од нивоа „тет а тет“, преко првих  писаних 
писама,  проналска штампе, стварања првих новина, па 
и проналаска других средстава масовног општења,  до 
поште назване „e-mail“. 

Елем, наш инжењер Владимир Томашевић, 
дипломирани грађевинац,  запослен на месту 
руководиоца Службе за техничку припрему у Сектору 
инвестиција у нашем предузећу у Новом Саду је, на 
молбу да с њим урадимо овај портрет, путем „e-maila“ 
одговорио на сва питања која смо му поставили. И 
урадио је то тако да једноставно можемо да кажемо 
да му, уз остале, не недостаје ни литерарни дар.  

Наш „аутор-саговорник“ каже да је завршио 
математички смер новосадске Гимназије „Јован 
Јовановић Змај“ у Новом Саду, а пошто је 
дипломирао  на Грађевинском факултету у Београду, 
запослио се у Пројектном бироу „Урбис пројект“ – 
хидротехничко одељење, у Новом Саду.  Владимир 
Томашевић додаје да је  намера пројектног бироа 
„НИС-Инжењеринг“ у Новом Саду да у оквиру 
Сектора за хидротехнику почне активно да се бави 
третманима отпадних вода и управљањем опасним 
отпадом – са посебним освртом на технологију рада 
Рафинерија нафте и нафтних деривата у оквиру 
тадашњег НИС (Нови Сад, Панчево, Београд, 
Крушевац), отворила  простор за даљи стручни пут.  

Тај период је, нажалост,  обележен интензивним 
рушењем енергетских објеката током  НАТО 
бомбардовања и с тим у вези, исто тако пуним 
инжењерским ангажманом у реконструкцији 
срушених објеката.  

Учешће у санацији инсталација отпадних 
зауљених вода Рафинерије Нови Сад, израда 
пројекта „Депоније опасног отпада“ у Новом 
Милошеву, реконструкција блока 4 и блока 11 
Рафинерије нафте Панчево прати изградња 
подводног прелаза гасовода низводно од 
срушеног Жежељевог моста у Новом Саду. То је 
и повод за прелазак у тадашњи НИС-Гас- Нови 
Сад – Сектор за развој и инвестиције.  Следи 
изградња капиталног објекта гасног сектора 
– укрштање гасовода МГ-02 са реком Дунав 
код Бешке методом „косо усмереног бушења“ 

која је тада први пут у таквом обиму примењена 
у Републици Србији, као и  учешће у изградњи 
Подземног складишта гаса „Банатски Двор“ и изградња 
двосмерног гасовода ДВ-04-18 – ГРЧ „Госпођинци“ 
– ПСГ „Банатски Двор“  - што су свакако капитални 
објекти у којима би сваки инжењер пожелео да 
учествује.  

Истовремено активно  је учествовао  у радовима на 
санацији клизишта на планини Јелици (Општина 
Лучани)  и на траси гасовода „Бресница – Ужичка 
Пожега“.  Тренутно ради на изградњи повезивања 
изграђених дистрибутивних градских гасних мрежа 
односно радовима текућег и инвестиционог одржавања 
објеката ЈП „Србијагас“.  

У младости се активно бавио спортом, пливањем у ПК 

„Војводина“ и веслањем у ВК „Данубиус 1885“ 
Нови Сад. Познато је да скијање не пропушта, 
наравно, ако услови дозволе.  Ожењен је и отац је 
троје деце.

На трећем месту!

 Опште је познато да инжењери често блиско 
кокетирају са музиком. Према том критеријуму, 
изузетак није ни наш колега Владимир 
Томашевић. Његово друго узастопно учешће 
и успешан наступ на новосадском „Piano City“ 
фестивалу који је ове године по други пут 
одржан у Новом Саду, само је још једна потврда 
претходно изречене тврдње. 

На питање како са музиком усклађује рад на 
изради пројеката односно теренско праћење 
радова грађења, инвестиционог и текућег 
одржавања гасне инфраструктуре - што захтева и 
доста физичког напора – теренских излазака у разним 
временским приликама - нема одговор. Просто, једно 
без другог не иде. Без своје грађевинске хидротехнике 
ни музицирање не би имало сврху.  Наглашава да 
су први музички кораци настали у двема музичким 
школама, „Исидор Бајић“ и „Јосип Славенски“ у Новом 
Саду. Без тога сасвим сигурно не би могао свој музички 
пут да настави. 

- Интерпретације тема лепе музике – џез стандарда и 
домаћих класика на класичан џез начин се цео живот 
учи – и никад се њиме довољно не овлада. Исто као 
што професионално опредељени академски пијанисти 
немају ни конкуренцију ни уметничка ограничења 
или пројектанти не сагледају сваки пут баш све могуће 
аспекте изградње својих објеката, размишља Влада.

Посебно наглашава да је наступ на Џез фестивалу  
давне 1981. године био само наговештај будућег 
активног алтернативног опредељења.  

По завршетку војног рока и започињања студија на 
новосадском универзитету , убрзо следи прелазак на 

студије грађевине у Београд.  Звучи парадоксално, 
али поред одушевљења смером за хидротехнику, 
овај период је у извесном смислу круна уобличавања 
музичког стила. Већи део студија је паралелно 
наступао по београдским „клубовима“ и позоришним 
представама са сјајним малим саставом у коме су 
наступали неки од данас реномираних београдских џез 
музичара.

Најзад, повратак у Нови Сад по завршетку студија, 
осим запослења у пројектном бироу опет је пратила 
и динамика редовних наступа у неколико малих 
музичких састава. 

- У овом периоду, проблем трајања се свео на „немогућу 
мисију“ и наступи су постајали све ређи и ређи.  
Сазревање породице у комбинацији са учешћем у 
великим пројектима нашег предузећа су довели до  
потпуног престанка праксе јавних наступа.  Међутим, 
свакодневно музицирање као нешто што позитивно 
утиче на све аспекте живота се и дан данас активно 
упражњава, каже у овом „специјалном“ интервјуу.

Сматрајући да свој дуг према друштву и окружењу које 
му је омогућило сасвим солидан ниво слободног 
музичког изражавања - интерпретације, одлучан 
је у својој намери да повремено музичке емоције 
подели са суграђанима, а фестивал који смо 
поменули је заиста сјајна прилика.

Како сам тврди, највећи успех у целој овој причи 
је да је као пијаниста у својој породици тренутно 
трећепласирани од четири расположива места. 
Ако успе у намери да буде „претекнут“ од 
најмлађег члана, успех ће бити потпун.  

Наравно, не заборавља да напомене да је остало 
још много великих пројеката да се изведе, а за 
постојећу гасну инфраструктуру потребно је 
обезбедити квалитетно одржавање, односно 
инжењерску подршку.

Владимир Томашевић,  руководилац Службе за техничку припрему, Сектор  инвестиција

НАШ ИНЖЕЊЕР - СВИРА ЏЕЗ!

Драгоцено искуство са косо усмереним бушењем, Влада Томашевић

Са великог градилишта Влада на фестивалу „Piano City”

Наступ у Лиманском парку
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Ксенија Аћимовић

Почињемо да живимо у Србији 
која постаје еколошки освешћена. 
Заштиту животне средине треба 
истаћи као један од приоритета, 
те је у складу с тим покренуто и 
неколико иницијатива како би 
се смањило загађење животне 
средине, а основни циљ је да се 
смањи употреба пластичних кеса, 
као и да се постепено повећа свест 
потрошача о значају очувања 
животне средине. Ако се посматра 
по тржишним уделима, велика 
већина трговаца је подржала 
иницијативу и прикључила се 
акцији наплате пластичних кеса у 
циљу заштите животне средине. 

То су иницијативе за које није 
потребно мењати законе и писати 
нове, већ просто показати добру 
вољу, анализирати проблеме и 

заједно с привредом, кроз рад, и 
доћи до решења.

За само два месеца, потрошња 
пластичних кеса у Србији пала 
је за 60 одсто. Ако се тај резултат 
упореди с развијеним тржиштима, 
може се рећи да смо на добром 
путу. Македонија је забранила 
употребу танких пластичних кеса 
у трговинама од 2009. године, док 
су Хрватска, Словенија и Црна Гора 
такође на добром путу да смање 
њихову производњу и употребу. 
Прва земља у Европи која је почела 
да наплаћује порез за коришћење 
пластичних кеса била је Данска и 
то 1944. године. У Холандији су, на 
пример, од 2016. године забрањене 
бесплатне пластичне кесе, што је 
резултирало смањењем њихове 

употребе за више од 70 одсто. 
У Енглеској је од 2015. уведена 
обавезна наплата пластичних кеса 
за све продавце који имају више од 
250 запослених, а резултат тога је 
смањење употребе кеса за скоро 90 
процената.

Подаци говоре да су се кесе у 
малопродаји појавиле 1977. године. 
Процењује се да око 100.000 
животиња годишње умре од 
гушења пластичним кесама, јер их 
грешком узму као храну, а многе од 
њих се у њих запетљају и не могу да 
се ослободе.

20 21

ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ КОРИСТИМО 
СВЕГА НЕКОЛИКО МИНУТА, 
ОД ПРОДАВНИЦЕ ДО КУЋЕ, 
А ПОТРЕБНО ЈЕ НЕКОЛИКО 
СТОТИНА ГОДИНА ДА СЕ СВАКА 
ОД ЊИХ РАЗГРАДИ, СРБИЈУ НА 
ГОДИШЊЕМ НИВОУ „ЗАТРПА” 
ЧАК ДЕВЕТ МИЛИОНА ВРЕЋИЦА 
ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ.

ЕКО КАЛЕНДАР

• 16. септембар- Светски дан 
заштите озонског омотача 

World Day for the Protection of the 
Ozone Layer

• Трећи викенд септембра – 
Очистимо свет

Clean up the World

• 22. септембар – Дан без 
аутомобила

No Car Day

• 28. септембар – Дан зелене 
куповине

Day Green Consumer

МАЛИМ КОРАЦИМА ДО ВЕЛИКИХ 
ПРОМЕНА

Све мање трошимо пластичне кесе, што је добро

Еко кутакНови трендови

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЋЕ БИТНО 
ИЗМЕНИТИ ДИГИТАЛНО ОГЛАШАВАЊЕ!

Зоран Мајсторовић

Дигитално доба отворило је 
врата многим изумима. Нове 
технологије данас расту великом 
брзином а са њима и њихова 

примена. Али има и оних старих 
изума, неостварених снова 
многих научника, који се уздају 
у могућност да овај експлозиван 
раст у иновацијама отвори врата 
нечему што би исконски променило 
свакодневницу. То је наравно 
вештачка интелигенција (ВИ).  Чак 
80 одсто представника европске 
индустрије дигиталног оглашавања 
сматра да вештачка интелигенција 
доноси нову индустријску 
револуцију и да ће осетно 
утицати на будућност дигиталног 
оглашавања. Реч је о резултатима 
европског истраживања, које је 
међу више од хиљаду доносилаца 
одлука спровела дигитална медијска 
агенција „Xaxis“, у сарадњи са „IAB 
Europe“. Истраживањем су желели 
да проуче тренутни и будући 
утицај вештачке интелигенције на 
дигитално оглашавање. 

У извештају „Вештачка 
интелигенција: мит против 
реалности у свету дигиталног 
оглашавања“, дошло се до закључка 
да доносиоци одлука у свету 
дигиталног оглашавања, заједно 
са оглашивачима, агенцијама, 
медијима и посредницима, 
препознају велики допринос који 
вештачка интелигенција осигурава 
у достизању разултата у дигиталном 
оглашивачком екосистему. Готово 

80 одсто испитаника сматра 
да добро разумеју вештачку 
интелигенцију, а већина њих је 
убеђена да ће позитивно утицати 
на остварење њихових пословних 
циљева. 

Половина њих тврди да је вештачка 
интелигенција  већ побољшала 
њихову продуктивност и повећала 
конкурентску предност. Пре свега 
истакли су бољу могућност циљања 
које ВИ омогућава – приступ 
правој особи на правом месту у 
право време. Боље циљање као 
велику предност ВИ наводи 61 
одсто агенција, 42 одсто медија 
и 53 одсто посредника. Међу 
главним изазовима за будућност 
ВИ у дигиталном оглашавању 
испитаници истичу пре свега 
мање ослањање на људски 
надзор (47 одсто) и придобијање 
веродостојних података (55 одсто). 
Како кажу аутори истраживања 
зато треба одржавати позитивну 
и продуктивну равнотежу између 
ВИ, човековог рада и крајњих 
потрошача.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
И БУДУЋНОСТ
Могућности вештачке 
интелигенције су бескрајне. А 
полемике које се данас воде 
сврстане су у неколико сегмената. 
Прво и основно, да ли је ВИ 
претња човечанству и друго, 
како ће се развој одразити на 
садашњу ситуацију и конкретно 
послове које имамо данас. 
Многи светски предузетници и 
ИТ стручњаци, познати научници 
дотакли су се ове теме, и то са 
различитим мишљењима. Од 
тога да уколико нема контроле 
над развојем ВИ може доћи до 
катастрофичих последица по 
човечанство, до граница какве 
виђамо на “Sci-Fi” филмовима до 
оних који се не слажу са оваквим 
констатацијама и тврде да је 
такво мишљење „параноично“. 
Они виде бесконачан потенцијал 
и подржавају сваки вид развоја 
вештачке интелигенције. Епилог 
ове расправе ће се сам показати.

ДО 2025. ГОДИНЕ РОБОТИ 
ЋЕ ПРЕУЗЕТИ ВИШЕ ОД 
ПОЛОВИНЕ ПОСЛОВА
У извештају Светског економског 
форума, чије изводе је пренела 
агенција Танјуг, више од половине 
постојећих послова ће до 2025. 
године обављати роботи. И 
поред тога, и даље ће бити 
могуће креирање 58 милиона 
нових радних места у наредних 
пет година. Развој технологије, 
аутоматизација и вештачка 
интелигенција може изазвати 
губитак од 75 милиона радних 
места до 2022. године, али и 
истовремено креирање 133 
милиона нових радних позиција. У 
извештају под називом „Будућност 
послова 2018“ стоји и то да ће 
доћи до значајног заокрета у 
квалитету, локацијама и формату 
нових улога што може довести до 
гашења сталне запослености с 
пуним радним временом. Поједине 
компаније моћи ће да изаберу 
између ангажовања привремених 
радника, фриленсера и 
специјализованих извођача радова, 
док ће друге моћи да аутоматизују 
многе пословне процесе.
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Наше треће доба

23

Необавезно време 

У ЗЕМЉИ ПРУСА

Један од блиц обилазака Берлина могао би да почне од 
његовог, можда, највећег симбола. Налог за изградњу 
Бранденбуршке капије дао је краљ Фридрих Вилхелм 
II - запамћен по мало тога доброг. Завршена је 1791, дуго 
стајала тачно на граници између „истока“ и „запада“, 
а изграђена по узору на Пропилеје, главни улаз на 
Акропољ. Кажу да је средишњи пролаз капије, кроз који 
се излази на Париски трг (ту су сада амбасаде великих 
држава), био резервисан само за кочије краља Пруске. 
Авенија „Unter den Linden” наставља се на Париски трг и 
права је правцата мешавина старог и новог. Уз мноштво 
ресторана, пословних просторија и продавница ту су 
и салони Фолксвагена и Мерцедеса, као и сувенирница 
„Ампелман” – још једног симбола престонице Немачке. 
Источни је Берлин, наиме, био познат и по  „чикици са 
семафора“, другачије дизајнираном знаку на семафору 
који даје сигнал пешацима… 
Најзначајније старе грађевине дуж авеније су: Хумболтов 
универзитет, по Вилхелму фон Хумболту, филозофу, 
лингвисти, политичару, реформатору образовања 
(први је увео матуру); „Бабелплац“ на ком су зграде 
Правног факултета и опере, споменик спаљеним 
књигама, катедрала светог Хедвига (прва католичка 
црква у Пруској после реформације); стара зграда „нова 
стражарница“, која је данас споменик жртвама рата и 
насиљу - унутра је  „мајка која у наручију држи мртвог 
сина”...  
Мост преко реке Шпре води до трга  Лустгартен. Ту је, 
најзад, монументална црква „Берлинер Дом“, саграђена 
1905 – са својих 116 метара највиша је берлинска и 
највиша евангелистичка црква Немачке. Лустгартен је, 
у ствари, на острву, које се  због музеја  зове “Музејско 
острво“, иза Старог („Altes Museum”), налазе се још 
четири... 
Поред Хумболтовог универзитета, заборавих да кажем, 
доминира споменик Фридриху Вилхелму Великом. Е, тај 
је, за разлику од оног горе поменутог – био чудо. Будући 
краљ је, током детињства и младости, падао с коња, бојао 

се пуцњаве и, 
кријући се од 
оца аутократе, 
махнито читао 
поезију, романе 
и филозофске 
списе у одајама 
мајке и сестара. 
Писао је песме, 
али и правне 
и политичке трактате о држави и државном уређењу 
– оставио је тридесетак томова. Оставио је уређену 
државу са ефикасном администрацијом, побољшао 
средњошколско образовање, натерао сународнике да 
саде кромпир и репу. Бавио се музиком, компоновао 
је, свирао флауту до изнемоглости, од чега су му 
пре времена испали зуби. Дописивао  се и дружио с 
Волтером, у његовој земљи стварао је Кант. Сматрали 
су га генијалним војсковођом - чим је, 1740-е дошао на 
престо, започео је „рат за аустријско наслеђе“, како би се 
осветио за увреде које је његовом оцу и његовој земљи 
наносила Хабсбуршка монархија, али и да би проширио 
територију краљевине. Напослетку, после низа ратова, 
освојио је некадашњу Шлеску, власништво Аустријске 
царевине...           

И, сад, већ знам да се многи питају какве све то везе има 
са нама. Па има!

Историјски ће се Вук Исакович на несрећу „по туђој 
вољи и за туђ рачун“, дакако, на страни Хабсбурговаца, 
са својим Славенско-подунавским пуком борити у тим 
„ратовима за Шлеску“. Милошћу Милоша Црњанског 
тај ће Вук постати књижевним ликом који „будећи се 
ноћу од бола, знојав, увијен овнујским кожама, у мраку 
неће видети ништа, али ће му се као учинити да види 
бескрајни плави круг. И, у њему, звезду“. Биће то уводне 
странице романа у којем су написане неке од најлепших 
реченица на нашем језику.                В.У.

Председник УПР ЈП „Србијагас“ 
Бошко Тодоровић успео је да 
мало и изненади учеснике другог 
овогодишњег излета наших 
пензионера. Наравно у позитивном 
смислу. Приликом обиласка 
Бачке Тополе и упознавања са 
знаменитостима и историјским 
чињеницама о овом граду, наши 
бивши радници су били гости 
општинског пензионерског 
удружења, а то није стајало у 
програму излета. Пензионерима 
наше компаније се у просторијама 
бачкотополских пензионера 
обратио председник Удружења 
пензионера Бачке Тополе Драгутин 
Лекић, захвалио на посети и 
изразио задовољство што два 
удружења успешно сарађују. 
Претходно су пензионери 
Србијагаса прошетали центром 
Бачке Тополе, обишли православну 
и католичку цркву и заиста им 
је било потребно освежење, које 
су и добили од горе поменутих 
домаћина...

Панонија, мало, тихо, изолаовано 
насеље потпуно је изван типичног 
војвођанског пејзажа – човек  
долазећи у ово место из равница 
и околних њива одједном  улази 
у једну зелену оазу столетних 
храстова и четинара, борову 
шуму, са освежавајућим шумским 

ваздухом, климом која расхлађује, 
а амбијент одмах асоцира на  рај за 
одмор и опуштање. Занимљиво је 
да је Панонија на трећем месту у 
Покрајини по надморској висини 
(128 метара),  после Вршачких 
планина и Фрушке горе. Ово 
месташце са око 800 становника  
уз  природна богатства истиче се 
изузетним просторним уређењем 
читавог комплекса.  Све је то 
„скоцкано“ на једној, условно 
речено, малој површини  -  хотел, 
конгресна сала, каштел, парк са 
четинарском шумом, ретким и 
заштићеним биљним врстама, 
спортски терени, језеро, дечије 
игралиште...  Са садржајима које 
поседује, Панонија има идеалне 
услове за развој готово свих видова 

туризма. Посебну 
причу представља 
Каштел изграђен 
1846. године, који 
је задржао шарм 
минулих времена, а 
посебну уметничку 
и историјску 
вредност имају 
стари камин и 
огледало, које је 
старом грофу Закоу 
поклонила још 
Марија Терезија...  

Регионални  
парк заштићене 

природе Зобнатица је пет  
километара северно од Бачке 
Тополе. Туристички комплекс са 
дугом традицијом свакодневно 
пружа обиље садржаја љубитељима 
природе, лова, риболова и наравно, 
коња.  Зобнатица је центар 
коњарства и коњичког спорта, а 
ергела у одгоју расних коња има 
традицију дугу готово два и по 
века. Ергелу је основао далеке 1779. 
године Бела Војниц, желећи да 
створи коњарску оазу на Балкану. 
Ту су и јединствени музеј коњарства 
изграђен у облику потковице, 
галерија уметничких слика и 
некадашњи каштел породице 
Терлеи који је данас преуређен у 
хотел.  Сам музеј основан је 1986. 
године и једини је такав у Европи. 
Музејски фонд садржи различите 
врсте документационе грађе, слике, 
карте, трофеје, пехаре и признања, 
као и друге предмете везане за 
историјат узгоја коња и коњичких 
спортова...

Више од 50 пензионера Србијагаса 
из новосадског, београдског, 
зрењанинског, кикиндског и 
панчевачког клуба  посетили су 31. 
августа горе описане  дестинације, 
а посебно ће им, верујемо, у 
сећању остати вожња кочијама у 
Зобнатици. 

В. Уторник

Поседњег дана августа организован други овогодишњи излет пензионера Србијагаса

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ, ПАНОНИЈИ И 
ЗОБНАТИЦИ

Непролазно
... увек ћемо имати страсти и предрасуда, јер наша је судбина да будемо подвргнути страстима и 
предрасудама; знаћемо да не зависи од нас хоћемо ли имати заслуге и велики таленат, као што не 
зависи да ли ћемо имати лепу косу и руку; бићемо убеђени да немамо због чега бити ташти, а таштина 
ће, ипак, увек, постојати.

ВОЛТЕР (1694-1778): „ФИЛОЗОФСКИ РЕЧНИК“

ЧИПКАСТЕ ТАЉАТЕЛЕ С ПАТЛИЏАНОМ И ПИСТАЋИМА
Патлиџан око 300 грама исеците на колутове и изгрилујте пар минута. 
Маринирајте колутове 10 минута у сирћету па их исцедите и исеците на 
коцкице и зачините сољу, бибером, белим луком. Додати и мало жалфије, 
љуте папричице и 6 кашика маслиновог уља. 500 ml пелата са ловором ставите у 
шерпу па додајте патлиџан и сачекајте да проври. Посолите, смањите ватру и кувајте 5 минута . 
Таљателе скувајте у сланој води да буду „ал денте”, па је зачините припремљеним сосом. 
Послужите посуто крупно сецканим пистаћима и ренданом фетом.
                 (Припремила: Б. Радуловић)

Поздрав из Бачке Тополе, пензионери Србијагаса

Још један излет о којем ће се дуго причати



ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com


