
БРОЈ 145 НОВИ САДЈАНУАР 2019.

ГАС

ДУШАН БАЈАТОВИЋ И АЛЕКСЕЈ МИЛЕР, У ПРИСУСТВУ 
ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ И РУСИЈЕ, ПОТПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О ПРОШИРЕЊУ ПСГ БАНАТСКИ ДВОР

ЈП „СРБИЈАГАС”

ISSN 1452-7758

press



НАДЗОРНИ ОДБОР СРБИЈАГАСА УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ 4

УСВОЈЕН СЕТ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 4

БАЈАТОВИЋ И МИЛЕР ПОТПИСАЛИ ВАЖАН ДОКУМЕНТ 5

ПУТИН: У НАСТАВАК ТУРСКОГ ТОКА УЛОЖИЋЕМО 1,4 МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА 6

ВУЧИЋ: ХОЋЕМО НАЈБОЉИ И НАЈЈЕФТИНИЈИ ГАС, А ТО ЈЕ РУСКИ! 6

МИЛЕР: ДЕО ГАСОВОДА КРОЗ СРБИЈУ ДО 2019. ГОДИНЕ! 6

СРБИЈА МОЖЕ ДА РАЧУНА НА ГАС ИЗ ТУРСКОГ ТОКА 7

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ГАСОВОДА У МАРТУ 7

ПРОШИРЕЊЕ БАНАТСКОГ ДВОРА ДОНОСИ ЈОШ ВЕЋУ СИГУРНОСТ 8

ОЧЕКУЈЕМО ДА ПРЕДУЗЕЋЕ И ДАЉЕ ПОСТИЖЕ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ! 8

200 НАШИХ КОЛЕГА УЧЕСТВОВАЛО У ОВОГОДИШЊЕМ ПОПИСУ 9

ОВЕ ГОДИНЕ  ПРЕЛАЗАК  НА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕМА НОВОМ СТАНДАРДУ SRPS ISO/IEC 17025:2017 10

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА 12

ЧИШЋЕЊЕ ГАСОВОДА МГ-05 УРАЂЕНО У ДЕЦЕМБРУ 14

КРАЈЊИ КУПЦИ СА ПОТРОШЊОМ ДО 100 ХИЉАДА КУБИКА – „МАЛИ КУПЦИ“ 14

СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ И УТВРЂЕНИ ПРИОРИТЕТИ РАДА 15

ДВАДЕСЕТ ДАВАЛАЦА ЗА ПОЧЕТАК ГОДИНЕ 15

ПРЕОВЛАЂУЈУ ТЕКСТОВИ СА НЕУТРАЛНОМ КОНОТАЦИЈОМ 16

ОТПОР  „СЕДЕЛАЧКОМ НАЧИНУ ЖИВОТА“ 18

ТРЕНДОВИ ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГА У 2019. 20

ВЕСЕЛО У СВИМ КЛУБОВИМА 22

НЕОБАВЕЗНО 23

3

CIP - КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НOВИ САД
658(497.11)(085.3)
ГАС PRESS / ЈП ”СРБИЈАГАС”, СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ;  
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ВЕСНА АРСИЋ;
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИЈЕ ВЛАДИМИР УТОРНИК, ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ, ДЕЈАНА ШРАНЦ, 
КСЕНИЈА АЋИМОВИЋ, ЗОРАН МАЈСТОРОВИЋ; 
ФОТОГРАФИЈА ТАНЈУГ ФОТО, ФОТО ФОНЕТ, АНЂЕЛКО ВАСИЉЕВИЋ ПОЛИТИКА, 
НЕБОЈША ИЛИЋ, САНДРА ЦРЕПУЉА, МИЉАН КРСТАЈИЋ;
ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ ЗОРАНA ДАМЈАНОВИЋ; 
2007, БР.1 (ЈАН.)-   .- НОВИ САД  :  ЈП ”СРБИЈАГАС”, 2007-.- ИЛУСТР. ; 22 CM
МЕСЕЧНО.
ISSN 1452-7758
COBISS.SR-ID 219326983

САДРЖАЈ

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „СРБИЈАГАС” 
ОДРЖАО ДВЕ СЕДНИЦЕ НА 
ПОЧЕТКУ 2019. ГОДИНЕ! У ФОКУСУ 
ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И 
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА!

ЈАНУАР У СЛИКАМА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГАСНУ 
ТЕХНИКУ ЈП „СРБИЈАГАС” 
ОДРЖАЛА АКРЕДИТАЦИЈУ 
НАКОН НЕДАВНОГ НАДЗОРА 
АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА 
СРБИЈЕ!

ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ПСГ 
„БАНАТСКИ ДВОР” ПРЕДВИЂА 
ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА СКЛАДИШТА 
ДО 750 МИЛИОНА m3, 
МАКСИМАЛНОГ КАПАЦИТЕТА 
ИСТИСКИВАЊА ДО 10 m3/дан!

ОДРЖАНА ПРВА ОВОГОДИШЊА 
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА 
КРВИ ЈП „СРБИЈАГАС” У БЕОГРАДУ! 
У НОВОМ САДУ, ПРВА ОД ЧЕТИРИ 
ПЛАНИРАНЕ АКЦИЈЕ, У МАРТУ!
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Генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић 

и председник Управног одбора ПАО „Гаспром“ 

Алексеј Милер, потписали су у четвртак, 17. јануара у 

Београду, Меморандум о разумевању за развој пројекта 

проширења капацитета 

Подземног складишта гаса 

(ПСГ) „Банатски Двор“.

 Потписивање је одржано у 

присуству председника Руске 

Федерације Владимира Путина 

и председника Републике Србије 

Александра Вучића. 

Меморандум дефинише основне параметре 

проширења Подземног складишта гаса и утврђује 

договоре страна о заједничкој реализацији тог пројекта.

(www.srbijagas.com)
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Догађај месецаКомпанија инфо

Надзорни одбор прву седницу у 2019. години одржао у Новом Саду

Најновија вест

УСВОЈЕН СЕТ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР СРБИЈАГАСА НА ДРУГОЈ 
ЈАНУАРСКОЈ СЕДНИЦИ УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О ПОПИСУ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ одржао 
је у уторак, 22. јануара, прву редовну седницу у 2019. 
години, у просторијама компаније у Мастер центру у 
Новом Саду. 

Седници је председавао председник Надзорног одбора 
проф. др Муамер Реџовић, а присуствовали су јој 
заменица генералног директора Србијагаса Блаженка 

Мандић, чланови Надзорног одбора и пословодства 
компаније.

Радећи по једногласно усвојеном и раније утврђеном 
дневном реду, чланови Надзорног одбора, поштујући 
законске рокове, усвојили су низ докумената, 
извештаја и одлука важних за рад и функционисање 
предузећа.  

Између осталог, усвојено је неколико интерних 
докумената из области интерне ревизије, међу 
којима: Повеља интерне ревизије, Стратешки 
план интерне ревизије ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 

период 2019-2021. године, као и План интерне ревизије 
предузећа за 2019. годину.

Дефинисани планови интерне ревизије допринеће 
ефективнијем и ефикаснијем функционисању ЈП 
„Србијагас“ Нови Сад и остварењу његових пословних 
циљева.

(www.srbijagas.com)

У Београду је у среду, 30. јануара одржана седница 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас”. 

На седници, којој је председавао проф. др Муамер 
Реџовић, председник Надзорног одбора, усвојен је 
Извештај Централне пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и обавеза ЈП „Србијагас“, 
Нови Сад са стањем на дан 31.12.2018. године. 

Седници, су поред чланова Надзорног одбора, 
присуствовали и представници пословодства 

Србијагаса, заменица генералног директора Блаженка 
Мандић и директори извршних функција предузећа.

Чланови Надзорног одбора усвојили су и Извештај о 
раду интерне ревизије Србијагаса за 2018. годину.

На седници је речено да су у току финалне активности 
на изради  редовних финансијских извештаја предузећа 
за 2018. годину, који ће, како се очекује, бити усвојени 
до краја идућег месеца.

(www.srbijagas.com)

ЈП „Србијагас“ је главни 
партнер „Гаспрома“ у Србији.
Пројекат проширења ПСГ 
„Банатски Двор” предвиђа 
повећање активног обима ПСГ 
до 750 милиона m3(увећање од 
300 милиона m3), максималног 
капацитета истискивања до 10 
милиона m3 на дан (увећање од 
5 милиона m3 на дан).
У 2018. години „Гаспром” 
је испоручио у Србију 2,15 
милијарди m3 гаса, што је за 
1,2% више него у 2017. години 
(2,12 милијарди m3).

ПОТПИСАН ЈОШ ЈЕДАН ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ 
ГАСА

Током посете руског председника 
Србији, потписан је и Меморандум о 
сарадњи у области гасне привреде 
у погледу реализације заједничких 
пројеката у области развоја производно-
дистрибутивне инфраструктуре 
цевоводног и течног природног гаса.

У Београду потписан Меморандум о проширењу „Банатског Двора“

БАЈАТОВИЋ И МИЛЕР, У ПРИСУСТВУ 
ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ И РУСИЈЕ, ПОТПИСАЛИ 
ВАЖАН ДОКУМЕНТ

На састанку НО: М. Реџовић, Б. Мандић и Љ. Вудраковић Чланови НО: С. Јовановић, В. Ракочевић, З. Јанковић и В. Милошевић

Радно на почетку године, седница Надзорног одбора

Алексеј Милер и Душан Бајатовић након потписивања Меморандума

Директор Србијагаса приликом посете руског председника храму Св. Саве Душан Бајатовић и министри у Палати Србија
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Рекли су... о Турском току

Изјаве званичника након потписивања споразума у области гаса

ПУТИН: У НАСТАВАК ТУРСКОГ ТОКА ПРЕКО СРБИЈЕ 
УЛОЖИЋЕМО 1,4 МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА

ВУЧИЋ: ХОЋЕМО НАЈБОЉИ И НАЈЈЕФТИНИЈИ ГАС, 
А ТО ЈЕ РУСКИ!

МИЛЕР: ДЕО ГАСОВОДА КРОЗ СРБИЈУ ДО 2019. ГОДИНЕ!

НОВАК: МОГУЋНОСТ ПОВЕЋАЊА ОБИМА ТРАНСПОРТА 
ГАСА У БУДУЋНОСТИ

Председник Русије Владимир Путин 
изјавио је да је Русија спремна 
да у развој инфраструктуре 
у Србији, између осталог, и у 
наставак гасовода Турски ток преко 
територије Републике Србије, 
уложи неопходне ресурсе у износу 
од 1,4 милијарде долара.  - Некада 
смо покушавали, планирали и 

почели да радимо „Јужни ток“, 
али је тај пројекат, не због наше 
кривице, заустављен. Бугарска 
сада показује интересовање да се 
Турски ток настави преко њене 
територије како би ишао преко 
Србије, Мађарске и тако даље. Ми 
смо спремни за то у потпуности, 
поручио је Путин.          (Аг.)

Председник Србије Александар 
Вучић изјавио је да се ради на 
изградњи гасног Турског тока кроз 
Србију и да Србија хоће за своје 
грађане најбољи и најјефтинији 
гас, а то је руски гас. - За Србију је 
то од изузетног значаја. Знам да су 
Немци све што је било до њих већ 

изградили по питању Северног 
тока. Већ је око 500 километара 
изграђено под водом. И ми као и 
други имамо право да добијемо 
гас. Нудили су други течни гас, 
али дупло скупље. Ми да плаћамо 
двоструко више цене немамо и не 
можемо, рекао је Вучић.              (Аг.)

Председник Управног одбора 
Гаспрома Алексеј Милер изјавио је 
да би изградња дела Турског тока 
кроз Србију требало да се заврши 
до краја 2019. године, пренео је 
ТАСС. Он је у интервјуу за ТВ 
канал „Русија-1“ рекао да ће траса 
гасовода на територији Србије бити 
дугачка 403 километра. - Тај крак 

гасовода ће ићи од српско-бугарске 
до српско-мађарске границе, рекао 
је Милер и додао да се као крајњи 
рок, предвиђа да цео гасовод кроз 
Србију буде изграђен пре краја 2019. 
године. Упитан када ће започети 
изградња инфраструктуре Турског 
тока кроз Србију, он је рекао 
„буквално наредних дана“.          (Аг.)

Русија је спремна да повећа 
снабдевање Србије гасом, изјавио је 
руски министар Александар Новак, 
током посете руске делегације 
Београду. - Србија је наш дугорочни 
партнер, који не само што добија 
гас, већ се кроз њену територију 

спроводи транспорт гаса. Сада је 
то око 350 милиона кубних метара, 
а разматра се могућност повећања 
обима транспорта у будућности, 
рекао је у изјави за медије руски 
министар Новак.                            (Аг.) 

Директор Србијагаса Душан Бајатовић за ТВ Хепи:

Гостовање директора на ТВ Пинк

СРБИЈА МОЖЕ ДА РАЧУНА НА ГАС 
ИЗ ТУРСКОГ ТОКА

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ГАСОВОДА У МАРТУ

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, 
уочи потписивања споразума са Гаспромом, истакао је 
да наша земља може поуздано да рачуна да ће имати 
снабдевање гасом из правца Бугарске, кроз „Турски ток“. 

- Сигурно ће крак Турског тока, мада је то интерни 
српски гасовод, бити један од предмета разговора данас. 

Србијагас и Гаспром раде интензивно на томе, 
потписана је „Мапа пута“, све се одвија у оквиру 
датума како смо предвидели, додао је он. Такође, 
директор Бајатовић је рекао и то да „у случају да 
престане да функционише допремање гаса преко 
Украјине, Србија за „црне дане“ има резерве“. 

- Данас ћемо потписати Меморандум о 
проширењу Банатског Двора на 750 милиона 
кубних метара гаса, то је повећање од 60% 
капацитета. То је за потребе Србије више него 
довољно за било какву кризну ситуацију. У неком 
времену ми ћемо то проширити и на милијарду 
кубика. Ако сада рачунамо да трошимо две 
милијарде увозног гаса, а временом ће расти 

потрошња гаса, онда можете поуздано рачунати да ћемо 
складиштити 40% годишњих потреба, а то је изнад 
свих прописаних норми о безбедности снабдевања коју 
препознаје Европска унија, појаснио је Бајатовић.

(www.happytv.tv)

Изградња гасовода кроз Србију од 
границе с Бугарском до границе с 
Мађарском требало би да почне у 
марту, завршетак радова предвиђен 
је за 15. децембар ове године, 
а стављање у функцију биће 1. 
децембра идуће године, изјавио 
је генерални директор Србијагаса 
Душан Бајатовић.

- Ако све буде у 
реду, ми ћемо у 
периоду између 
15. и 31. марта 
кренути да радимо 
и све је спремно за 
оно што је тражио 
председник Русије 
Владимир Путин 
и што су он и 
председник Вучић 
договорили и 

што пише у документима Агенције 
за енергетику. Ми предвиђамо 
завршетак овог гасовода 15. 
децембра, техничко испитивање 
и његово стављање у функцију 
1. децембра 2020. године, казао је 
Бајатовић за ТВ Пинк.

Према његовим речима, за почетак 
радова чека се мишљење Енергетске 

заједнице (ЕЗ) које се очекује 
почетком фебруара.

- Чекамо, првих дана фебруара 
биће дато мишљење ЕЗ, а након 
тога ће наша агенција дати коначно 
решење, додао је он.

Како је истакао, обезбеђено је првих 
300 милиона евра и све је спремно 
за почетак радова.

- Не можемо ништа да радимо 
док не добијемо дозволу. Али 
паралелно, ми смо се спремили и 
већ смо пребројали механизацију 
која постоји овде у Србији. Српске 
компаније ће добити значајан 
део посла, а контактирали смо са 
произвођачима ако бисмо ишли на 
убрзану испоруку, да се и то деси, 
истакао је Бајатовић.

(www.pink.rs)
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спроводи све оно што је у   Колективном уговору 
дефинисано. Борићемо се за поштовање права 
запослених и где год будемо могли, за побољшање 
њиховог положаја. Циљ синдиката јесте бољи социјално 
материјални положај запослених, али ви знате да је 
ту, засад, само делимично боља ситуација. И даље су, 
по основу Закона о привременом умањењу зарада, 
наша примања мања него што су била пре пет-шест 
година. Ми очекујемо да ће крајем 2019. године бити 
укинуто и преосталих 5% умањења зарада, рекао је 
Вељко Милошевић и уједно свим колегама и њиховим 

породицама пожелео све најбоље у Новој години.

Добро здравље и успех на пословном и приватном 
плану свим колегама, у име менаџмента, овом 
приликом је пожелео извршни директор Функције 
комерцијалних послова, Драган Вучур. Он је, на посве 
необичан начин, запосленима честитао Нову годину 
дирљивим речима и жељама једног од највољенијих 
српских писаца и песника, Душка Радовића. 

– „Желим вам да вас не боли оно што вас је болело, 
а да вас воли оно што вас није волело. Желим да вам 
деца буду боља од вас, да се више ви хвалите њима 
него она вама... Да вас добро служе ноге, да на њима 
проведете већи део нове године, да имате више посла 
него времена...Да будете потребнији другима него они 
вама...Да вам оно што имате не буде мање од онога 
што немате...Желимо вам, на крају, да ова година има 
више среће са вама него претходна!“, поручио је у свом 
обраћању Драган Вучур.

Време за новогодишње честитке још није прошло, 
тако да и ми користимо прилику. Срећну, успешну, 
здрављем и благостањем испуњену 2019. годину свим 
запосленима Србијагаса и њиховим породицама жели и 
ваш и наш Гас прес!

Гп.

У тренутку када смо завршавали јануарски број 
Гас преса, дакле негде око 20. јануара, контактирали 
смо руководиоца пописа имовине и обавеза ЈП 
„Србијагас“ за 2018. годину, колегиницу Зору Коларски. 
Интересовало нас је какав је резиме активности 
наших колега, који су нешто више од два месеца 
активно радили, сачињавали и достављали извештаје 
о пописаној имовини и обавезама, као и да ли ће 
динамика зацртана планом, бити и остварена.

- Попис имовине и обавеза ЈП “Србијагас” Нови Сад 
за 2018. годину је обављен кроз рад 46 појединачних 
комисија за попис.  Током пописа, укључујући и 
Централну пописну комисију и руководиоце пописа, 
учествовало је 200 запослених. Извештаји појединачних 
пописних комисија пристижу, рекла је за наш лист 
Зора Коларски, руководилац пописа. Појашњавајући 
правила, она је предочила да је пред Централном 
пописном комисијом да у року од три дана по 
добијању све потребне документације приступи изради 
Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза ЈП 
“Србијагас” са стањем на дан 31.12.2018.године.

- Централна пописна комисија такође има обавезу 

да предложи начин књижења утврђених разлика по 
попису, а предлаже и мере за отклањање недостатака 
који су уочени при попису. Током трајања пописа, 
чланови Централне пописне комисије и руководиоци 
пописа обилазили су комисије на терену. Неке од 
недоумица које су се појављивале су решаване одмах, за 
неке је требала консултација са колегама из Функције за 
финансијске послове, са којима имамо традиционално 
добру комуникацију и сарадњу, истакла је наша 
саговорница.

- Још да додам да је ово било „ватрено крштење“ 
колегиница које су у Централној пописној комисији 
први пут. Верујем да ће, без обзира на кратак рок, а 
судећи по досадашњем ангажовању током пописа 
свих колега, на челу са новом председницом Наташом 
Секулић – Видак, као и колегиница које су ту дуги низ 
година, Извештај о извршеном попису имовине и 
обавеза ЈП “Србијагас” бити урађен правовремено и у 
складу са свим упутствима и правилницима, рекла је на 
крају овог кратког разговора који смо, као што смо већ 
рекли, урадили пре него што је коначни Извештај био 
завршен.      В.А.
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Прве количине 
руског гаса „Турским 
током” кроз Србију 
требало би да 
потекну 2020. године, 
ако радови буду 
завршени на време, 
казао је након посете 
руског председника 
и потписивања 
неколико важних 
докумената из 
области енергетике, 
министар рударства 
и енергетике  Србије 
Александар Антић. Он је истакао 
да ће крак од српско-бугарске до 
српско-мађарске границе, чију 
је изградњу најавио „Гаспром“, 
представљати најзначајнији крак 
Турског тока. 

- Реч је о пројекту који зовемо 
магистрални гасовод, од границе 
са Бугарском до границе са 
Мађарском, а који је део нашег 
унутрашњег гасног транспортног 
система на коме дуго радимо, 
рекао је Антић гостујући на Јавном 
сервису Радио телевизији Србије. 
Упитан да ли је реално да тај крак 
гасовода буде изграђен до краја 

2019. године, он је одговорио да је 
то у складу са „мапом пута” која 
је потписана са Гаспромом 2017. 
године, а која дефинише да се 
линијски део трасе тог гасовода 
изгради до 2019. 

- Србија реализује све активности 
у складу са динамиком имајући у 
виду да је то врло значајан пројекат 
за нашу земљу, нагласио је Антић. 
Он је уједно у вези са потписивањем 
Меморандума о Банатском Двору 
казао да ће то омогућити да и у току 
најхладнијих зимских дана можемо 
да покријемо све потребе наше 
земље за гасом.

(Аг.)

Инфо плус

Министар Антић за РТС:

ПРОШИРЕЊЕ БАНАТСКОГ ДВОРА ДОНОСИ 
ЈОШ ВЕЋУ СИГУРНОСТ ЗА НАЈХЛАДНИЈЕ ДАНЕ

СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ

Министар Антић је приликом 
посете Београдским 
електранама на Бадње вече 
изјавио да је апсолутно 
стабилно стање у свим 
даљинским системима 
грејања широм Србије.
- Имамо потпуно стабилно 
снабдевање свим кључним 
енергентима, пре свега 
мислим на гас. ЈП „Србијагас“ 
ових дана испоручује нешто 
преко 12 милиона m3 гаса 
дневно за потребе даљинских 
система грејања, грађане, 
привреду, то је још увек испод 
максимума који они могу да 
испоруче тако да очекујемо 
потпуно једну мирну и 
стабилну ситуацију у ових 
наредних неколико дана који 
ће бити ледени и где можемо 
грађанима да најавимо да ће 
топлане и у Београду и широм 
Србије радити 24 сата дневно 
како би станови били топли, 
казао је Антић.

У духу оптимизма и добре енергије испраћена 2018. година

У јануару је завршетак пописа једна од најактуелнијих тема у предузећу

ОЧЕКУЈЕМО ДА ПРЕДУЗЕЋЕ И ДАЉЕ 
ПОСТИЖЕ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ!

200 НАШИХ КОЛЕГА УЧЕСТВОВАЛО У 
ОВОГОДИШЊЕМ ПОПИСУ

Добри пословни резултати, по свему судећи, неће 
изостати ни када се буду објављивали званични 
извештаји и подаци о пословању наше компаније 
у 2018. години! То значи да су велики труд и рад, 
одговорност, професионалност и посвећеност свих нас 
послу, имали ефекта. Управо анализа урађеног, али и 
планови, очекивања и најлепше жеље за наступајућу 
годину били су у центру пажње традиционалног 
„новогодишњег“ сусрета запослених са 

представницима синдиката и пословодства компаније. 

У обраћању колегама, председник Јединствене 
синдикалне организације за више послодаваца ЈП 
„Србијагас“ Вељко Милошевић, истакао је да ће 
синдикат и у наредном периоду наставити да предузима 
активности којима ће настојати да побољша положај 
запослених. 

- Пратићемо и у 2019. како се поштује и у пракси 

Вељко Милошевић и Драган Вучур у обраћању запосленима



БРОЈ 145 - ЈАНУАР 2019.

10 11

АТС-а, с обзиром на то да се овде редовно прате 
сви нови стандарди које објави Институт за 
стандардизацију Србије. Да би нам појаснила начин 
рада АТС-а и провере нашe лабораторијe, Весна 
Радованчев Кусић каже да се сваке четврте године ради 
поновно оцењивање, до сада их је дакле било пет, а да 
се у међувремену, годишње током тог циклуса, врше 
редовна и по потреби ванредна надзорна оцењивања 
АТС-а. Постоје, каже она, и лабораторије које добију 
суспензију уколико се код њих уочи неки велики 
недостатак. Код нас се то никада није догодило, јер, 
како она истиче, кроз интерне провере, обуке, надзоре 
особља, обезбеђење поверења у квалитет резултата 
испитивања итд. лабораторија задовољава све захтеве 
АТС-а.

На питање о наредним корацима, наши саговорници 
кажу да их ове године очекује обиман посао преласка 
на акредитацију према новом издању стандарда SRPS 
ISO/IEC 17025:2017: Општи захтеви за компетентност 
за лабораторије за испитивање и лабораторије за 
еталонирање. 

- Ово је можда до сада највећа измена стандарда откако 
је објављен. Има доста новина које треба да усвојимо, 
акценат је на ризицима. Лабораторија за гасну технику 
је у обавези да идентификује промене које је неопходно 
да спроведе у циљу усаглашавања са захтевима овог 

новог стандарда, да утврди утицај свих промена на 
свој систем менаџмента и спроведе неопходне измене. 
Ефективност имплементације ће се проверавати током 
оцењивања АТС-а. Да бисмо били спремни за све ово, 
део запослених у Служби обезбеђења квалитета и 
руководство ЛГТ-а, почетком октобра прошле године, 
захваљујући „БСЦ Информативном центру“, стекло 
је теоријска знања и практична искуства потребна 
за успешну примену захтева стандарда SRPS ISO/
IEC 17025:2017, као и вештине које ће омогућити 
организацију и реализацију интерних провера. 
У јануару и фебруару вршићемо усаглашавања 
докумената система менаџмента Лабораторије за гасну 
технику са захтевима новог стандарда, а крајем марта 
спровешће се редовне интерне провере. Већ у јуну 
очекујемо да ће сва неопходна документација бити 
достављена Акредитационом телу Србије, а у јулу ће 
се исказати жеља АТС-у да се током трећег редовног 
надзора докаже усаглашеност са новим издањем 
стандарда. Сам АТС ће, у складу са својим Планом 
редовних надзорних оцењивања, спровести оцењивање 
наше Лабораторије за гасну технику тако да  најкасније 
до 1. децембра 2020. године будемо акредитовани према 
новом издању стандарда што је крајњи рок по ILAC 
(International Laboratory Accreditation Cooperation) 
Резолуцији GA 20.15 из новембра 2016. године  и ми се 
надамо да ће и то проћи успешно, рекла нам је на крају 
разговора Весна Радованчев-Кусић.

Акредитација

Лаборатија за гасну технику ЈП „Србијагас“ одржала акредитацију након недавног надзора АТС-а

ОВЕ ГОДИНЕ ОЧЕКУЈЕ НАС ОБИМАН ПОСАО - 
ПРЕЛАЗАК  НА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕМА НОВОМ 
ИЗДАЊУ СТАНДАРДА SRPS ISO/IEC 17025:2017

Весна Арсић

Година за нама за наше колеге у Лабораторији за 
гасну технику и Служби за обезбеђење квалитета 
остаће упамћена, између осталог, по још једном 
успешном надзорном оцењивању од стране 
Акредитационог тела Србије. Наиме, пред крај 
године, тачније последњих дана новембра 2018, 
тим за оцењивање АТС-а надзирао је рад наше 
лабораторије, овога пута одељења ЛГТ у Зрењанину 
и Београду, и на основу онога што је на лицу 
места прегледано и осведочено, закључио je  да 
Србијагасова лабораторијa заслужује да одржи 
акредитацију. О овом успешном послу разговарали 
смо са нашим колегама, руководиоцем Службe за 
обезбеђење квалитета, Весном Радованчев-Кусић и са 
руководиоцем ЛГТ, Борком Мандићем.

- Презадовољни смо резултатом последњег оцењивања 
наше Лабораторије за гасну технику. Први пут током 
оцењивања није утврђена ниједна неусаглашеност, 
забринутост, као ни коментар на рад лабораторије 
од стране Акредитационог тела Србије. Захваљујући 
залагању свих запослених у ЛГТ-у и у нашој служби, 
Служби за обезбеђење квалитета, током другог 
редовног надзора који је, као што сте рекли, овога 
пута спроведен у одељењима Лабораторије за гасну 
технику у Зрењанину и у Београду, наш рад је добро 
оцењен, а акредитација је одржана, казала је за почетак 
овог разговора Весна Радованчев-Кусић. Она, уједно, 
подсећа да је лабораторија, још као део НИС-ГАС-а 
акредитована давне 1998. године, привременим 
Решењем од стране тадашњег Југословенског 
акредитационог тела. Током наредног периода, како 
каже наша саговорница, лабораторија је усаглашавала 
свој рад са важећим законским и подзаконским актима, 

проширивала „Обим акредитовања“, али и повећавала 
број локација на којима је вршила испитивања, да 
би се, када је настало Јавно предузеће „Србијагас“, 
ујединила са Лабораторијом за испитивање ондашњег 
НИС-Енергогас-а и од тада заједно под називом 
ЛГТ-Лабораторија за гасну технику, а у оквиру Радне 
јединице Мерење и регулација, заправо представља 
један од значајнијих организационих делова наше 
компаније.

- Лабораторија за гасну технику је репрезентативна 
и слободно могу да кажем, носећа, не само за нас 
у Србијагасу, већ и за многе који се на нас угледају 
и своје лабораторије формирају по узору на нашу 
лабораторију. Будући да гас који протекне нашим 
системом мора тачно да се измери како на улазним 
тако и на излазним тачкама и да, притом, сигурност и 
безбедност система буду на првом месту, наш посао 
је управо да водимо рачуна о свему томе. Дакле, 81 
запослени у ЛГТ-у, у прошлој години је урадило, 
односно издало готово 7.000 извештаја о испитивању са 

симболом АТС-а за потребе трећих лица и за потребе 
ЈП „Србијагас“.  То су резултати рада испитивања 
„Квалитета гаса“, „Електро“ и „Машинског“ дела у 
Новом Саду, Зрењанину и Београду. Иначе, под нашим 
је надзором око 150 главних мерно регулационих 
станица, 341 мерно регулационих и 13 регулационих 
станица у Војводини, које покрива новосадски део 
Србијагаса. За подручје централне Србије, наш део у 
Београду надзире 59 ГМРС, 503 МРС, 14 РС и 52 МС, а 
за „трећа лица“ у 2018. години смо на терену испитали 
једну главну, 23 мерно регулационе и 10 регулационих 
станица, појашњава у разговору за Гас прес Борко 
Мандић.

Он додаје да и у ЛГТ-у и у Служби за обезбеђење 
квалитета спремно дочекују надзорно оцењивање 

ХРОМАТОГРАФИ

Гасни хроматографи су уређаји који одређују састав гаса, обично изражен у виду молских процената. За 
сада радимо анализу угљоводоника од C1 до C6+, азотa и угљендиоксидa. На основу састава гаса се потом 
израчунавају изведене величине: топлотна вредност (на основу које се купцима обрачунава стварно 
испоручена енергија), густина, релативна густина, фактор стишљивости итд. 
- На примопредајним местима, гасним чвориштима као и код већих потрошача анализу гаса врше 
процесни гасни хроматографи, који узоркују гас на свака четири минута директно из гасовода.  Свако јутро, 
са њих се скидају подаци о просечном саставу гаса за претходни гасни дан и убацују у Обрачун. Тренутно, 
процесне гасне хроматографе имамо на следећим местима: ППС Хоргош, ГМРС Кикинда, на чвориштима 
у Елемиру, Госпођинцима и Панчеву, Батајници, а затим у Новом Саду два (од којих је један преносни) и 
Зворнику. Што се тиче места, на којима се не налазе процесни гасни хроматографи (код неких потрошача 
и на домаћим гасним пољима нпр.), узорковање гаса се врши ручно у складу са динамиком коју прописује 
Оператор система. Узорци се потом доносе у лабораторију и анализирају на лабораторијском гасном 
хроматографу и даље уносе у Обрачун. Збирни извештаји о испитивању се штампају сваког првог у месецу, 
што значи и првог јануара и првог маја, ми смо ту, јер то су радни дани за нас у Лабораторији за гасну 
технику, рекла нам је колегиница Милена Дубајић, инжењер за испитивање квалитета природног гаса са 
којом смо, за наш Гас прес, кратко поразговарали у Лабораторији за гасну технику.

Колегиница Љиља Миловановић на свом радном месту у ЛГТ

Рајко Накомчић, испитивач у ЛГТ Никола Квргић, сервисер у нашој лабораторији

Весна Радованчев-Кусић Борко Мандић
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Паритети

АНАЛИЗА ЦЕНА ЕНЕРГЕНАТА

УПОРЕДНА ТАБЕЛА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ЕНЕРГЕНТЕ У ШИРОКОЈ ПОТРОШЊИ

ДИЈАГРАМ СА УПОРЕЂЕНИМ ИНДЕКСИМА ЦЕНА РАЗЛИЧИТИХ ЕНЕРГЕНАТА 

После неколико година, захваљујући колегама из Сектора инвестиција, у наш „Гас прес“ вратили смо сталну 
рубрику „Анализа цена енергената“! Захваљујући табели и графичком приказу, имамо увид у све актуелне цене 

енергената у широкој потрошњи, у континуитету. Уједно, у овом приказу се најбоље види колико предности има 
наш енергент – природни гас!

Период јануар 2019.

НАПОМЕНЕ:

*    Плаћа се по утрошку месечно

**  Цена је дата без транспорта и 
манипулативних трошкова ЈТ бројило зелена 
зона, ДТ зелена зона и ДТ плава зона нижа 
тарифа нису узети у обзир јер би се приликом 
грејања изашло из оквира тих зона. На укупну 
потрошњу додаје се фиксни део.

Извори цена:

природни гас - ЈП „СРБИЈАГАС”

природни гас - ДП „НОВИ САД-ГАС”

пропан бутан у боци 10kg - „Петрол”, Нови Сад

електрична енергија  - “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ”

угаљ - Стовариште угља „Искра-Пан”, Нови Сад

пелет буков - “Крајина Дрво НС”, Ветерник

Цене су без ПДВ-а узете за период јануар 2019.год. Припремили: Драгана Драгишић и Владимир Петровић

БРОЈ 145 - ЈАНУАР 2019.
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Вести

Поред редовног одржавања гасоводних објеката, 
Сектор техничке подршке Београд је у децембру 
обавио чишћење магистралног гасовода МГ-
05 Батајница – Бели Поток, према Програму 
и упутствима датим од директора Сектора 
транспорта гаса.

Како смо чули у овом делу наше компаније, од 
17. до 18. децембра прошле године чишћење 
је  обављено у континуитету до безбедног 
прихватања чистача, односно довођења гасовода у 
стање спремности за нормалан рад. Организовано 
је осам екипа за ову интервенцију, а руководилац 
чишћења гасововода био је Илија Стојановић, 
дипл.маш.инж. 

- Због повећане опасности од поремећаја у 
снабдевању потрошача природним гасом током 
интервенције чишћења гасовода, Сектор транспорта 
гаса је појачао мере приправности на систему. Праћење 
тока рада на чишћењу гасовода и заштити ГМРС дуж 
трасе гасовода у циљу заштите од пожара обављала је 
Служба Заштите од пожара и Безбедности и здравља на 

раду, рекао је кратко за наш билтен колега Стојановић.

Он је уједно додао да је приступ блок-станицама и 
крацерским кутијама био отежан,  због временских 
услова, али је интервенција, и поред тога, успешно и у 
планираном року извршена.

Јасмина Ђорђевић Прва акција добровољних давалаца 
крви у београдском делу ЈП 
„Србијагас“ одржана је у среду, 23. 
јануара. Апелу Актива одазвало 
се укупно 20 запослених у нашој 
компанији, десет колегиница и 
десет колега.  

- Мобилна екипа Института за 
трансфузију крви је, као и увек, у 
нашим просторијама (Аутопут 11) 
боравила од 9 до 13 часова. Одзив 
запослених био је задовољавајући, 
с обзиром на то да се у односу на 
претходну нашу акцију појавио 
већи број наших колегиница и 
колега, рекла нам је представник 
Актива добровољних давалаца крви 

београдског дела нашег предузећа 
Миладија Цица Драгићевић.   

Она додаје да ће и ове године 
мобилна екипа „Института“ три 
пута „посетити“ наш комплекс на 
Бежанијској коси. 

- Сарадња са Институтом за 
трансфузију крви Србије из којег је 
стигла информација да је у односу 
на број запослених број давалаца 
више него задовољавајући, изузетна 
је. Захваљујући нашим даваоцима 
можемо да, као Актив, хитно  
обезбедимо крв за наше запослене 
и чланове њихових породица, 
уколико то буде потребно, рекла 
нам је Миладија Драгићевић.       В.У.

ЈП „Србијагас“, Нови Сад 
обавестило је сва домаћинства 
прикључена на дистрибутивни 
гасоводни систем ЈП „Србијагас“, 

у складу са Законом о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, бр. 145/14), 
члан 261, став 1, тачка 15, 
да припадају категорији 
„Мали купци“. Осталим 
купцима природног гаса, 
који нису домаћинства, а 
који у складу са Законом 
о енергетици, члан 2, став 
1, тачка 38, имају статус 

„Малог купца“, ЈП „Србијагас“ 
је послао писано обавештење о 
статусу.

Напомена: Од 1. јануара 2015. године 
право на јавно снабдевање по 
ценама које регулише Агенција за 
енергетику имају само домаћинства 
и мали купци природног гаса – 
крајњи купци чија је годишња 
потрошња природног гаса до 
100.000 m3 и чији су сви објекти 
прикључени на дистрибутивни 
систем. Јавни снабдевач ЈП 
„Србијагас“ је обавештен о листи 
купаца који испуњавају услове за 
статус малог купца.

(www.srbijagas.com)

Будући да је прошли број Гас преса 
на штампу дат још половином 
децембра, за овај број издвајамо 
још један важан догађај који смо 
забележили у другој половини 
децембра.  Наиме, ЈСО ЈП 
„Србијагас”, Нови Сад, за више 
послодаваца, на седници одржаној 
18.12.2018. године, у Новом Саду, 
анализирала је резултате рада у 
тој години и утврдила приоритете 
активности у 2019!

У складу са Статутом Самосталног 
синдиката радника енергетике 
Србије и Правилима организације, 
именован је Душан Ћурчић, 

дипломирани правник као 
овлашћено лице Синдикалне 
организације (СО) „Транспортгас 
Србија”, Нови Сад и Марко 
Ђуричковић као овлашћено 
лице Синдикалне организације 
(СО)  „Дистрибуцијагас Србија”, 
Нови Сад, привремено до пуне 
оперативности у функционисању 
ових  делова предузећа, када ће 
бити изабрани сви органи ових 
синдикалних организација.

У саопштењу са ове седнице стоји 
и то да је ЈСО ЈП „Србијагас“, 
Нови Сад, за више послодаваца 
регистрована у надлежном 

министарству 24.09.2015. године 
и то за следеће послодавце: 
ЈП „Србијагас“, Нови Сад, 
„Транспортгас Србија“ доо Нови 
Сад и “Дистрибуцијагас Србија“ доо  
Нови Сад, и у складу са законима и 
актима синдиката репрезентативна 
је за ове послодавце. 

Синдикат ће, како се даље каже, 
активно учествовати у процесима 
реорганизације компаније у циљу 
заштите интереса запослених 
и њихове благовремене 
информисаности.

(www.sindikat-srbijagas.com)

Сектор техничке подршке Београд

Прва овогодишња акција добровољних давалаца крви у Београду

Уобичајено обавештење Србијагаса, почетком године

У децембру одржана седница ЈСО ЈП „Србијагас“ за више послодаваца у Новом Саду

ЧИШЋЕЊЕ ГАСОВОДА МГ-05 УРАЂЕНО 
У ДЕЦЕМБРУ

ДВАДЕСЕТ ДАВАЛАЦА ЗА ПОЧЕТАК ГОДИНЕ

КРАЈЊИ КУПЦИ СА ПОТРОШЊОМ ДО 100 
ХИЉАДА КУБИКА – „МАЛИ КУПЦИ“

СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ И УТВРЂЕНИ 
ПРИОРИТЕТИ РАДА

ПРВА АКЦИЈА У НОВОМ САДУ – 21. МАРТА

Наше хумане колеге, чланови Актива новосадских давалаца крви ЈП „Србијагас“ ће, као и претходних 
година, четири пута моћи да дају драгоцену течност. Акције за мушкарце биће организоване у марту, јуну, 
септембру и децембру. Иначе, посебно ће бити значајна јунска акција, јер је опште познато да током 
лета, због годишњих одмора, постоји опасност да дође до несташице крви. Прва акција ће у Заводу за 
трансфузију Војводине у Новом Саду бити организована у четвртак, 21 марта.

Радило се по изузетно хладном времену, наша екипа из Београда

Хумана мисија, колегинице из Београда
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Прес угао

2018 - још једна година нашег активног присуства у медијима

ПРЕОВЛАЂУЈУ ТЕКСТОВИ СА 
НЕУТРАЛНОМ КОНОТАЦИЈОМ

Објаве у медијима о Јавном предузећу „Србијагас“ у 
2018. години готово у стопу, по броју,  прате текстове 
и прилоге из претходне, 2017. године! Разне медијске 
куће, штампа, ТВ и радио станице и интернет медији 
споменули су нас у току прошле године укупно 
8691 пут, и то око 500 пута у изразито позитивном 
контексту, око 8.000 пута са неутралном конотацијом 
и у свега нешто више од 3% о нама се писало са 
негативним предзнаком. Предњаче, као и обично, 
портали, односно интернет медији. Они су овога 
пута „заузели“ 71,72% укупног броја објављених 
текстова о нашој компанији, а најмања је заступљеност 
електронских медија, будући да су телевизија и радио 
у овој структури заступљени са свега 12,56%. Остатак 
од око 16 процената припада, наравно, штампаним 
медијима. Теме, мање више, старе и познате. Највише 
написа, и овога пута, о пословању Србијагаса, укупно 
2.141 чланак, а у оквиру те теме биле су приче о нашим 
позитивним пословним резултатима, о снабдевању 
тржишта гасом, о реструктурирању, дуговањима према 
нашој компанији итд. Интересантно је да се током 
прошле године овој теми прилично приближила једна 
друга, веома често спомињана 
тема, а то су „Гасоводи“, са 
заступљеношћу од 23,1%. Медији 
су пишући о томе, некако најчешће 
спомињали „Турски ток“, тако да 
од укупно 

око 2.000 текстова о разним актуелним гасоводима, на 
„Турски ток“ отпада безмало 50% објава. Негативних 
текстова о овој теми скоро да и нема. Написи су овде 
углавном информативног карактера а било их је доста 
са заиста наглашеном позитивном интерпретацијом. 
Као и претходних година, и у 2018. у значајном броју 
текстова споменут је директор Јавног предузећа 
Србијагас Душан Бајатовић, у око 10% укупно 
објављених текстова. Свако његово гостовање у ТВ 
емисијама, добре вести и пројекти које је најављивао 
биле су вишеструко преношене на готово свим 
домаћим штампаним, електронским и интернет 
медијима. Тај 

мултипликовани ефекат позитивног ПР-а могао је само 
да допринесе још бољој позицији наше компаније у 
пословној, стручној и медијској јавности.  

Од преосталих тема, споменућемо још и „Зависна 
предузећа-Азотара, МСК, Тоза Марковић, 
Петрохемија..“, са 3,31% заступљености, затим 
„Банатски Двор“ који је споменут у 2,72% објављених 
текстова о нама и гасификацију, о којој је написано 
и објављено укупно 105 текстова, односно 1,21%. 
Гледајући штампу, највише су о нама у прошлој 
години писали Политика (220 текстова), Дневник (150 
текстова), Вечерње новости (149 текстова), Данас (126 
текстова) и Курир (69 текстова). На РТС-у (244 пута), 
затим РТВ-у (112), па на ТВ Пинку (110) и Хепију (108) 

су се најчешће 
могли видети прилози 
где је спомињан Србијагас.  Када 
анализирамо интернет медије, портали са 
највећим бројем објава о нама били су www.tanjug.rs 
(415), www.b92.net (270), www.blic.rs (263), www.rtv.rs 
(212) и www.rts.rs (160).  

И тако је 2018. забележена у медијима. Верујемо да 
година која је пред нама доноси још већи интензитет 
и динамику објава, надамо се још више позитивних, 
нарочито имајући у виду предстојеће велике догађаје и 
пројекте који нас очекују.

Припремиле: К. Аћимовић и В. Арсић
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Портрет

Владимир Уторник

Јесте да је то појам који су научници смислили како 
би објаснили једну важну појаву из праисторије 
везану за неолит. Но, „седелачки начин живота“ 
данас у модерно доба има још једно значење. Такав 
живот, поједностављено, дакле, воде људи чији 
посао не захтева физичку активност, а при том  и 
слободно време најчешће проводе на једном месту 
и не баве се неким спортом или рекреацијом, који 
захтевају већи утрошак енергије. Већ је у овој, 
условно речено, дефиницији, садржан и начин како 
се супротставити овој све чешћој појави, чија је 
крајња консеквенца – губитак здравља. 

- После осмочасовног седења на радном месту 
важно је имати неку физичку активност, најмање 
три пута недељно, а пожељно је и сваки дан, бавити се 
спортском рекреацијом, фитнесом, па у крајњој линији 
и пешачењем од куће до посла, ако је то могуће, или 
исто то учинити вожњом бицикла. Сваки дан проведен 
без уласка у аутомобил је добитак, напоменуо је на 
почетку разговора наш, по много чему, интересантан 
саговорник и колега, Дарко Даутовић, виши стручни 
сарадник у Служби за набавку опреме, резервних 
делова и промет услуга ЈП „Србијагас“.    

Од многих занимања одабрао економију и 
специјализовао се за „Јавне набавке“   

Причи из увода вратићемо се мало касније. Пре тога, 
за Дарков „портрет“ је важно да кажемо да је он, по 
струци, дипломирани економиста, иако, како сам каже, 
није журио са стицањем високог образовања. 

- Дипломирао сам са 33 године – 2008, кад су деца мало 
порасла, тако да сам могао поново да учим. Иначе, пре 
тога сам већ завршио Вишу пословну школу, а још 
раније провео сам по једну годину на Пољопривредном 
факултету и ФТН-у, на смеру за графички дизајн. По 

повратку из војске 1995-е, један од мојих првих послова 
био је у једној грађевинској фирми, истакао је Дарко 
Даутовић. 

Пре запослења у нашој компанији 2006-е, радио је три 
године у Стамбеној задрузи Рафинерија Нови Сад.

- Од самог почетка је то био канцеларијски посао, 
углавном везан за рачуноводство, а врло брзо су стигли 
и задаци везани за „Јавне набавке“. Наша служба, 
Служба за набавку опреме, резервних делова и промет 
услуга је заједничка служба на нивоу читаве компаније, 
с обзиром на то да сарађујемо са свим деловима 
предузећа, односно обављамо послове набавке за све 
њих. Нешто слично као и ваша Служба за односе 
с јавношћу и маркетинг. Иначе, особа која ради на 
пословима „Јавних набавки“, мора да има сертификат 
којим се потврђује да познаје ову област. Већина 
у служби, а заједно са београдским делом има нас 
двадесетак, поседује тај сертификат, чули смо од нашег 
саговорника. 

Иначе, што се Србије тиче први Закон о Јавним 
набавкама донет је 2002. године и од тада је два пута 
допуњаван. 

- Овај трећи Закон из 2015. године је најбољи. Увео 
је једну новост, а то је да мора да се прави и План 
о јавним набавкама. И, јасно, ако је нема у плану, 
нема ни набавке. У суштини према закону јавна 
набавка регулише да сви органи и организације које 
се финансирају новцем пореских обвезника, према 
начелима јавних набавки и врстама поступака јавних 
набавки, обављају набавке на начин који ће спречити 
злоупотребе и омогућити набавке по најповољнијим 
условима. Јавно предузеће „Србијагас“ све послове у 
оквиру „Јавних набавки“ врши у складу са законом, 

који би, како смо нешто чули, требало да буде измењен 
у току 2019. године. Наша служба, коју предводи 
директор Сектора Вања Вукоје даје свој пун допринос 
транспарентности свих јавних набавки нашег 
предузећа, истиче у разговору Дарко Даутовић.   

Фитнес и масажа 

У, да тако кажемо, другом сегменту, свога живота, Дарко 
Даутовић бави се спортом, рекреацијом и брине о свом 
здрављу. Напоменули смо му да га често виђамо како 
бициклом долази на посао. 

- Сигурно је да по оваквом времену нема потребе за 
вожњом бицикла. (Разговор смо водили баш оног дана 
у јануару када је Нови Сад био највише завејан снегом 
– прим.а.) Али, кад читав радни век проведеш седећи 
на столици испред компјутера, онда мораш да се бавиш 
спортом, односно да начиниш баланс. Нешто сам мало 
и то рекреативно играо фудбал, али се зато константно 
бавим различитим врстама фитнеса. И стално мењам 
врсте тренинга, како ми не би досадили. Тренутно 

тренирам „крос-фит“ – радим са теговима, а има ту и 
различитих справа.    

На крају, али не и најмање важно, питамо га када и како 
је одлучио да се бави масажом. 

- Пре свега мој отац има салон у којем ради више од 
30 година. После војске, 1995-е почео сам уз њега и ја 
то помало да радим, пошто сам похађао неке курсеве 
и семинаре. Одмах да кажем да та делатност код нас 
није сасвим регулисана. Али, и поред тога имам пар 
сертификата за масажу. Углавном су то биле, оно што се 
зове релакс и спортске масаже.

Међутим, пре тачно десет година одлучио је да промени 
и курс и систем и да проба да створи нешто своје. И ту 
стижемо, као у кругу, на почетак овог текста.  

- Почео сам да правим комбинације стилова масаже. 
И, мало, по мало, искристалисао се некакав, условно 
речено, мој стил. Ја га зовем терапеутска масажа у 
отклањању болова „седелачког начина живота“. Видео 
сам превелик број проблема које је људима донела 
пасивност. И ту се враћамо на важност физичке 
активности, кретања, рекреације, спорта, као неке врсте 
компензације за оних осам сати проведених за радним 
столом, завршио је Дарко Даутовић.

Дарко Даутовић, виши стручни сарадник у Служби за набавку опреме

ОТПОР  „СЕДЕЛАЧКОМ НАЧИНУ ЖИВОТА“

СПАВАЧИ

- Највећи проблем био је убедити клијенте 
да прихвате овај метод. Било је, наравно, и 
неуспеха. Овај брз начин живота нас понекад 
доводи до тешких ситуација. Занимљиво је, 
рецимо, било, да су неки долазили на третман 
под видним стресом. Таман почнем да их 
масирам, а они упадну у сан. Неки су и хркали. 
Кад се пробуде, питају шта сам им урадио? 
Кажем, ништа, опустили сте се и спавали али 
је очигледно да вам је то било најпотребније, 
испричао је Даутовић.

ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Дарко Даутовић је, као масер, био члан  екипе ЈП 
„Србијагас“ у баскету три на три, која је почетком 
новембра прошле године на Копаонику освојила 
прво место на Спортским играма „Електромрежа 
Србије“. Дарково физиотерапеутско умеће је 
сигурно допринело укупној победи, а ми смо 
преко капитена Ђорђа Атлагића сазнали о 
његовој вештини:  - Да, Атлагић је, иначе, мој 
непосредни руководилац у Служби, каже Дарко.

ДВЕ МАСАЖЕ ДНЕВНО

Наш саговорник сваког радног дана, после посла, 
уради још две масаже. Његово радно време, 
према томе, траје од 8 па до 18, или 19 часова. 
Породица - супруга просветни радник, син 
средњошколац и кћерка која завршава основну 
школу - помало трпи, али...

Свакодневно у „јавним набавкама”, Дарко Даутовић

Наш Дарко... у теретани... ...у студију за масажу... ...и кад год је у прилици у духу здравог живота
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видео снимака дужине између 10 и 
60 минута. Када је реч о плаћеним 
промоцијама на Инстаграму, 
велику популарност и даље има 
маркетинг путем утицајних особа 
(енг. influencers). У 2019. години, 
међутим, очекује се преокрет ка 
инфлуенсерима средњег калибра, 
који имају до 50.000 пратилаца.

„LinkedIn“: Разноврсне могућности 
за оглашавање

LinkedIn је дуго био занемарен (или 
несхваћен), али популарност ове 
пословне друштвене мреже расте из 
године у годину и тренутно броји 
560 милиона активних корисника. 
Он пружа заиста разноврсне 

могућности за оглашавање, које 
се крећу од спонзорисаних објава, 
преко плаћених „InMail“ кампања, 
текстуалних и видео огласа, до 
опције под називом „LinkedIn 
Elevate“, којом се запослени 
подстичу на дељење квалитетног 
и релевантног садржаја, чиме се 
додатно повећава утицај кампање и 
повећава кредибилитет бренда.

Видео маркетинг

Креирање видео садржаја постало 
је толико популарно да се издваја 
као засебна форма маркетинга, која 
подразумева и доношење засебне 
маркетиншке стратегије. Шта је то 
што видео чини тако популарним? 

На првом месту – брзина прегледа. 
Годинама уназад, статистика 
показује да ће више од 80% људи 
радије на интернету погледати 
видео него прочитати текст.   Поред 
тога, наводи се и да: 90% купаца 
одлуку о онлајн куповини доноси 
након прегледа видео приказа 
производа, као и да сам помен речи 
видео у наслову e-mail-a повећава 
стопу прегледа за 19%.

Унапређени Гуглови огласи и 
персонализовано оглашавање

Гугл је и даље најпопуларнији 
интернет претраживач, те и његови 
огласи настављају да буду веома 
популаран начин промовисања у 
склопу онлајн претраге. У понуди 
Гугловог сервиса, између осталог, 
сада су и: паметне кампање за 
мала и средња предузећа, огласи за 
онлајн продају, локалне кампање и 
прилагодљиви текстуални огласи.  
На тај начин, различите компаније 
могу брже и лакше да допру до 
већег броја потенцијалних купаца, 
корисника и клијената.

Припремио: Зоран Мајсторовић
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Нови трендови

Цртица

Шта нас све очекује у 2019. години на 
пољу дигиталног маркетинга и како да 
своју стратегију прилагодимо најновијим 
трендовима? Бројне компаније своје 
маркетиншке стратегије и буџете увелико 
већ креирају на основу планова о 
оглашавању на интернету. Три су главна 
разлога за то. Огласи на интернету су: ем 
јефтинији, ем ефектнији, а и допиру до већег 
броја људи из прецизно одређене циљне 
групе. Дакле, који се трендови издвајају?

Маркетинг садржај

Маркетинг садржај заузима битно место у 
сфери дигиталног оглашавања и наставиће 
да буде једна од главних метода које би 
требало да се примењују у 2019. години уколико су циљ 
успешне дигиталне кампање. Дигитални маркетинг 
садржајем, између осталог, обухвата: редовно писање, 
објављивање и промовисање блог чланака на сајту, 
писање такозваних гостујућих блог чланака, креирање 
висококвалитетних фотографија и видео снимака 
који описују пословање или  производе, објављивање 
едукативног и занимљивог садржаја  на друштвеним 
мрежама, редовно креирање и слање e-mail билтена 
(енг. newsletter). Циљ оваквог типа маркетинга јесте 
конзистентно пружање оригиналног, корисног и 
интересантног садржаја циљној групи, што ће  заузврат 
донети: препознатљивост бренда међу ширим 

аудиторијумом, 
поверење у 
бренд, лојалност 
корисника/
клијената/купаца 
и дугорочно 
унапређење 
пословања.

„Facebook“: и 
даље један од 
најјефтинијих 
канала промоције

„Facebook“ 
оглашавање и 
даље представља 
једну од 

најјефтинијих опција за дигитални маркетинг, 
будући да по цени од једног долара по дану можете 
допрети до неколико хиљада људи, и то циљано 
профилисаних на основу локације, демографских 
података и интересовања. У зависности од ситуације, 
на „Facebook“-у можете одабрати и циљ који желите да 
постигнете оглашавањем. То може бити: посећеност  
сајта и освајање већег броја потенцијалних купаца (енг. 
leads), свиђање, дељење, коментарисање и друге врсте 
ангажовања за дату објаву, инсталирање промовисаних 
мобилних и десктоп апликација и привлачење више 
посетилаца за своју е-продавницу или догађај. Једна 
од бесплатних могућности за промоцију је креирање 
„Facebook“ групе, која ће се бавити темама из бранше. 
„Facebook Live“ и „Facebook Stories“ још један су вид 
бесплатне промоције кроз  дељење пословних савета, 
едукативног материјала, личних и професионалних 
искустава и још много тога.

„Instagram“: Окрет ка инфлуенсерима средњег калибра

Неколико стотина милиона људи дневно користи 
„Instagram Stories“. То ову опцију чини једним од 
најпопуларнијих бесплатних канала „online“ промоције. 
Иако ће садржај бити избрисан за 24 сата, постоји 
могућност да се сачува као „Highlights“, односно као 
истакнуте објаве које су лако уочљиве свакоме ко 
посети профил. Недавно покретање „Instagram“ ТВ 
апликације, „IGTV“, донело је још једну могућност за 
промоцију путем видеа, и то много дужег него до сада. 
То је независна платформа којој се може приступити са 
постојећег „Instagram“ профила, а омогућава креирање 

Последњег дана јануара у пензију смо испратили 
још једног нашег колегу, Слободана Шкорића, 
који је радио у згради Србијагаса у улици Максима 
Горког 24 у Новом Саду, у Сектору за опште 
послове. Колеге са којима је радио из неколико 
служби и сектора дошли су да га испрате, укажу 
му велико поштовање и пожеле добро здравље 
и много лепих и срећних пензионерских дана. А 
међу њима је било много младих колега, којима је 
својом мирноћом и сталоженошћу умео да пренесе 
и подели и искуство и понеки савет. С правом је 
то могао да чини, будући да је иза њега 41 година 
стажа, а стекао је и други услов за одлазак у пензију.

Гп.

На почетку године уобичајена маркетиншка тема

У пензију отишао наш колега Слободан Шкорић

ТРЕНДОВИ ДИГИТАЛНОГ 
МАРКЕТИНГА У 2019.

УВЕК РАСПОЛОЖЕН ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ИСКУСТВА И 
ПРИЧУ СА МЛАЂИМ КОЛЕГАМА

ЗАКЉУЧАК

Тренутно не постоји бољи 
и ефикаснији начин за 
промоцију од дигиталног 
маркетинга. Уколико 
дигитална рекламна кампања 
донесе већу посећеност сајта, 
повећан број пратилаца и 
појачану активност корисника 
на друштвеним мрежама, 
као и позитивне оцене за 
ваш бизнис, бољу позицију 
веб страница у онлајн 
претрази и поврат уложених 
средстава, знајте да је ваша 
маркетиншка стратегија 
уродила плодом!
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Наше треће доба

23

Необавезно време 

ОМАЖ МАЈСТОРУ (ИЗ ПОРОДИЧНОГ АЛБУМА)

Година је 1965. 
Милош Црњански 
(на наговор, 
вероватно, Коче 
Поповића), тек 
што се вратио у 
земљу. Другови 
писци (или 
можда ови из 
комитета), желели 
су да прикажу 
Црњанском и део 
живота ноћног 
Београда па су га 
извели на вечеру 

у неки скадарлијски ресторан. Тамо, у Скадарлији, 
Црњански је за суседним столом приметио једног 
црномањастог типа, који је, изгледа, гласно причао и био 
помало разметљив. 
- Није ли ово Драгослав Шекуларац?, приупитао је 
Црњански другове писце, или другове комитетлије. 
- Наравно да је то Шеки, добио је потврдан одговор. 
Онда је Црњански устао, пришао Шекуларцу у намери да 
се упозна с њим, сео за његов сто и никада се није вратио 
за претходни...
О чему су причали?
Немам појма.  Мада и данас круже, Београдом, разне 
анегдоте о том сусрету. 
Једино што могу да кажем, да поуздано знам да су се те 
вечери, ма колико то патетично звучало, спојиле звезде, 
две величине, двојица велемајстора – један писане речи, а 
други фудбалске игре. 
За други део ове приче (ако смем да је назовем причом) 
инспирисао ме је, недавно, писац Вуле Журић. Он вели 

- отприлике ћу га парафразирати – да је највећи део 
прича у породицама оних двадесет и кусур милиона 
Југословена који нису имали ту срећу да гледају Шекија, 
када се, је л, да, отварала прича о фудбалу, почињала и 
завршавала о виртуозу ове игре. Толика је била његова 
популарност, коју нико није достигао – можда је зато, 
био, једноставно, највећи. 
Приче о Шекију, нису заобиђене ни у мојој широј 
породици, али је она (породица) била и привилегована 
да је добије из прве руке: 
- Година је 1964, пролеће, готово крај сезоне. Гостовали 
смо у Београду, али се њему, очито није играло. Није био 
задовољан – управа га је гарант закинула за неку лову. 
Наш бек, није пристојно да му спомињем име, који га 
је чувао, желео је да се покаже, да народ види како он 
добро чува Шекија, па га је добар део меча баш добро 
пеглао и ужасно нервирао. А онда је дошао величанствен 
тренутак. Примио је лопту, Шеки, негде око пенала 
и то тако да му се „залепила“ за копачку и у истом је 
тренутку пребацио овог свог чувара. Потом, више ни не 
знам како, заобишао је и мене и још једног мог саиграча, 
побацао нас по трави, па му ни то није било доста, већ 
је предриблао и голмана и ушетао се у гол. А, онда је, 
пролазећи, поред овог што га је тукао, добацио: „А лепо 
сам ти рекао да ми се данас не игра, а ти навалио да ме 
бијеш“...
Ово је, понекад, на породичним скуповима, најчешће код  
бабе и деде, причао мој покојни стриц, иначе фудбалер 
Новог Сада из његових најславнијих дана, када је три 
сезоне провео у Првој лиги.  
П.С. – Петог јануара отишао је најпопуларнији и 
вероватно највећи фудбалер југословенског простора. 
За Звезду одиграо скоро 400 утакмица, на Светском 
првенству у Чилеу године 1962. (Југославија четврта) 
проглашен за најбољег играча. Звали су га „бели Пеле“.

Лутам, још, витак, са сребрним луком,
расцветане трешње, из заседа, мамим,
али, иза гора, завичај већ слутим,
где ћу смех, под јаблановима самим,
да сахраним....

Лутам, још, витак, са шапатом страсним
и отресам чланке, смехом преливене,
али, полако, трагом својим, слутим,
тишина ће стићи, кад све ово свене,
и мене, и мене.

Овога пута о пензионерима малко другачије. Мање 
текста, а више фотографија. Слике су стигле са 
новогодишњих дружења у београдском, зрењанинском 
и кикиндском клубу, захваљујући љубазности чланова 
УПР ЈП „Србијагас“. Јасно, главно и најмасовније (око 
50 гостију) обележавање одласка старе и дочека Нове 

године било је у Новом Саду,  26. децембра, у 
клубу „Соња“. Гости су били испред синдикалне 
организације наше компаније Радан Поповић, 
затим председник Савеза пензионера Војводине 
Милан Ненадић, потпредседник Удружења 
пензионера Новог Сада Мирко Ковачевић 
и председник Удружења пензионера ПТТ 
саобраћаја Нови Сад Мирко Божић. Председник 
пензионера наше фирме Бошко Тодоровић је, 
као и увек, поздравио присутне и у неколико 
кратких реченица подсетио на најважније 
активности током 2018, да би у забавном делу 
агилна Ана Старчевић, као и увек, припремила 
неколико друштвених игара. Забавно је било и у 

Београду 24. децембра на дружењу тридесетак чланова, 
Зрењанину 27. децембра у Градској кафани „Стара 
занатлија“ (40) и Кикинди 29. децембра. У „Белој вили“ 
било 20 чланова кикиндског клуба.

В. Уторник

Наши пензионери дружењем испратили стару годину

ВЕСЕЛО У СВИМ КЛУБОВИМА

Непролазно

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ (1893-1977): „СТРАЖИЛОВО“

РОЛНИЦЕ СА ШАФРАНОМ
2,5 dcl млека кад проври склоните са ватре, додајте 110g путера, 100g шећера, 
1/2 кашичице соли и једна и по шафрана. Измешајте и кад се прохлади додајте 
7g сувог квасца, па оставите 10 минута да одмори. Додајте 1 умућено јаје 
и 600g брашна постепено. Добро умесите тесто и оставите 1 сат да расте. 
Премесите тесто, развуците га да буде 25x35cm, премажите га са 20g истопљеног путера, 
поспите га са 100g грожђица и кандираних трешања, увијте у ролат па исеците на ролнице. 
Усправно сложене ролнице оставите 1 сат да нарастају па их премажите жуманцетом, поспите 
са 2 кашике шећера и пеците 40 мин на 200о.          (Припремила: Б. Радуловић)

Никада доста разговора и успомена, са новосадског дружења

Гости: Ковачевић, Божић, Ненадић Масовни одзив чланова београдског клуба

Осмеси у Кикинди... ... и Зрењанину



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


