ПРОГРАМ РАДА
СТРУЧНОГ УДРУЖЕЊА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Прoгрaм рaдa Удружeњa у 2017. гoдини сaчињeн je нa бaзи сaглeдaвaњa пoтрeбних
aктивнoсти кoje прoизилaзe из циљeвa и прoгрaмских зaдaтaкa Удружења, вeћ дoнeтих
oдлукa и оних рaниje плaнирaних, a нeрeaлизoвaних пoслoвa зa кojимa пoстoje рeaлнe
пoтрeбe, затим зaпoчeтих пoслoвa у прeтхoднoм пeриoду кao и рeaлних мoгућнoсти за
рeaлизaциjу плaнa уз стално праћење текућих проблема који искрсавају и бивају
наметнути дистрибутерима, а да за решавање истих удружење може дати свој пуни
допринос.
Увод
Стручно удружење за дистрибуцију природног гаса, основано је ради организованог,
удруженог и ефикасног деловања Енергетских субјеката Дистрибутера природног гаса
и других привредних друштава и предузетника из делатности природног гаса, у
области обављања енергетских делатности као и пројектовања, инжењеринга,
консалтинга и изградње инфраструктурних објеката, производње и набавке опреме у
сарадњи са другим индустријским субјектима чији се производи уграђују у
ифраструктурне објекте објекте или се пласирају у опремање и функционално
коришћење изграђених објеката
у сврху њиховог даљег одржавања, односно
експлоатације.
Промовисањем својих потенцијала, дефинисањем заједничких интереса и одржавањем
перманентних односа са надлежним државним органима и институцијама у земљи и
иностранству Удружење ће настојати да допринесе афирмацији делатности и стварању
услова за успешно пословање.
Током 2016. године остварени су основни задаци Удружења, јачање његовог утицаја
кроз његово деловање уз стално повећавање чланства, његово присуатво и његова
промоција пред надлежним државним органима и институцијама, као и у привреди и
друштву уопште. Такође су наставлјени процеси позиционирања Удружења у односу
на друга Удружења сличног одређења и појачана сарадња и заједнички наступ.
Тиме је створена основа за даљи садржајно пунији рад и шире укључивање Удружења
у активности везане за пословање привредних друштава - Енергетских субјеката у
сфери обављања енергетских делатности као и укључивање Удружења у законодавне
активности на даљој доградњи законских решења која дефинишу односе у области
енергетике пре свега везано за отварања тржишта природним гасом.
Основе Програма
Рад Удружења у 2017. години одвијаће се у оквирима континуитета започетих
активности и нових садржаја у складу са следећим приоритетним задацима и
активностима:
1. Наставак позиционирања и институционалног јачања и оспособљавања
Удружења за испуњење циљева оснивача и његових чланова.
2. Стална промоција улоге Удружења у сфери деловања Енергетских
субјеката и у широј друштвеној заједници.
3. Дефинисање потенцијала, потреба и законских и економских оквира за
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успешно пословање енергетског сектора.
4. Подршка Енергетским субјектима, у сфери избора софтвера, избора и
унификације опреме, давања доприноса везано за испуњеност услова за
бављење енергетским делатностима
5. Приоритетне активности од посебног интереса за чланице Удружења
1. Наставак позиционирања и институционалног јачања и
оспособљавања Удружења за испуњење циљева оснивача и његових
чланова.
o
o
o
o
o

o
2.

Оствариваће се непосредна сарадња са надлежним министарством, посебно
кроз учешће у законодавној активности,
Након усвајања Измена и допуна Закона о енергетици, Удружење ће се
активно укључивати у процес израде бројних подзаконских аката,
Наставиће се активности на стварању услова за пуну сарадњу са Агенцијом
за енергетику, као и већ започета сарадња са Удружењем за гас Србије,
Интензивираће се сарадња са Инжењерском комором Србије, између
осталог и кроз потписивање Протокола о сарадњи,
Унапређиваће се унутрашња организација и садржајно обогаћивати рад
Удружења кроз формирање Сектора - Радних група са циљем да својим
члановима обезбеди проширење стручних и научних знања, те да својим
члановима обезбеди правовремено неопходне стручне, научне, технолошке
и пословне информације,
Интензивно ће се радити на повећању броја чланова Удружења,

Стална промоција улоге Удружења у привреди и друштвеној заједници
o

o
o
o

o

Јачаће се промотивне активности ради унапређења сарадње са медијима и
свим другим релевантним чиниоцима, посебно органима и институцијама
државе,
Успоставиће се веб сајт Удружења и његовим ажурирањем јачаће се везе са
чланицама Удружења,
Организоваће се учешће Удружења на Међународним скуповима из области
енергетике,
Промовисаће се идеја о потреби присуства и учешћа чланова Удружења на
међународним манифестацијама из области енергетике пре свега на
Светском конгресу за гас,
Организоваће се одржавање различитих облика стручних расправа путем
округлих столова, трибина и саветовања.

3. Дефинисање потенцијала, потреба и законских и економских оквира за
успешно пословање енергетског сектора
Енергетски сектор обухвата широку лепезу активности од обављања енергетских
делатности до пројектовања и извођења енергетских објеката и производње опреме,
као и низа других делатности у функцији рада и развоја енергетског сектора, који
заузимају доминантну позицију у плановима развоја земље.
Колико је енергетски сектор значајан за развој земље види се кроз показатељ
заинтересованости за изградњу магистралног гасовода Јужни ток, као и за могуће
конекције на гасоводе у окружењу.
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Уверени смо, да би уз одговарајуће мере Републике Србије, наш енергетски сектор
могао знатно да допринесе економском напретку земље и буде значајан учесник у
реализацији инвестиционих пројеката.
Удружење ће настојати да утиче нa формирање пословне политике и тржишних
услова привређивања у области обављања енергетских делатности на основу
заједничког рада са надлежним министарством у циљу стварања реалног амбијента
пословања и одржавања нивоа сигурног снабдевања купаца природним гасом.
У овом сегменту планираних активности Удружење ће:
o

Стварати базе података о свим енергетским субјектима за обављање
енергетских делатности, као и најзначајнијим компанијама које су оствариле
запажене пословне резултате у Србији, и ван Србије у домену изградње
енергетских објеката.

o

Обједињавати податке о сада расположивим капацитетима и пословним
потенцијалима енергетских компанија у Србији ради дефинисања прихватљивих услова за учешће домаћих привредника односно њихових
конзорцијума на тендерима за реализацију државних инфраструктурних
пројеката без обзира на изворе финансирања тих пројеката.

o

Сачинити анализу законодавних ограничења и неприхватљивих економских
услова за пуно ангажовање домаће енергетске индустрије на пословима у
земљи. Резултати ових анализа са предлозима решења за одређене проблеме
били би достављени надлежним државним органима на разматрање.
Удружење ће са надлежним институцијама и факултетима посебно
покретати питање профилисања кадрова потребних енергетском сектору и
стручног образовања уопште.

o

4. Подршка Енергетским субјектима, у сфери избора софтвера, избора
и
унификације опреме, давања доприноса везано за испуњеност услова за
бављење енергетским делатностима

5.

o

У оквиру прокламованих мера државне политике Удружење ће дужну
пажњу посветити и овом важном сегменту наше делатности, посебно у
области унификације софтвера и опреме као резултата дугогодишњег
искуства везано за избор софтвера и опреме ради поузданијег и бржег
праћења и размене података.

o

У том смислу формираће радне групе које би заједно са члановима
Удружења разрадиле сваки појединачни проблем са којим се енергетски
субјекти сусрећу у процесу обављања енергетских делатности и такође
предлагали мере из области јавних набавки, тендерских процедура нарочито
у мањим локалним заједницама где нема довољно квалификоваих кадрова,
из области финансијског пословања и примене иновираних законских
решења која доносе доста новина као што је случај са отварањем тржишта
природног гаса.

Приоритетне активности од посебног интереса за чланице Удружења
Специфичне потребе од интереса за поједине чланице, проистекле из рада и праксе,
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анализираће се и обрађивати у сарадњи са конкретим компанијама. Ово се односи
како на питања из домена законских решења и њихове примене тако и на
прктична искуства и решења која би могла бити од користи и за друге
енергетске субјекте и привреднике.
Овако дефинисан Програм рада Стручног удружења за дистрибуцију природног гаса
чини основни оквир за њено деловање у 2017. години. Он је отворен за све предлоге и
иницијативе члапова, и његова конкретизација и практично спровођење биће,
дефинисани реалним потребама енергетског сектора и усмеравани ставовима
Скупштине и Управног одбора Удружења.
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