БИЗНИС КЛУБ

GasTeh, предузеће за производњу гасне и
енергетске опреме и инжењеринг

За десет година до лидерске
позиције у региону

С

вечаним отварањем нове
хале процесне опреме и
пуштењем у рад најсавременијих ЦНЦ машина, у
друштву бројних пословних партнера,
инвеститора, представника Покрајине
Војводине и општине Инђија, GasTeh
је у прошли петак, 23. новембра, обележио свој јубилеј – 10 година успешног рада и континуираног развоја
у складу са највишим стандардима
квалитета у области гасне технике у
свету. Био је то празник за све који су
допринели да GasTeh из фирме са десет запослених у изнајмљеном простору, израсте у регионалног лидера у
области технологије за примену природног и течног нафтног гаса и производње гасне опреме, са сопственим
простором и великим кадровским и
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техничким могућностима за освајање
нових тржишта и развој нових послова. Свечаност поводом јубилеја била
је добра прилика за кратак осврт на
претходних 10 година рада и кључне догађаје који су определили пословни пут и развој GasTeh-а, као и
за објављивање важне вести о уласку
GasTeh-а у нову област пословања –
у ауто-индустрију.
Пошто све почиње од одлуке и
идеје, први и најважнији догађај био
је у априлу 2002. године када су Мирољуб Саџаковић, Драган Глушица,
Момир Антонић, Братислав Саџаковић и Драган Момчиловић одлучили да оснују фирму и да у њу унесу
знање, дотадашње искуство у области гасних технологија и уверење да
великим радом, непрестаним струч-

ним усавршавањем и мотивацијом
запослених, фирма може да постигне успех на тржишту. Поштен однос
према раду и клијентима и спремност
да добит фирме деле сви који су за њу
заслужни, као и принцип да је за успех
фирме најважније да буду задовољни и
клијенти и запослени, били су кључни
фактор који је допринео да данас, десет
година касније, стотинак запослених у
GasTeh-у ради у сопственом простору
на око 500 метара квадратних канцеларијског и пројектантског простора и
у производним погонима на око 3400
квадратних метара, коришћењем најсавременијих машина и уређаја за
машинску обраду метала, контролу
и заваривање. Акредитована лабораторија за гасну технику у потпуности прати производни програм
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Рад се исплати

GasTeh-а и контролише опрему

светских произвођача која је присутна на нашем тржишту, тако да је квалитет свих послова које ради GasTeh
строго контролисан и практично без
могућности да дође до грешке.
„Основне делатности GasTeh-а су
производња гасне и енергетске опреме, пројектовање и инжењеринг у
области примене природног и течног
нафтног гаса. Опрема се производи по
сопственим техничким решењима и
технологији стручњака GasTeh-а, а
више конструкција је заштићено код
Завода за патенте. За кратко време
GasTeh је постао лидер у технологији
примене течног и природног гаса у индустрији и највећи произвођач гасне
опреме на Балкану. Посебно истичем
пројекте применекомпримованог природног гаса (CNG-а) и мешаног гаса
TNG - ваздух код индустријских потрошача на којима смо последње две
године постигли запажене резултате. Многи од наших производа који
се уграђују у наведене инсталације
су јединствени по својој конструкцији и квалитету“, рекао је на свечаности приликом отварања новог
погона директор Мирољуб Саџаковић, и додао:
„Користим ову свечану прилику
да истакнем да смо реализовали гасификацију више од 500 индустријских
и комуналних објеката са природним
и течним гасом, те да смо изградили
и испоручили опрему за више од 200
пунионица аутомобиле за TNG. Логично, имајући у виду нашу делатност, наши највећи купци су чланице
НИС-а, Југоросгас и јавна предузећа
за дистрибуцију природног гаса и предузећа за дистрибуцију течног нафтног гаса. На нашу жалост и на штету
државе, међу највећим купцима није
ЈП Србијагас. У периоду од 10 година, укупни реални приход је растао
по стопи од 37% годишње. У истом
периоду број радника се повећавао
за 15% сваке године и данас фирма
има 100 запослених, од којих је 20 са
факултетском дипломом. Поред тржишта Србије, GasTeh је присутан на
страном тржишту и успешно извози у
Русију, Аустрију (за ауто-индустрију
Немачке), БиХ, Црну Гору, Македонију, Хрватску, Либију и Израел. Посебно треба истаћи сарадњу са купцима из Русије и Аустрије, где се извоз
одвија континуирано и увећава се из
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- Они су у GasTeh-у од првог дана: заслужене награде, и фотографија
за успомену на први десетогодишњи јубилеј фирме.

Резултати и последице
У протеклих 10 година, GasTeh је на страно тржиште
извезао своје производе и услуге у вредности од 6,2
милиона евра, инвестирао у објекте и опрему 3,6 милиона
евра сопствених средстава - око 85% остварене добити
усмерено је у развој и инвестиције. Редовно је исплаћивао
личне дохотке, регрес, топли оброк, трошкове превоза и све
друге обавезе које закон прописује, али и много тога што
не налаже закон, али диктирају правила поштеног односа
према запосленима који живе од своје фирме – тако је, на
пример, GasTeh значајна средства исплатио радницима у
виду зајма за решавање стамбених и других потреба.“

године у годину. GasTeh је извоз гасне опреме почео 2004. године, када
је кренуо извоз опреме за северни,
најхладнији део Сибира, где је опрема GasTeh-а задовољила рад у најсуровијим условима, на температури
од – 600C, што је омогућило да се купци широм Русије определе за опре-

му произведену у Инђији. За средње
и високе притиске GasTeh је заузео
треће место од иностраних фирми
на руском тржишту. Иначе, просечна
стопа раста извоза за осам година је
93% и извоз данас чини 40% од обима производње GasTeh-а.
Упоредо са растом производње и
извоза, наметнула се потреба инвестирања у нове производне погоне и
најсавременије машине. У први производни пословни објекат величине 1.800 квадратних метара, GasTeh
је инвестирао 700.000 евра и тај погон отворен је 2005. године. И поред
светске економске кризе, фирма доноси одлуку о уласку у другу фазу градње
и током 2011/2012. године гради халу
процесне опреме површине 1.700 квадратних метара, трафо-станицу снаге 630 kW, компресорску станицу и
интерне саобраћајнице. Паралелно
са градњом објекта врши модернизацију процеса производње, набавку
најсавременијих машина за машинску
обраду метала. Вредност ових инвестиција, које су поводом јубилеја свечано отворене и пуштене у рад, износе
два милиона евра и њима су створене
могућности за повећање производње
и пријем нових радника.
Евидентан успех који је GasTeh
остварио у кратком периоду је резултат доброг програма, искуства и
стручности кадрова, улагања у развој
и огромног труда свих запослених, као

и створена повољна клима за развој
приватног предузетништва у општини
Инђија“, нагласио је Мирољуб Саџаковић, и додао да је важан и неопходан
још један, ретко помињан “састојак”
стварног успеха: поштење!
Технички директор Момир Антонић захвалио је свима који су дошли
да поделе радост јубилеја са запосленима у GasTeh-у, а гостију је било из
читаве Србије и суседних држава, из
Немачке, Русије и Израела. И свима
њима је заједничко то што су задовољни квалитетом производа и нивоом професионалне услуге компаније GasTeh.
„Ми стрпљиво радимо, учимо, инвестирамо у нову опрему и објекте и
желимо да нашу понуду подигнемо
на још виши ниво. Познато је да се
наше предузеће бави инжењеринг
пословима, што значи да ми уговарамо, пројектујемо, градимо, пуштамо у
рад гасне и енергетске објекте у које
уграђујемо опрему из производног
програма GasTeh-а и наших коопераната. За 10 година урадили смо 700
главних пројеката и постали цењена
пројектна кућа за гасне инсталације.
Период економске кризе успешно
смо савладали захваљујући добијеним тендерима на нашим великим
инвестицијама од којих посебно истичемо: Југоросгас – Магистрални гасовод, ГМРС и МРС на деоници Ниш
– Лесковац - Власотинце; Београд-

ске електране – МРС Топлана Нови
Београд, капацитета 100.000 m3/h
која је највећа у Србији; НИС Рафинерија нафте Панчево – две станице
капацитетља MRS Q = 40.600 m3/h i
RS Q = 6.000 m3/h; ФАС Крагујевац
– МР капацитета 30.000 m3/h; Импол Севал; Ваљаоница бакра Севојно;
Ball Packeging; Хемофарм; Сирмиум
Стил; Кнауф; Гранд; Политика; Фабрика папира Дреник и многи други,
које једнако поштујемо. Извоз опреме и услуга у суседне земље, у Русију,
Аустрију, Израел, Либију стално се
повећава, како по обиму тако и по
простору који освајамо. Само у току
последње година пустили смо у рад
објекте у Мостару, Бенгазију, Владивостоку и у многим другим градовима
и земљама. Важан део нашег посла је
у области коју интензивно развијамо

У претходним годинама, GasTeh
је био ангажован свих дванаест
месеци у години, а радници су често
радили и прековремено, али – то
овде никоме не пада тешко јер иза
добрих радних резултата, увек следе
и добри финансијски резултати.
Поред редовне плате и плаћеног
прековременог рада, ту су врло често
13. па и 14. плата, дивиденде, а
поводом јубилеја, запослени који су
од прве године у GasTeh-у добили
су и специјалне поклоне – новчане
награде и ручни сат! Као у добра, стара
времена када су се рад и лојалност
фирми високо вредновали. Срећом,
још има компанија чији менаџмент зна
да један човек не може готово ништа,
а тим задовољних људи – може чудо
да направи, па и успех у време кризе.
током прошле и ове године, а то је
компримовани природни гас. У овом
кратком периоду, 15 индустријских
потрошача определило се за енергент
ЦНГ, а вредност ових уговора износи
два милиона евра. На крају, желим да
кажем: посебно нам је драго што сте
данас ваше драгоцено време посветили GasTeh-у и омогућили нам да се
овога пута, уместо пројектима и производима гасне опреме, представимо
у улози доброг сремског домаћина“,
рекао је Момир Антонић, и потом
уручио награде запосленима који су
од прве године у GasTeh-у. Награде
је примило 20 радника.
На свечаности поводом 10 година
рада GasTeh-а, запосленима и њиховим гостима обратили су се и члан
покрајинске владе Бранислав Бугарски, покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, председник општине Инђија
Петар Филиповић, професор Мартин
Богнер и инвеститор из Израела Јуриј
Гинзбург. Петар Филиповић је власницима и запосленим компаније GasTeh
пожелео још много година успешног
пословања и инвестиција и обећао да
ће општина Инђија наставити да помаже и пружа подршку свим успешним компанијама попут GasTeh-а, а
Бранислав Бугарски је изразио наду
да ће се врло брзо, у интересу Србије,
међу пословним партнерима GasTeh-а
наћи и Јавно предузеће Србијагас. n
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