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ТОПЛАНА „ШАМПИОН“ НОВОСАДСКОГ 
ЈАВНОГ СЕКТОРА У 2017. ГОДИНИ

Топлана већ другу годину није корисник текућих субвенција Града, а од 
наредне године ни корисник капиталних субвенција, док су пословни 
резултати све бољи из године у годину

Почетак нове грејне сезоне Новосадска топлана je 
дочекала спремно потврдивши да корисници услуга 
могу да буду безбрижни пред хладним таласима и ду-
гом зимом, јер ће Топлана несметано обављати своју 
основну делатност. На тему пословних резултата Но-
восадске топлане, инвестиционих радова и спремно-
сти система за температуре испод нуле, разговарали 
смо са директором Топлане Добросавом Арсовићем, 
који је, као најважније, истакао да сви топлотни из-
вори несметано испоручују топлотну енергију за 
грејање, као и да су уговорене потребне количине 
енергената, и да нема места бојазни да ће било шта, 
што је у ингерeнцији Топлане, угрозити висок ниво 
квалитета услуге.

Новосадска топлана је у претходној години чак два 
пута смањила цене свих услуга. Како је, у односу на 
овај податак, завршена пословна година?

И поред поменутог смањења цена свих услуга, уз 
подршку Града као оснивача, мењајући стил и начин 
рада, а руководећи се принципима рационалности и 
ефикасности, уз максималну штедњу на нивоу целог 
предузећа, Топлана је и претходну пословну годину 
успешно завршила уз позитиван пословни резултат 
у износу од 934,5 милиона динара, док нето добитак 
износи 833,3 милиона динара. Презадовољан сам 
резултатима и морам да истакнем да је данас Топла-
на предузеће које је ликвидно и поштује рокове за 
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измирење обавеза како за испоручени гас, тако и 
за измирење свих осталих доспелих обавеза. Укуп-
не расходе у 2016. години, у односу на 2015. годину, 
смањили смо за 7,50%, од тога пословне за 8,46%, а 
финансијске расходе, због побољшане ликвидности 
и благовременог плаћања обавеза, за чак 31,02%. До 
данас, на име пореза за остварену добит у 2016. годи-
ни и аконтације пореза за 2017. годину, уплатили смо 
у буџет РС износ од 309,4 милиона динара. У буџет 
Града Новог Сада, на име 50% остварене добити у 
2016. години, Новосадска топлана уплатила је, 30. но-
вембра, 416,7 милиона динара. 

Цифре које сте навели изванредно описују ста-
билну финансијску ситуацију Предузећа. Колико је 
тешко било достизање овог резултата, с обзиром 
на велике губитке из протеклог периода?

Новосадска топлана већ две године није корисник 
текућих субвенција оснивача, Града Новог Сада, а 
одрекли смо се и коришћења капиталних субвенција 
за наредну годину, због чега служимо за пример 
пословања једног јавног комуналног предузећа које 
успева да реализује велике пројекте реконструкције и 
модернизације без финансијске помоћи оснивача. 

У складу са оствареним финансијским резулта-
том одрекли смо се дела додељених капитал-
них субвенција у износу од 60 милиона, тако да је 
реконструкција вреловода на Булевару Слободана 
Јовановића, за коју је претходно било намењено тих 
60 милиона динара из капиталних субвенција, финан-
сирана из сопствених средстава у износу од 105,7 ми-
лиона динара. Уверен сам да на овај начин значајно 
доприносимо напретку Новог Сада, јер не користећи 
средства из буџета Града, стварамо могућност да се та 
средства преусмере и искористе за унапређење дру-
гих сегмената комуналног система Града којима је то 
потребно. 

Целокупно наше пословање показује да се стручним 
и савесним управљањем предузећем може промени-
ти негативан тренд пословања и да се од предузећа, 
које је било суочено са вишегодишњим пословањем 
са губитком, може достићи рекордна добит од 833,3 
милиона динара и створити успешно предузеће 
које остварену добит може да усмери у изградњу 
и реконструкцију вреловодног система, како би се 
остварила квалитетнија и јефтинија испорука то-
плотне енергије нашим корисницима.
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Сведоци смо обимних радова широм града током 
минулог лета. С обзиром на то да се Топлана одрек-
ла дела субвенција за капиталне инвестиције и да 
није корисник текућих субвенција, на који начин су 
финансирани сви ови радови?

Искључиво добро пословање омогућило нам је да, за 
2017. годину, определимо чак милијарду и 150 мили-
она динара само за радове на реконструкцији врело-
водне мреже, што је чак дупло више него у 2016. го-
дини.

Овим темпом, реконструисањем преко 10 километа-
ра вреловодне мреже годишње, вреловодна мрежа у 
Новом Саду се сврстава у просек старости вреловодне 
мреже европских градова, чиме Новосадска топлана 
доказује да служи на понос Новом Саду и значајно 
доприноси квалитету живота у њему. О великом 
значају радова на реконструкцији вреловодне мреже 
и прикључака најбоље сведочи податак да је управо 
захваљујући овим радовима, степен корисности дис-
трибутивног система достигао 90%, што је велико 
постигнуће у односу на дужину вреловодне мреже у 
Новом Саду, као и на број објеката и топлотних под-
станица.

Из буџета Града, оснивача Предузећа, за 2017. годи-
ну на крају је издвојено 76,3 милиона динара за ра-
дове на реконструкцији 1.250 м трасе вреловода и 
вреловодних прикључака у Косовској улици, где је 
замењено 2.500 м старих, челичних цеви у бетонском 
каналу новим, предизолованим цевима. Сви остали 
радови на реконструкцијама вреловодне мреже, као 
и реализација свих пројеката на модернизацији и 
унапређењу техничког система Новосадске топлане, 
финансирани су и биће финансирани из сопствених 
средстава Предузећа.

Када подвучете црту сада, када је готово све завр-
шено, колико је укупно тога урађено на мрежи, да 
ли се и где још увек ради, и да ли сте задовољни? 

До сада је реконструисано близу 15 километара вре-
ловода, приликом чега је замењено готово 35 кило-
метара вреловодних цеви.

Реконструисано је 1.000 метара магистралног вода 
на Булевару ослобођења, на 1.250 метара трасе у 
Улици Новосадског сајма, на 1.100 метара у бло-
ку улица Јанка Чмелика, Милана Протића и Бошка 
Вребалова, у Алмашкој и блоку Масарикове и Улице 
Арсе Теодоровића, као и на још двадесетак локација 
широм града. Једини критеријум за одабир локација 
биле су старост вреловода и учесталост хаварија то-
ком протекле грејне сезоне.

Почетком октобра смо почели радове на изградњи 
потпуно новог вреловoда за наше кориснике са то-
плотног подручја Топлане „Петровaрадин“. Радови су 
у завршној фази и не утичу на континуирану испоруку 
топлотне енергије корисницима из Петроварадина, 
јер се обављају физички ван постојећег вреловода, 
док ће превезивање на нову трасу бити усклађено са 
повољним временским приликама.

С обзиром на то да, како сам већ рекао, радови не ути-
чу на испоруку топлотне енергије, лето и рану јесен 
смо искористили за завршетак радова који су прети-
ли да угрозе почетак грејне сезоне, а са овима нам се, 
у том смислу, није журило. Са аспекта старости вре-
ловода у Петроварадину и учесталости хаварија то-
ком претходне грејне сезоне, ипак нам се журило са 
изградњом новог вреловода, јер циљ нам је да Петро-
варадинци најниже зимске температуре дочекају са 
новом, поузданом и стабилном мрежом која ће одо-
левати свим изазовима које са собом носе температу-
ре испод нуле.
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На почетку разговора сте споменули и инвестирање 
у модернизацију система. Да ли нешто планирате, 
или већ радите, по том питању?

Планирање и реализација радова на модернизацији 
техничког система Новосадске топлане су константни, 
без обзира на период у години, односно да ли је грејна 
сезона у току или не. У вези с тим, најактуелније су 
припремне радње на реализацији пројекта изградње 
когенерационог постројења на Топлани „Југ“, инста-
лисане снаге 4 MW. Најјачи мотив за изградњу још 
једног когенерационог постројења је идеја да се у пот-
пуности искористи погодност Уредбе о подстицајним 
мерама за производњу електричне енергије, која је 
на снази до краја 2018. године. Наиме, настављамо да 
пласирамо електричну енергију у електродистрибу-
тивну мрежу по стимулисаној цени, као повлашћени 
произвођач електричне енергије.

Процењена вредност пројекта је 384 милиона дина-
ра и у потпуности ће бити финансиран из сопствених 
средстава Топлане.

У току су радови на изградњи новог котла на Топлани 
„Исток“, инсталисане снаге од око 60 MW, и наредна 
грејна сезона отпочеће с овим новим котлом. У скла-
ду са концептом развоја Топлификационог система 
Града, изградња новог котла побољшаће енергетску 
ефикасност и поузданост целокупног техничког систе-
ма, док ће грејање у источном делу града, односно на 
Подбари, Роткварији и у делу Старог града бити још 
стабилније, поготово при веома ниским температу-
рама, када ће ова топлана моћи да ради аутономно, 
односно без спрегнутог режима рада са „Термоелек-
траном-топланом Нови Сад“. Укупна вредност радова 
је 325 милиона динара, који ће у потпуности бити фи-
нансирани из сопствених средстава Предузећа.

Да ли ће, и у којој мери, когенерација на „Југу“ 
личити на оно когенерационо постројење на „За- 
паду“? И када смо се већ тога дотакли, да ли је 
пројекат на „Западу“ испунио Ваша очекивања?

Концепт когенерационог постројења на „Југу“ је го-
тово исти као и на Топлани „Запад“, где је завршена 
прва година експлоатације ове когенерационе елек-
тране. За годину дана електрана је произвела 76 
милиона киловат-часова електричне и 77 милиона 
киловат-часова топлотне енергије. То је количина „зе-
лене“ енергије довољна за снабдевање струјом око 
18.000 домаћинстава. Период поврата инвестиције 
изградње когенерационог постројења на Топлани „За-
пад“, која је износила 6,3 милиона евра, је 18 месеци, 
што значи да ће у априлу 2018. године у потпуности 
бити повраћена средства уложена у изградњу овог 
постројења.

Додатне приходе од пуштања у рад когенерационог 
постројења, Топлана је остварила продајом електрич-
не енергије из когенерационог постројења на Топлани 
„Запад“. Важно је нагласити да је то најиновативнији 
пројекат Новосадске топлане. Овим пројектом поста-
ли смо лидер у земљи будући да смо прва топлана у 

Новосадска топлана инвестира највише од 
свих

Ова фирма је пре неколико година има-
ла велике губитке, а данас има позитив-
но пословање, снижену цену и највише 
инвестира од свих градских комуналних 
предузећа. На предлог Новосадске топла-
не измењена је градска одлука, па ће од 
сада Топлана финансирати све подстанице 
и прикључке и неће бити оптерећени ни 
инвеститори, ни грађани - истакао је, између 
осталог, градоначелник Новог Сада Милош 
Вучевић поводом обиласка Топлане „Запад“ 
уочи грејне сезоне, 6. октобра, и том приликом 
похвалио раднике и руководство Предузећа 
за изванредне резултате.
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Србији са изграђеним когенерационим постројењем. 
Постројење производи значајну количину електрич-
не енергије која се пласира у електродистрибутивну 
мрежу. Од продаје електричне енергије, произведене 
из когенерације, обезбедиће се део средстава неоп-
ходних за одржавање и унапређење техничког систе-
ма, што је од великог значаја како за Град Нови Сад – 
као оснивача, Новосадску топлану, тако и за грађане 
Новог Сада.

Изградњом ове електране и планираном реализа-
цијом изградње когенерационе електране на Топла- 
ни „Југ“, наш град се промовише у једног од лидера 
даљинске енергетике у овом делу Европе и показује 
пут како се стратешким планирањем може трансфор-
мисати конвенционалан систем даљинског грејања у 
модеран и одржив систем даљинске енергетике.

Целокупно пословање Новосадске топлане дефи-
нисано је Одлуком о производњи, дистрибуцији и 
снабдевању топлотном енергијом, која је с јесени 
претрпела извесне промене. На чију иницијативу и 
с којим циљем је Одлука мењана?

На предлог Заштитника грађана Града Новог Сада, 
као и на основу извештаја Покрајинског омбудсма-
на о вршењу комуналне делатности производње 
и дистрибуције топлотне енергије, Новосадска то-
плана покренула је иницијативу за измену Одлуке 
о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлот-
ном енергијом из Топлификационог система Града 
Новог Сада. Мотив за покретање иницијативе било 
је усклађивање Одлуке са Законом о енергетици, За-
коном о ефикасном коришћењу енергије, потом са 
Законом о комуналним делатностима, Законом о 
планирању и изградњи, као и усклађивање са Зако- 
ном о становању и одржавању зграда.

Измене у Одлуци усмерене су, пре свега, према корис-
ницима услуга. Како би корисници лакше остварива-
ли своја права, а Предузеће извршавало своје обаве-
зе, новом одлуком је регулисана свака потенцијална 
ситуација у односу Топлана - корисник услуга, по-
чевши од изградње објекта до крајњег производа, 
грејања и топле воде.

У раду Новосадске топлане не постоји ништа што 
би остало за претпоставку или за слободну проце-
ну, све је формализовано и прописано Одлуком о 
производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном 
енергијом, а најновијим изменама Топлана је само 
ближа корисницима услуга.

Које измене бисте истакли као најзначајније за ко-
риснике услуга и за пословање Предузећа?

Измене у Одлуци односе се, пре свега, на термино-
логију и дефиниције које су сада усклађене са пропи- 
сима који регулишу област енергетских и комунал-
них делатности, а све у циљу прецизнијег и лакшег 
тумачења и примена истих.

Најзначајнија измена у Одлуци о производњи, дистри-
буцији и снабдевању топлотном енергијом је та што 
ће трошкове изградње прикључка и топлотне подста-
нице убудуће сносити Предузеће. У циљу стимулације 
прикључења новоизграђених објеката на систем 
Новосадске топлане, а као резултат изузетно добре 
финансијске ситуације, Топлана је у могућности да 
преузме трошкове за изградњу прикључка и топлотне 
подстанице и тако допринесе умањењу цене квадрат-
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ног метра стамбеног или пословног простора у Новом 
Саду. Оваквим видом подстицања прикључења нових 
објеката у топлифицираним зонама града на систем 
даљинског грејања, Град Нови Сад следи Стратегију 
развоја енергетике Републике Србије и мере за њено 
спровођење.

Измене Одлуке, такође, садрже и даље пролонгирање 
примене модела наплате према потрошњи за старе 
објекте (преко 1.150 таквих зграда у Новом Саду) све 
до стварања одговарајућих услова (изолација објекта, 
замена столарије...). У Новом Саду у енергетском раз-
реду „Ц“ има преко 150 објеката, односно 5.200 стам-
бених јединица за које се обрачун и наплата врше 
према измереној потрошњи и због веома добрих 
искустава овај систем ће наставити да се примењује 
на објекте који се убудуће буду градили. Град је пре-
познао велику разлику у енергетској ефикасности 
између старих и новијих објеката и уважио лоша иску-
ства градова у окружењу код преласка старих објеката 
на нови модел обрачуна и наплате, што је резултира-
ло одлагањем преласка све док и најстарији објекти 
не буду били на задовољавајућем степену енергетске 
ефикасности.

Одлуком је сада дефинисано и формирање цена снаб-
девања топлотном енергијом, која ће се утврђивати на 
основу Методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом, коју доноси Вла-
да Републике Србије. Новом oдлуком предвиђена је 
и могућност трајног искључења појединачног потро-
шача са Топлификационог система, уз задовољавање 
начела да само његово искључење не утиче на ква-
литет услуге и трошкове осталих купаца. Приликом 
дефинисања одредби о искључењу, Град је водио ра-
чуна о препорукама Заштитника грађана Града Новог 
Сада, као и Покрајинског омбудсмана, које су се одно-
силе на права и обавезе купца и снабдевача топлот-
ном енергијом.

Промене у Одлуци садржале су и промену услова за 
почетак и завршетак грејне сезоне. Наиме, грејна 
сезона, као и до сада, почиње 15. октобра текуће и 
завршава се 15. априла наредне године. Она може по-
чети и пре рока, када је према подацима Републичког 
хидрометеоролошког завода температура спољног 
ваздуха, измерена у Граду, три дана узастопно у 21 
сат 12°C или нижа, али сада не пре 1. октобра. Грејна 
сезона може да траје дуже од 15. априла, а најдуже 
до 3. маја, односно завршава се када је температура 
спољног ваздуха, почев од 13. априла, три дана уза-
стопно у 21 сат виша од 12°C.

Новосадска топлана је међу првим топланама у 
Србији отпочела грејну сезону 2017/2018. године, 
пре званичног рока. Да ли је све под контролом 
и да ли је систем спреман за најхладније зимске 
дане?

Апсолутно смо спремни. Добро смо почели и систем 
је одлично одговорио на све изазове и задатке у вези 
са припремом за најхладнији период године.

Током периода стабилизације система, радници То-
плане су, распоређени у дежурства, вредно радили 
како би корисници у што мањој мери осетили после-
дице ситних потешкоћа у раду, које су врло успешно 
решавали у ходу. Поред овога, уговорене су и по-
требне количине гаса, основног енергента који кори-
стимо, па смо и с те стране спокојни. Очекујем грејну 
сезону са минималним бројем хаварија, одно- сно 
без хаварија у деловима града где смо радили на 
реконструкцијама.

Сигуран сам да ће квалитетна и континуирана услу-
га током зиме оправдати сву гужву и измене режима 
саобраћаја у граду које смо имали током лета.

Разговор водила Ивана Станимировић
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ГРАЂЕВИНСКА СЕЗОНА НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ 
2017. ГОДИНЕ

У овој години само за радове на реконструкцији и ревитализацији 
вреловодне мреже уложено дупло више него у претходној, реконструисано 
je близу 15 километара вреловода, приликом чега је замењено готово 35 
километара вреловодних цеви

Податак да је Новосадска топлана, у 2017. години, 
само за радове на реконструкцији вреловодне мреже 
и вреловодних прикључака одвојила чак милијарду 
и 150 милиона динара, најбоље сведочи о обиму 
овогодишњих радова на терену.

Из буџета Града Новог Сада, оснивача Предузећа, за 
2017. годину издвојено је 76,3 милиона динара за ра-
дове на реконструкцији 1.250 м трасе магистралног 
вода и прикључака у Косовској улици.

Радови су се одвијали широм града док је критеријум 
за одабир локација био исти као и претходних годи- 
на – старост вреловода и учесталост хаварија током 
претходне грејне сезоне.

Грађевинска сезона текуће године отворена је ра- до-
вима на реконструкцији вреловода и прикључака 

у блоку улица Корнелија Станковића, Јанка Чмели- 
ка и Теодора Крачуна, потом у блоку улица Јована 
Бошковића, Максима Горког и Јована Ђорђевића, као 
и на непарној страни Шекспирове улице. Радови на 
реконструкцији вреловода су се одвијали и у Улици 
Омладинског покрета, на Булевару Јаше Томића и на 
Булевару Слободана Јовановића. Замењене су цеви 
вреловода и у блоку Трга Ференца Фехера и улица 
Максима Горког, Јована Ђорђевића, Владике Платона 
и Полита Десанчића.

Ништа мање радно лето није било ни у Улици Ново- 
садског сајма, на Булевару војводе Степе, као ни у бло- 
ку Алмашке и улице Павла Стаматовића. Радило се и 
на два дела мреже на Булевару цара Лазара, као и на 
вреловоду у Сремским Карловцима.
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Друга половина грађевинске сезоне отпочета је ра- 
довима на реконструкцији дела вреловода у блоку 
улица Војводе Мишића, Стевана Брановачког и Соње 
Маринковић, као и у блоку Мародићеве улице и улица 
Богдана Гарабандина и Сестара Нинковић, као и у кру-
гу Клиничког центра Војводине.

У блоку улица Војвођанских бригада, Милете Јакшића, 
Мирослава Антића, Жарка Зрењанина и Стражиловске 
улице такође се вредно радило на замени дотрајалог 
вреловода, као и у блоку улица Јанка Чмелика, Ми-
лете Протића и Бошка Вребалова, потом на Булевару 
ослобођења, у блоку Улице Арсе Теодоровића и Ма-
сарикове улице, у блоку улица Јанка Веселиновића, 
Илије Бирчанина и Корнелија Станковића и у блоку 
Стражиловске, Радничке и Улице Максима Горког.

Почетком октобра отпочети су радови на изградњи 
потпуно новог вреловода за кориснике са топлотног 
подручја Петроварадин. Радови се обављају физички 
ван постојећег вреловода и не утичу на испоруку то-

плотне енергије за грејање. У Петроварадину се изво-
ди нова траса паралелна са старом, дужине 1.300 ме-
тара, приликом чега се поставља 2.600 метара нових 
цеви.

Приликом планирања и извођења радова, посебна 
пажња била је посвећена томе да у што мањој мери 
буде поремећен редован режим саобраћаја, поготово 
у најфреквентнијим деловима града.

Заменом старих цеви новим, предизолованим, знатно 
се смањују губици на мрежи и енергетска ефикасност 
система подиже се на виши ниво. Радовима на мрежи 
у великој мери смањена је могућност хаварија и пре- 
кида у испоруци топлотне енергије за грејање, што је 
за Новосадску топлану од круцијалног значаја, јер је 
основна делатност Предузећа управо квалитетна и 
континуирана испорука топлотне енергије за грејање 
и припрему топле потрошне воде.

Ивана Станимировић

10

ТОП
НОВОСТИ

Н
О

В
О

С
А

Д
С

К
А

 Т
О

П
Л

А
Н

А
Још једно радно лето у Топлани



СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА УЗ ДАНЕ ОПУШТАЊА 
НАКОН ЗАВРШЕТКА ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Школа енергетике је одржана у две смене од 15 до 19. 
маја и од 22 до 26. маја 2017. године у Бањи Ковиљачи. 
Као и сваке године, осим рекреације и боравка у при-
роди, запослени у Новосадској топлани имали су при-
лику да добију корисна стручна предавања својих ко-
лега.

1. Примена биомасе у системима даљинског грејања у 
Данској
Предавачи: Горан Трајановски и Александра Лукић

2. Кључни показатељи производње и дистрибуције и 
профил потрошње топлотне енергије
Предавачи: Душан Мацура и Александар Данило-
вић

3. Анализа рада дистрибутивног система у претхо-
дној грејној сезони
Предавачи: Ненад Крагуљац и Владимир Стојков

4. Емисија гасова са „ефектом стаклене баште“ из 
термоенергетских постројења
Предавачи: Јулка Петровић и Милош Манојловић

5. Правилник о безбедности информационо-комуни-
кационог система ЈКП “Новосадска топлана“
Предавач: Невен Радман

Кључни показатељи производње и дистрибуције и 
профил потрошње топлотне енергије, Душан Мацу-
ра, руководилац Сектора производње и дистрибуције 
топлотне енергије:

„Поред изузетних енергетских показатеља за 2016. го-
дину, који су презентовани у овом раду, Школа енер-
гетике је била прилика да се анализирају дугорочни 

изазови система даљинског грејања Новосадске то-
плане – тренд смањења топлотног конзума и профил 
потрошње топлотне енергије за грејање крајњих ку-
паца.

Представљен је тренд раста укупне ефикасности си-
стема у претходних пет година, као и биланс рада ко-
генерационе електране ЦХП Запад у првих осам месе-
ци рада.

Анализиран је показатељ броја запослених у Србији и 
земљама региона по МW инсталисане снаге конзума.

Разматране су стратегије одрживог решење за „ТЕ-ТО 
Нови Сад” као базног извора топлотне енергије за То-
плификациони систем Града.

Презентован је концепт 4Г ДХ – 4. генерација система 
даљинске енергетике.”
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Анализа параметара претходне грејне сезоне, Не-
над Крагуљац:

„Презентација је тако направљена да буде разумљива 
свима, а не само људима из струке. Сагледали смо 
параметре из сезоне 2016/2017. и упоредили са сезо-
ном 2014/2015, 2015/2016, где се у табелама и графи-
конима јасно могу видети значајна смањења у броју 
хаварија и губитку хемијски припремљене топле воде 
за грејање и ТПВ. Поред тога, направљен је пресек 
броја подстаница, шахтова по рејонима из којих се 
може видети обим ангажованости радника на терену. 

Посебно смо се осврнули на:

- успешно завршену аутоматизацију 350 примарних 
топлотних подстаница, која треба да допринесе 
смањењу трошкова гаса за следећу грејну сезону;

- повезивање великог броја мерила топлотне 
енергије на систем даљинског очитавања, што ће 
убрзати посао очитавања и смањити вероватноћу 
грешке у очитавању на минимум.

Презентација је по први пут имала и списак свих 
локација у граду на којима су се изводили ра-
дови или на којима ће се изводити радови на 
реконструкцији. Тако су сви запослени, који су при-
суствовали предавањима, упознати са планираним 
реконструкцијама топловода у граду.”

Примена биомасе у системима даљинског грејања 
у Данској, Горан Трајановски, главни инжењер 
Одељења за производњу топлотне енергије:

„Овом презентацијом запослени су упознати са сав-
ременом применом биомасе у Данској у производњи 

топлотне енергије. Обрађен је начин обезбеђивања 
горива, снабдевање горивом, припрема горива и саме 
технологије сагоревања. Поред тога, дати су трошкови 
производње, као и јединачне цене топлотне енергије 
коју плаћају њихови грађани и вршено је поређење са 
ценама у Србији. Цела Данска и грађани су преусме-
рени на обновљиве изворе енергије. Тхистед, градић 
у којем су били запослени у Топлани у посети, са 
5.000 потрошача, где су већином индивидуалне куће, 
прикључен је на систем даљинског грејања. Као извор 
топлотне енергије користе биомасу, отпад и геотер-
малну енергију. Сви индивидуални пољопривредни 
произвођачи, поред тога што испоручују биомасу за 
топлану, имају и своје ветроенергане или енергане на 
биомасу.”

Правилник о безбедности информационо-комуни-
кационог система ЈКП „Новосадска топлана”, Не-
вен Радман, руководилац Центра за информационе 
технологије:

„Предавање је имало за циљ да се запослени упознају 
са разлозима увођења правилника као и о правима и 
обавезама рада у ИКТ систему који проистичу из овог 
правилника. Такође је наглашено да се ових правила 
треба држати и у свакодневном животу, нарочито ус-
лед познатог хакерског напада који се догодио прет-
ходних месеци широм света.”

Емисија гасова са „ефектом стаклене баште“ из 
термоенергетских постројења, Јулка Петровић, ру-
ководилац Одсека за безбедност и здравље на раду 
нагласила је да смо последњих неколико деценија 
сведоци све очигледнијих промена климе. Раније се 
клима мењала искључиво као резултат промена при-
родних околности док са развојем индустрије и по-
растом популације примат преузима људски фактор. 
Сматра се да ће у ближој и даљој будућности тај утицај 
расти и да ће његове последице у највећој мери бити 
неповољне по живот на планети Земљи. Ни научни-
ци, који се баве овом проблематиком, немају у пот-
пуности усаглашена мишљења у вези са узроцима и 
последицама климатских промена. Шта су заправо 
климатске промене и какав је њихов утицај на квали-
тет живота? Сврха предавања на тему „Емисија гасо-
ва са ефектом стаклене баште из термоенергетских 
постројења” јесте да се на популаран начин запосле-
нима приближи дата проблематика, као и појасни 
утицај делатности нашег предузећа на овај аспект жи-
вотне средине.

Весна Отић

Осим стручне едукације, запослени кроз бо-
равак у бањском окружењу имају могућност 
међусобног опуштеног дружења и рекреације, 
која је врло битна у савладавању стреса на по-
слу. На овај начин Топлана улаже у напредак 
појединца да максимално искористи своје 
професионалне потенцијале.

Вишегодишње искуство организовања Шко-
ле енергетике се наставља у истом смеру, 
јер се свим запосленима пружа могућност да 
се упознају са радом основним Предузећа, 
упознају се са новинама и плановима за 
наредни период, а такође и са ефектима 
реконструкција и иновација из претходне се-
зоне.
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БЕЗ СТРУЧНИХ, ВРЕДНИХ И ОДГОВОРНИХ 
РАДНИКА ЦИЉ ЈЕ НЕДОСТИЖАН!

Честитајући свим запосленима Дан Предузећа директор Добросав 
Арсовић је пожелео да заједно наредни рођендан дочекају још 
успешнији, технолошки модернији и лично задовољнији

Радници Новосадске топлане су заједно са гости-
ма, 25. септембра, у ресторану ЈП „Електропривреда 
Србије – Регионални центар Нови Сад“ обележили пе-
десет и шест година од оснивања Предузећа. Дан када 
је 1961. године основана Топлана запослени сваке го-
дине обележавају као Дан Топлане. 

Поздрављајући запослене и госте директор Топлане 
Добросав Арсовић је рекао: „За круну успеха узећу 
чињеницу да сваке године, са овог истог места, изно-

сим далеко боље резултате о раду Топлане, у односу 
на претходну годину. То ми је и био циљ који би, без 
вас као стручних, вредних и одговорних радника, био 
недостижан. Рођенданску годину за нама обележи-
ли су резултати који најбоље говоре колико и како 
радимо. Уложивши милијарду и 150 милиона динара 
у радове на вреловоду, у овој години успели смо да 
реконструишемо до сад 13 километара вреловода, а 
очекујемо да ћемо годину завршити са 15 километара 
реконструисаног вреловода, чиме ће бити замењено 
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35 километара вреловодних цеви“. Директор Арсовић 
је нагласио и да, иако Топлана већ две године није ко-
рисник текућих субвенција Града, оснивач и градона-
челник јој пружају „несебичну логистичку и моралну 
подршку на путу ка успеху“. Честитајући свим запо-
сленима Дан Предузећа директор Добросав Арсовић 
је пожелео и да заједно „наредни рођендан дочека-
мо још успешнији, технолошки модернији и лично 
задовољнији“. 

Као и сваке године, ово је била прилика и да се на-
граде сви који у текућој години обележавају јубилеј у 
Предузећу - десет, двадесет, тридесет и четрдесет го-
дина рада. Али најбитније је да се на Дан Топлане за-
послени окупе, друже и у опуштеној атмосфери срет-
ну колеге који раде на више локација по граду да би 
заједно прославили рођендан Предузећа. 

С. П. М.
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ВИШЕДЕЦЕНИЈСКА ОДАНОСТ 
НОВОСАДСКОЈ ТОПЛАНИ

Новосадска топлана има квалитетан кадар у свим сегментима 
пословања, а стручни, одговорни и одани радници остају у овом 
колективу и више деценија радећи вредно свој посао

Обележавање Дана Топлане, 25. септембра, било је 
прилика и да се уруче захвалнице свим јубиларцима 
Предузећа – радницима који у 2017. години 
обележавају десет, тридесет и четрдесет година рада 
у Предузећу. Новосадска топлана у 2017. година има 
седамнаест радника који обележавају јубилеј. Нажа-
лост, колега Мирослав Јазић, осамнаести јубиларац, 
који би ове године обележио тридесет година рада 
у Топлани, није више међу нама. Преминуо је проте-
клог лета, а Топланци су се опростили од колеге који 
је већи део радног века провео у Топлани. 

Десет година рада обележавају: Зоран Сворцан, Саша 
Веселиновић, Милица Болорин, Драган Вукојичић и 
Срђан Загорчић. Јубилеј од две деценије ове године 
нико не обележава, али зато три деценије у Топлани 
ради чак једанаест запослених, а то су: Бранко Сом-
борац, Горан Симеуновић, Драго Катанић, Боривој 
Божовић, Ненад Вељковић, Зоран Макљеновић, Бра-
нислав Јовић, Светислав Станковић, Драган Ангелов-
ски, Никола Благојевић и Душко Зец.

Четрдесет година рада у Новосадској топлани обеле-
жио је Ђорђе Виријевић. Он је, након што је напунио 
четрдесет година рада, крајем јула месеца и пензио-
нисан.

Новосадска топлана има квалитетан кадар у свим 
сегментима пословања, а стручни, одговорни и ода-
ни радници остају у овом колективу и више деценија 
радећи вредно свој посао. Сваке године они који 
славе јубилеј у Топлани бивају награђени, што је 
подстицај за рад даље, а на овогодишњем Дану То-
плане јубиларцима су се захвалили директор Топла-
не Добросав Арсовић и председник Синдиката Боро 
Самарџија. 

С.П.М.

Ђорђе Виријевић
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ЗА КОРАК БЛИЖИ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

У циљу рационализације административних послова, 
скраћења процедура и бржег одговарања на потребе 
корисника услуга Новосадске топлане, пре више од 
годину дана канцеларија Одсека за односе с потро-
шачима интегрисана је у исти објекат са свим служ-
бама Предузећа које су у свакодневној непосредној 
комуникацији са корисницима. 

Уместо дугогодишњег рада са корисницима у 
канцеларијама смештеним на Спенсу, од лета 2016. 
године, корисници по информације о раду Предузећа 
долазе у нове просторије у Улици Владимира 
Николића бр. 1. С обзиром на чињеницу да је Одсек за 
односе с потрошачима неретко веза између корисни-
ка и осталих служби, премештањем је решен велики 
проблем „шетања“ корисника. 

Решавање писаних захтева корисника такође је 
временски знатно скраћено, јер је убрзан про-
цес добијања информација од надлежних служ-
би Предузећа, у циљу давања стручних и тачних 
информација корисницима. 

На крају грејне сезоне 2016/2017. године, прве „у но-
вом руху“, биланс резултата и утисака је више него 
позитиван. Процедура од пријема рекламација до 
давања информација, решавања захтева корисника 
и пружања помоћи корисницима знатно је скраћена 
и поједностављена. Поред задовољства запослених 
и подизања радног елана на виши ниво, и корисници 
услуга Новосадске топлане константно су изражавали 
задовољство поводом чињенице да све могу да реше 
на једном месту. Обострано задовољство резултира-
ло је смањеним бројем примедби на рачун рада То-
плане и повећаним бројем похвала, поготово на ефи-

касност и љубазност запослених у Одсеку за односе с 
потрошачима.

Цео пројекат премештања канцеларија Одсека, у 
највећој мери, резултат је константне непосредне 
комуникације са корисницима, која се потврдила као 
најбољи начин идентификовања њихових стварних 
потреба и унапређења пословања у истом правцу.

Константан рад на унапређењу и одржавању трајних 
односа са потрошачима телефонским, личним или 
електронским путем, као и обавештавањем пу-
тем СМС-а, потврђује став да Топлана постоји због 
Новосађана. 

Радом на модернизацији начина комуницирања, ко-
рисницима је омогућено да бесплатним телефонским 
позивом дођу до информација које су им потребне. 
Без обзира на многобројне речи хвале, много више 
пажње у Одсеку поклања се примедбама, јер су смер-
ница за унапређење комуникације. 

Центар за односе с јавношћу, у оквиру ког делује и Од-
сек за односе с потрошачима, континуирано развија 
стратегију да на основу мишљења корисника унапре-
ди однос према њима, али и целокупно пословање 
Предузећа. 

Новосадска топлана „живи“ у 104 хиљаде стамбених и 
пословних објеката у Новом Саду и тај број свакоднев-
но расте. Као водеће предузеће у области даљинског 
грејања у региону, Новосадска топлана перманентно 
ради на унапређењу корпоративног имиџа, са акцен-
том на задовољству корисника пруженом услугом, и 
изградњи обостраног поверења као темеља трајног 
односа. 

 Ивана Станимировић

Обједињавањем служби Новосадске топлане, које су у најчешћој 
непосредној комуникацији са корисницима, на једно место, знатно 
повећан степен задовољства корисника услуга
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ЗЛАТНА СТРЕЛИЦА ЗА НАШЕ ТОПЛАНКЕ

У изузетно јакој конкуренцији, наше три колегинице Драгана Симић, 
Радмила Радић и Тања Миленковић играле су пикадо тако да је 
златни пехар и овог пута отишао у витрине Новосадске топлане

У нашем најпосећенијем планинском центру Злати-
бору, који је већ одавно домаћин радничким спорт-
ским играма, ове године су одржани шеснаести по 
реду Сусрети топлана Србије. На, већ традиционал-
ну манифестацију, Топланијаду ове године било је 
пријављено 20 топлана из целе Србије, са око 420 
учесника, излагачима и гостима, међу којима је била и 
Новосадска топлана.

Уз добродошлицу, сам почетак манифестације био је 
посвећен презентацијама компанија које раде за то-
плане. Размена нових идеја, нова познанства и нови 
контакти су тих неколико дана обележили одржавање 
овог јединственог такмичења. 

Чувени тандем, који чине Ђоле (Ђорђе Вујновић) и 
Раша (Радован Михајлов) који су претходних година 
однели неколико победа у радним дисциплинама, 
и овог пута је вешто у базену склапао и расклапао 
радијаторе, а наше колеге Александар Штрок и Вла-
димир Вељковић су у радној дисциплини електролуч-
но заваривање освојили треће место. 
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Млада фудбалска екипа Новосадске топлане дошла је 
до финала у фудбалу, где је одиграла, може се рећи, 
најбољу утакмицу са Београдским електранама и 
уз жестоку борбу освојила сребрни пехар. Борба са 
Београђанима се наставила и у шаху, у ком су колеге 
Рајко Поповић, Петар Живанић, Жељко Париповић и 
Зоран Бига такође освојили друго место.

Дефинитивно најхрабрије колегинице две Драгане, 
Симић и Перишић, са Тањом Миленковић и колегама 
Срђаном Загорчићем, Славољубом Стојковим и Вели-
бором Ковачевићем допринеле су да Новосадска то-
плана у мушком и женском стрељаштву освоји треће 
место.

Од девет екипа у сали за куглање, наше даме Јадранка 
Капроцки, Надежда Јовеш и Сања Драшко су заузеле 
треће место.

Са сребрним пехаром кући се вратила и екипа која 
се такмичила у стоном тенису у саставу: Јадранка Ка-
процки, Раде Баић и Светелинко Летић.

Топланци се такмичили у многим 
дисциплинама

Наши Топланци су и ове године на терену дали 
све од себе. Такмичили су се у фудбалу, стоном 
тенису, одбојци, пикаду, стрељаштву, шаху, 
куглању и већ добро познатим радним дисци-
плинама: расклапању и склапању радијатора, 
као и електролучном заваривању.

Први пут иза одбојкашке мреже

Први пут ове године су се Топланци опробали 
и у одбојци, у којој су лед пробили као екипа 
Сања Драшко, Ненад Крагуљац, Бранимир Ер-
без и Зоран Абрамовић.

Златни пехар за Новосадску топлану

До последњег такмичарског дана остала је не-
извесност да ли ће шеснаеста Топланијада бити 
прва без златног пехара за Новосадску топлану, 
али наше Топланке то нису дозволиле.

У изузетно јакој конкуренцији, наше три колегинице 
Драгана Симић, Радмила Радић и Тања Миленковић 
играле су пикадо тако да је златан пехар и овог пута 
отишао у витрине Новосадске топлане.

Посебан успех у пикаду имала је и наша колегини-
ца Драгана Симић која је од свих такмичарки као 
појединац освојила друго место.

Још једно лепо дружење, занимљиво такмичење и 
пријатно време допринели су томе да и ове године 
понесемо најлепше утиске са Златибора са Шеснае-
стих сусрета Топлана Србије. 

Радмила Радић
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МАЛИ КОРАК ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ

Хуманитарну акцију „Чепом до осмеха“, на коју се 
одмах одазвао велики број Новосађана, подржава и 
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“. 
Уз жељу да се помогне деци са инвалидитетом и по-
себним потребама, запослени тог предузећа редов-
но скупљају чепове, а неколико кутија је већ успешно 
предато у Центар за рециклажу.

Поред обичних провидних кутија за одлагање чепова, 
Топланци имају и две ручно прављене, прелепе кутије 
које су љубазношћу предшколаца из вртића „Вевери-
ца“ добили на поклон током посете Топлани „Исток“. 
Захваљујући таквој дирљивој сарадњи малишана и 
одраслих, направљен је још један мали, али и веома 

битан корак, јер сваки скромни допринос помаже у 
остваривању великих циљева. 

Новосадска топлана и даље наставља учешће у 
поменутој хуманитарној акцији, наравно, и због тога 
што то добро дело има позитиван утицај на еколош-
ку ситуацију у граду, животну средину и будућност 
следећих генерација. 

Осећај припадности друштву, које на такав начин пру-
жа помоћ и подршку онима којима је то најпотребније, 
инспирише и подстиче социјалну одговорност код 
свих грађана да чине још више и боље. 

Дијана Плицина

Новосадска топлана подржава акцију „Чепом до осмеха“
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ЧОВЕК СЕ ОСЕЋА ЛЕПШЕ КАДА НЕКОМЕ ПОМOГНЕ

„Мозаик за Гиниса“ у оквиру акције „Чепом до осмеха“

У последњих пет година, колико постоји, акција „Че-
пом до осмеха“ je усрећила многу децу са инвали-
дитетом или неком тешкоћом у развоју у Србији. У 
организацији новосадског удружења „Чепом до ос-
меха“, 30. септембра 2017. године, на централном 
тргу у Новом Саду, Тргу слободе, организована је 
акција „Мозаик за Гиниса“. Окупили су се волонтери 
удружења заједно са пријатељима истоимене акције и 
сложили мозаик од пластичних чепова на површини 
од 621 квадратног метра, да би истовремено обори-
ли рекорд за Гиниса, али и промовисали ову успешну 
хуманитарну акцију. Новосадски трг је тога дана био 
место окупљања људи добре воље – и волонтера и 
Новосађана који су доносили чепове и заустављали 
се да гледају како се трг претвара у прелепи мозаик 
на коме се јасно виде маскота удружења „Чепом до 
осмеха“ Чепко, Земља, голуб мира и Петроварадин-
ска тврђава. За мозаик је утрошено чак 1,3 милиона 
пластичних чепова у црвеној, плавој, зеленој, белој, 
жутој и другим бојама. Много људи, живе боје моза-
ика и септембарско сунце преплавили су Трг слободе 
те суботе.

Да би направили „Мозаик за Гиниса“ потрудило се око 
300 волонтера из неколико градове Србије, а пре саме 
акције изведене тога дана, волонтери су неколико ме-
сеци сортирали чепове по боји и направили скицу мо-
заика. Представник ЈКП „Новосадска топлана“ Нови 

Сад је био наш колега Милан Колунџија, који носи 
сјајне утиске са акције. 

Били смо подељени по групама и слагали смо пла-
стичне чепове од 8 до 16 часова. На крају смо сло-
жили чак 1.300.000 чепова. Мени лично је било јако 
интересантно. Дружили смо се слажући чепове за 
Гиниса и провели диван дан. Човек се лепше осећа 
када некоме помогне учествујући у хуманитарној 
акцији као што је и ова, рекао нам је Милан. 

Акцију су поред организатора удружења „Чепом до 
осмеха“ помогли Фондација „Нови Сад 2021“ и Омла-
динска престоница Европе „Опенс 2019“, а присуство-
вали су и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић 
и републички министар за рад Зоран Ђорђевић.

Суштина акције јесте да се прикупљају пластични 
чепови који се потом шаљу у рециклажне центре и 
сва средства прикупљена овим путем донирају се 
као помоћ деци. Акција је настала 2012. године на 
иницијативу еколошкиње Вање Петковић, која је 
две године после основала и истоимено удружење. 
Акцији су се у међувремену придружиле многе уста-
нове, предузећа, школе, вртићи... Новосадска топлана 
се такође придружила акцији у оквиру које запослени 
прикупљају пластичне чепове за помоћ деци. 

С.П.М.
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ДУШКО ЧОНКИЋАЛЕКСАНДАР МИЛИН

ЖЕНЕ СУ ДИВНЕ И ТРЕБА ДА СМО РАВНОПРАВНИ!

Двојица колега, који одржавају дистрибутивни систем Новосадске топлане, Александар Милин и Душко Чонкић 
углавном се у свему слажу, осим у томе шта је већи изазов – одржавање топлотних подстаница или вреловодa. 
За Милина је то вреловод, док је Чонкић импресиониран бројем елемената у подстаници. На питање о све већем 
присуству жена у „мушкој“ фирми, обојица су изразили задовољство и став да и треба да их буде што више.

Шта највише волите у свом послу?

Колико дуго радите у машинском одржавању?

Основни мотив на послу?

Какав је осећај када на терену решите проблем неком потрошачу?

Најбољи сарадник на послу?

Kреативност.

Радим већ пуне 22 године.

Напредовати!

Осећај испуњености и сврхе рада.

Има их више, то су: Радован Михајлов, Душко Чонкић, 
Антон Карвак, Момчило Вулић и, наравно, да не 

заборавим, Данислав Шибар. 

Динамичност и могућност усавршавања.

20 година.

Животна егзистенција.

Осећам се као професионалац који зна свој посао.

Антон Карвак, Радован Михајлов, наравно, Милин 
Александар.
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Како се слажете са шефом?

Волите ли тимски рад или сте индивидуалац?

Шта за вас представља већи изазов: одржавање подстанице или вреловода?

Топлана у будућности, где је видите за пет година?

Како коментаришете што у Топлани има све више жена?

Животни мото?

Синови или кћерке?

Ћутљив или причљив?

Строг или благ?

Домаћа или брза храна?

Слатко или слано?

Гурман или не?

Бавите ли се рекреативним телесним вежбањем?

Пратите ли тренд, јесте ли активни на друштвеним мрежама?

Шта највише цените код колеге Душка Чонкића / Александра Милина?

Које три особине личности издвајате код Душка Чонкића / Александра Милина?

Шта му замерате?

Шта бисте му поручили?

За сада је однос задовољавајући, мада може и боље.

Индивидуалац по струци, али тимски рад 
преферирам.

Вреловод.

Да буде модернија и да се пословање поједностави.

Задовољан, мада, због рада на терену ван управе, 
немам баш прилику да их све упознам.

Напредовати и бити бољи.

И синови и ћерке.

Ох, причљив, понекад и превише.

Строг.

Домаћа, без премца.

Слано.

Поприлично, што се и види.

Већ дужи низ година, могу рећи, цео живот.

Пратим, колико ми време дозволи.

Свестраност везану за посао којим се бави.

Е, то је код њега немогуће, пошто их има много, 
али у основи он је један ретко поштен човек, што је, 

сложићете се, реткост у данашње време.

Замерам му брзоплетост у неким битним тренуцима 
и несагледавање друге стране.

Опусти се и живи пуним плућима! Живот је, ипак, 
само један!

Одлично, шеф је шеф.

Тимски рад, јер сматрам да је лакше удвоје.

Па, рекао бих, подстанице. Садржај елемената 
подстанице је бројан, што захтева већи изазов 
приликом отклањања и констатације квара.

Као угледно предузеће које иде у корак са 
будућношћу.

Већ се осећам угрожено. Шалим се! Жене су дивне и 
треба да смо равноправни.

Кад има воље, има и начина.

Ћерке.

Јако причљив.

Углавном благ, али кад треба, умем да будем и строг.

Домаћа, наравно.

И једно и друго, мало више слатко.

Гурман, волим кад се крчка.

Не бавим се. Иовако у току рада имам довољно 
физичких активности.

Не, тренутно за то немам времена.

Што је принципијелан и искрен.

Искреност, истрајност, пожртвованост.

Мало доминантности, али шта ћете, лав је лав!

Сале, остани Сале и укроти лава у себи!
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„КУВАРАНЦИЈЕ“ ПОСЛОВОЂЕ СТЕВАНА МАРИЋА

Његова способност да све прихвата са осмехом и да тешке ситуације 
касније препричава као анегдоте су његова тајна формула, која му је 
често помагала у животу да преброди тешке животне недаће као и не 
баш лако одрастање

Вредан, радан, увек спреман да помогне другима, 
само су неке од особина које красе пословођу Топла- 
не „Запад“ Стевана Марића.

Још давне 1988. године, када је почео да ради у ЈКП 
„Новосадска топлана“, није ни слутио да ће једног 
дана постати пословођа баш на топлани са којом се 
сусрео првог радног дана, сећа се Марић.

Његова способност да све прихвата са осмехом и да 
тешке ситуације касније препричава као анегдоте су 
његова тајна формула, која му је често помагала у жи-
воту да преброди тешке животне недаће, као и не баш 
лако одрастање. Још као дечак је остао сам са мајком 
која је вредно радила, понекад и неколико послова, 
да би обезбедила све што им је потребно, а из тога је 
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произашло нешто добро - научио је да кува! И то пре-
причава са осмехом на лицу: „ Па морао сам сȃм да 
кувам, није имао ко...“ Мало по мало, то своје умеће 
је усавршио скоро дo професионализма. Постао је по-
знат по припремању јела у котлићу. Са задовољством 
и лакоћом ће Стева очистити и испржити брдо риба, 
ако наиђе неки пецарош који их има вишка и, наравно, 
окупиће друштво. Затим, од специјалитета ту су и чу-
вене Маретове пуњене шницле, за које га чак и врсне 
домаћице питају како их спрема.

Још један епитет који га краси јесте његова несебич- 
ност, јер он радо открива понеку „цаку“ која олакшава 
припрему хране или чини да јело буде укусније. Они 
који га добро познају га често због тога задиркују, јер 
сматрају да то није несебичност већ брбљивост. Не 
љути се Стеван на те добронамерне шале, јер он зна 
да код њега сви радо седају за сто.

Чувен је још по откоштавању перади и многима је по- 
казао и многе је научио како се то ради, што се коси са 
тврдњом о брбљивости - дела говоре о људима.

Као мајстор је веома цењен међу колегама. У послу 
je такође вољан и спреман да помогне, па иако је 
пословођа, он увек остане да ради раме уз раме са 
својим људима када искрсне неки ванредни проблем. 
Стевана можемо видети и да ремонтује вентиле и да 
помаже око прања котлова и кошења траве.

Његове „куваранције“ окупљају колеге, јер, како каже, 
и сам воли да се дружи и упознаје људе. Јако му смета 
када се уз јутарњу кафу ћути и зури у мобилни теле- 
фон, каже: „А кад држиш кашику не можеш да типкаш 
по телефону...“

По природи дружељубив, шармантан, ведрог духа  
је и велики љубитељ домаћих и осталих ситних 
животиња. Постоје бројне анегдоте о томе колико  
је код Стеве било кућних љубимаца када су му деца 
била мала: од хрчка, мачака, јежа до гуштера... Толе- 
рантан и сталожен, па му не смета када се други шале 
на његов рачун, већ каже: „Ко не воли животиње, не 
може да воли људе...“

Топлана на високом другом месту у кувању 
пасуља

Стеван Марић је бранио боје Топлане на 
„Пасуљијади“, која је одржана 24.09.2016. годи-
не у Ветернику, и освојио високо друго место. 
Сада му је највећа брига како ће се одбранити 
од домаћица када почну да га зову за савете и 
рецепте...
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МАРИЋЕВЕ ПУЊЕНЕ ШНИЦЛЕ

За припрему овог специјалитета потребни 
су нам следећи састојци:

4 шницле;

400 г шампињона;

300 г трапист сира;

300 г стишњене шунке; 

4 главице црног лука;

4 чена белог лука;

3 јајета (кокошија);

зачини.

Шницле излупати чекићем за месо, зачинити по 
жељи (со, бибер, вегета, паприка…) и оставити да 
одстоји једно 45 минута.

За то време ставити на врело уље претходно 
очишћен и исецкан црни лук да се динста. Када лук 
омекша, додати шампињоне исечене на крупније 
комадиће. Скувати 3 јајета, исецкати их на 
комадиће. У смесу додати стишњену шунку исецкану 
на коцкице и исецкана јаја. Зачинити по укусу, 
додати чашу пелата од парадајза. Смесу скинути са 
ватре, оставити да се хлади неколико минута, а 
затим додати и сир исецкан на коцкице.

На сваку шницлу ставити једнаку количину 
смесе. Шницле и смесу уролати и осигурати 
чачкалицама.

Ставити у тепсију, претходно намазану уљем, 
и пећи на 200˚С 60 минута. 

Прилог уз ово јело може бити пекарски кромпир. 

Сам рецепт је подложан изменама, тако да 
прихватамо сваку конструктивну сугестију.

Паулина Марјановић
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ЕДУКАТИВНА ИНИЦИЈАТИВА ЦЕНТРА 
ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

Dobro Lo{e
Slobodan 

radijator

Zavese kao 
izolatori na 

prozorima

Tepih na 

podu kao 

~uvar toplote

Izolovani 
zidovi

PVC 
stolarija

Stara 

stolarija

Neizolovani 
zidovi

Pod bez 
tepiha

Prozori 
bez zavesa

Zaklowen 
radijator

Deco, zajedno sa svojim roditeqima 
{tedite toplotnu energiju!

Формирање енергетски рационалне свести најмлађих корисника 
успешно се реализује уз сарадњу са листом „Невен“ - једним од 
најстаријих дечијих часописа код нас и у Европи

Данас, реализација и унапређење примене мера 
енергетске ефикасности у циљу смањења потрошње 
енергије широм света у великом степену зависи 
од одговорног и рационалног понашања будућих 
генерација према свим изворима енергије и 
оптимизацији процеса њене уштеде. Зато је веома бит-
но да се, већ од малих ногу, развија еколошки и енер-
гетски рационалан начин мишљења. Са сигурношћу се 
може тврдити да је подухват у едукацији о енергетској 
ефикасности, у ствари, једна од најбољих инвестиција 
родитеља и наставника у будућност своје деце.

„Отворена врата“ - дугогодишња традиција успеш-
ног организовања 

Акција „Отворена врата Новосадске топлане“ је 
једна од едукативних иницијатива Центра за односе 
с јавношћу која већ дужи низ година промовише де-
латност Предузећа и шири свест о значају енергетске 
ефикасности и начину уштеде топлотне енергије. У ок-
виру те акције ученици из основних школа, а и деца из 
предшколских установа, учествовали су у узбудљивој 
авантури обиласка топлотних извора Новосадске то-
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Ак ци ја „Отво ре на вра та Но во сад ске то пла не“

УЧЕ НИ ЦИ ОШ „МИ ЛОШ ЦР ЊАН СКИ” 
НА ТО ПЛОТ НОМ ИЗ ВО РУ „СЕ ВЕР“

Уче ни ци VI
раз ре да ОШ

„Ми лош Цр њан ски“ су сре -
ди ном фе бру а ра 2016. го ди не, по -

се ти ли То плот ни из вор „Се вер“ у окви ру
ак ци је „Отво ре на вра та Но во сад ске то пла -
не“. За јед но са ин же ње ри ма Но во сад ске то -
пла не об и шли су по стро је ње ре кон стру и са ног
и про ши ре ног то плот ног из во ра у се вер ном
де лу гра да и том при ли ком упот пу ни ли

сво је зна ње о енер ги ји. 

На кон оби ла ска по стро је ња,
уче ни ци су из не ли сво је

ути ске о но вим са зна њи ма, а они
ко ји су се пре по зна ли на рад ним за да -

ци ма у по го ну, из не ли и сво је же ље да на ста -
ве шко ло ва ње у не кој од струч них шко ла или
фа кул те та ка ко би јед ног да на би ли део ти ма

Но во сад ске то пла не.

Ог њен, је дан од уче ни ка, за до во љан
по се том, из нео је и свој нај ја чи ути сак: - Ви де -

ли смо ста ри ко тао, ка ко је би ло пре го ди ну-две и ви -
де ли смо но ви ко тао. Он је све дру га чи је за ми шљао: -
Ми слио сам она ко, не ка ве ли ка ку ла и да ис па ра ва

не што, не ки дим... До дао је да је мно го то га
знао о То пла ни и пре по се те, али да

му је би ло ле по и да би во лео
опет да до ђе.

То ком раз го во ра о
енер гет ској ефи ка -

сно сти, уче ни ци ма је пре до че -
но да се енер гет ска ефи ка сност ни -
ка ко не по сма тра као штед ња енер ги је,
јер штед ња под ра зу ме ва од ри ца ња, док
је ефи ка сна упо тре ба енер ги је пр вен -
стве но ствар све сти љу ди и њи хо ве во -
ље за про ме ном уста ље них на ви ка и
при ме не не ких од енер гет ски де ло -
твор ни јих ре ше ња, као што је до -
бра изо ла ци ја у до мо ви ма. Ка ко
са чу ва ти то плот ну енер ги ју

при ме ном изо ла ци о них тра -
ка, уче ни ци ма су де мон -

стри ра ли „то план ци“
на ли цу ме ста. 

Ње  г о  в а
дру га ри -

ца Ми ли ца je из ја -
ви ла да су из тех нич -

ког већ учи ли не што о
енер ги ји, али да је ипак

још не што на у чи ла: - Би ло
је су пер, и искре но, за ми -

шља ла сам све дру га чи је. Ми -
сли ла сам да ће мо са мо се де ти у јед -
ној про сто ри ји, а баш ми се до па да
што смо све об и шли. Ми ли ци је тек
та да, ка ко је ре кла, по ста ло пот -

пу но ја сно ка ко то пло та до -
ла зи до ра ди ја то ра и не

би има ла ни шта про -
тив да до ђе

опет.

Ти ја на и Ан ђе ла су та ко ђе
же ле ле да из ра зе за до вољ ство

по во дом оби ла ска То плот ног из -
во ра „Се вер“. - По гле да ли

смо сва ка кве ма ши не, гле -
да ли смо ка ко то све ра ди и
све нам је об ја шње но. Са да
ми је мно го ја сни је ка ко
ра ди гре ја ње - у да ху је
ре кла Ти ја на, до дав ши
да ми сли да је од лич но
што су има ли при ли ку да
све ви де ужи во. Ан ђе ла је
све за ми сли ла баш она ко ка -

ко и из гле да: - Углав ном сам
све већ зна ла, али са да ми је

још ја сни је ка да сам све
ви де ла.

april, 2016. 8

ДЕ ЦА ИЗ ВР ТИЋА "ВЕ ВЕ РИ ЦА" ПО СЕ ТИ ЛА  ТО ПЛА НУ „ИС ТОК”

У окви ру ак ци је

„Отво ре на вра та” ЈКП

„Но во сад ска то пла на” је

овај пут у то пла ни „Ис ток”, у

Ули ци Мар ка Миља но ва, уго сти -

ла де цу пред школ ског уз ра ста из

вр ти ћа „Ве ве ри ца”, а све с циљем

да их од ма лих но гу упо -

зна ју са зна ча јем те

ин сти ту ци је и пој -

мом енер гет ске

ефи ка сно сти. 

„На ши ин жење -

ри об ја сни ли су де ци

ка ко се про из во ди то плот -

на енер ги ја, ка ко она до ла зи

до деч јих до мо ва и на ко ји на -

чин се чу ва“ - о
б ја сни ла је у име

„То пла не” Ве сна Отић.

„У прош лој се зо ни има ли смо не ко -

ли ко по се та из основ них шко ла,

али ово је пр ви пут да нам до ла зи

је дан вр тић. Де ца су ве о ма за -

ин те ре со ва на за по се ту „Но во -

сад ској то пла ни”, увек има ју

ле пе ути ске и, ш
то је нај ва -

жни је, на тај на чин им се

по ди же еко лош ка

свест.“

Пош тои „То пла на”,као и њи хов вр тићуче ству је у ак ци ји„Че пом до осме ха”, ма -
ли ша ни су до не ли ку ти -
ју за са ку пљање че по вако ју су са ми при пре -ми ли и укра си ли зато пред у зе ће.

Вас пи та чи цаиз вр ти ћа „Ве ве -
ри ца” Пред школ ске

уста но ве „Ра до сно де -
тињство” Сне жа на Бог да -

но вић ка же  да они има ју

ду го го диш њу тра ди ци ју

ве о ма ус пеш не са рад ње и

са ро ди тељи ма и са друш -

тве ном за јед ни цом и да
су уз по моћ јед ног ро -

ди теља оства ри лиса рад њу и са„То пла ном”.

6 decembar, 2016. – januar, 2017. 

„При ми ли

су нас у го сте да

упо зна мо њи хов на чин

ра да, да ви ди мо ко је

за ду жен за гре јање на ших

ста но ва, а ус пут смо и ми

по мо гли та ко што смо на -

пра ви ли ку ти је за при ку -

пљање че по ва за ак ци ју

„Че пом до осме ха” -

ре кла је Сне жа на

Бог да но вић.

Она је ис та кла да

по се та „То пла ни”

има огро ман зна чај,

пош то де ца на тај на чин

упо зна ју јав но пред у зе ће

ко је је за ду же но за гре -

јање њи хо вих ста но ва и

са зна ју на ко ји се на чин

енер ги ја тран сфор ми -

ше и пу ту је до њи хо -

вих до мо ва.

Текст: К. Бач ка лић
Фо то: С. Шуш ње вић

На пи тање шта

су на у чи ли у то пла ни,

ма ли ша ни су нам од го во -

ри ли да је „фа бри ка то пло -

те”, ка ко су је они до жи ве -

ли, ва жна да би нас угре ја -

ла ка да је хлад но.

„Ви де ли смо јед ну цев ко -

ја иде у ку ће и вр ти ће. То

је цев ко ја иде у град да

гре је на ше ра ди ја то -

ре“, ре кла је

На та ша. 

О н а
и ње на дру га ри -

ца Је ле на су нам об ја -
сни ле да им се ипак нај -

ви ше сви де ло ка да су уш ли у
ко манд ну со бу где се „на ком -

пју те ру ви ди ка ко на ста је то -
пло та“. Ми хај ло је до дао да му
се у То пла ни нај ви ше сви ђа ју
це ви, а Ми ли ца је ка за ла:

„Дош ли смо ов де да би смо
на у чи ли ка ко се про из во -

ди то пло та. До не ли смо
и ку ти је за че по ве ко -

је ми исто ску пља -
мо у вр ти ћу.“

То је фа бри ка ко ја нас гре је!

jul-avgust, 2016. 8

Чу вај мо енер ги ју
Ак ци ја „Отво ре на вра та Но во сад ске то пла не“

ЈКП „Но во сад ска

то пла на“ је, с ци љем при -

бли жа ва ња сво је де лат но сти

нај мла ђим Но во са ђа ни ма, по -

кре ну ла ак ци ју „Отво ре на вра та

Но во сад ске то пла не“, у окви ру

ко је су уче ни ци мно гих но во -

сад ских основ них шко ла

има ли мо гућ но сти да

је по се те.

За јед но са ин же ње ри -

ма, уче ни ци су оби ла зи ли по -

стро је ње об но вље не То пла не „Ис -

ток“ и има ли при ли ку да на ме сту где се

про из во ди то плот на енер ги ја на у че ка ко

она на ста је и на ко ји на чин сти же до крај -

њих ко ри сни ка. Ин же ње ри То пла не су им,

при ла го ђе но њи хо вом уз ра сту, при бли -

жи ли пут то плот не енер ги је од ко тло -

ва на то пла ни до то плих ра ди ја -

то ра у њи хо вим до мо ви ма. 

Сво је ути ске о

оно ме што су ви де ли и

на у чи ли про те клих не ко -

ли ко ме се ци у То пла ни уче -

ни ци су ис ка за ли кроз цр те -

же на те му „Чу вај мо то пло -

ту“, а нај у спе шни ји су

об ја вље ни у на шем

ча со пи су.

Основ не
шко ле из Но вог Са да

ко је су за ин те ре со ва не за уче -
шће у ак ци ји „Отво ре на вра та Но -

во сад ске то пла не“, де таљ ни је ин -
фор ма ци је мо гу до би ти у Од се ку за
спољ не од но се Но во сад ске то пла -

не, на бро је ве те ле фо на 4881-
291 и 4881-245.

У раз го во ру са де -
цом, по ку ша ли су да од го во ре
на сва њи хо ва пи та ња, из ме ђу

оста лог и на она ко ја се ти чу чу ва ња

то пло те и енер гет ске ефи ка сно сти. У вре -

ме ну у ко ме жи ви мо енер ги ја је де фи ци тар -

на и због то га је дра го це на, а јед на од ме ра

енер гет ске ефи ка сно сти је и ме ра чу ва ња то -

плот не енер ги је у ста но ви ма. На ви ке по је ди -

на ца се те шко ме ња ју и еду ка ци ју тре ба за -

по че ти још код де це нај мла ђег уз ра ста и

раз ви ја ти им свест о чу ва њу енер ги је.

То пла на упра во за то ко ри сти сва ку
при ли ку за еду ка ци ју о ме ра ма

чу ва ња то плот не енер ги је.

oktobar, 2016. 30

Ак ци ја „Отво ре на вра та Но во сад ске то пла не“

- Ве о ма сам ра -

до сна због те ак ци је ко ју Но -

во сад ска то пла на спро во ди

већ де се так го ди на, али се тек у

по след њих го ди ну да на уста ли -

ла. То је ве о ма ле па и еду ка тив на

ак ци ја за то што се обич но по јам о

гре ја њу сво ди на ра ди ја тор и вен -

тил у ста ну, и тек ка да се уђе у

про из вод ни по гон до би је се

пред ста ва ко ли ко је то сло жен

си стем и ка ко ра ди - об ја -

шња ва Са шка.

Де ца
из ла зе из по го -

на са осме хом и пу на
пи та ња, а не сти де са да

пи та ју Са шку да им по ја сни
не ке ства ри.

- И ја ужи вам у то ме што де ци по ка зу -
јем Но во сад ску то пла ну. На у чи ла сам ка ко

да им све то пре зен ту јем об ја шња ва ју ћи пр во сво јој де ци. Мо ја де ца су би ла ма ла ка да
сам по че ла да ра дим у То пла ни, а ка да сам мо ра ла да до ђем у по сле по днев ним и ве -
чер њим са ти ма, ван рад ног вре ме на, че сто сам их до во ди ла са со бом, јер ни је имао
ко да их чу ва. Об ја шња ва ју ћи њи ма ка ко ра ди си стем на у чи ла сам ка ко да де ци пре -

зен ту јем рад То пла не а да они раз у ме ју и схва те на кра ју ка ко си стем функ ци о -
ни ше. Ка да де ца иза ђу за до вољ на из То пла не и ка да на кра ју по се те по ста -

вља ју мно го пи та ња, увек сам си гур на да та ко не што тре ба и на ста ви ти
ра ди ти. Ина че, до бро је и то што се осим упо зна ва ња са на шим

објек ти ма де ца при ли ком по се та то плот ним из во ри ма упо -
зна ју и са пој мом ене регтске ефи ка сно ти и са тим

ка ко чу ва ти енер ги ју - ре кла нам је
Са шка.

За штит ноли це ове ак ци јеје ин же њер ка Алек сан дра Са шка Лу -

кић, ко ја од по чет ка са рад ње То пла не

са основ ним шко ла ма до че ку је гру пе

де це на то плот ним из во ри ма, спро -
во ди их кроз по гон и об ја шња ва

ка ко на ста је то плот на енер ги ја
ко ја до ла зи у њи хо ве ра ди ја то -
ре и за гре ва ста но ве. Са шка је
као „пр ва же на то плот них из во ра“ ту

пот пу но на свом те ре ну. Она ру ко -

во ди свим то плот ним из во ри ма,

има огром но зна ње и ис ку ство,

али зна и да се при бли жи ма ли -
ша ни ма и на њи ма ра зу мљив на -

чин об ја сни ка ко на ста је то -
плот на енер ги ја и че му слу же

то плот ни из во ри. 

Ка ко би на шим нај мла -

ђим су гра ђа ни ма об ја сни ли шта је то

енер гет ска ефи ка сност, Јав но ко му нал но пред -

у зе ће Но во сад ска то пла на са ра ђу је са шко ла ма и

ор га ни зу је ак ци ју „Отво ре на вра та Но во сад ске то пла -

не“. Де ца ужи ва ју раз гле да ју ћи по го не, а да би опу -

ште но до жи ве ли је дан ова ко сло жен и „ме тал -

ни“ си стем, увек се по бри не ин же -

њер ка Са шка.

Ка же нам на кра ју раз го во ра да је јед но од сим па тич ни јих пи та ња ко је пам ти из по се та де це то плот ним из во ри ма оно
ка да су је де ца, на кон што им је по ка за ла по гон, упо зна ла их са љу ди ма ко ји ту ра де и об ја сни ла шта ра де, пи та ла ка да
љу ди ко ји ра де ту - иду да спа ва ју.

Де ца се од лич но сла жу са Са шком
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плане – чаробног света где настаје грејање и топла по-
трошна вода. 

Уз пратњу и интересантну причу инжењера, најмлађи 
Новосађани су имали ексклузивну прилику да постану 
део стручног тима који управља испоруком топлотне 
енергије за цео град. Све, почев од свечаног стављања 
шлемова на мале паметне главице, путовања кроз по-
гон, који више личи на унутрашњост свемирског бро-
да, до топлог опроштаја je сигурно оставило свој по-
зитивни траг и пуно незаборавних утисака. 

Стечена знања о томе како сачувати топлоту у својим 
домовима, шта значи појам “енергетска ефикасност”, 
како је могуће да се испорука топлотне енергије регу-
лише даљински су сигурно допринела развоју енер-
гетски рационалне свести код Топланиних малих ко-
рисника.

Инспиративна сарадња са дечијим часописом 

Још један значајан подухват у промовисању мера 
енергетске ефикасности, очувањa животне средине 
и делатности Новосадске топлане чини успешна и ин-
спиративна сарадња Центра за односе с јавношћу са 
листом „Невен“ - једним од најстаријих дечијих часо-
писа код нас и у Европи. 

Циљ ове сарадње је да се на страницама овог часопи-
са кроз лепо илустроване текстове и стрипове, који су 

креативно осмишљени од стране запослених у Одсеку 
за спољне односе, наши најмлађи суграђани усмере у 
правцу рационалног коришћења топлотне енергије 
и брижног односа према околини. Захваљујући овим 
кратким причама, мали читаоци су већ научили како 
да, заједно са својим родитељима, штеде топлотну 
енергију и како је могуће да се помоћу залепљене тра-
ке смањи губитак топлоте, а и у следећим бројевима 
их већ чека још пуно интересантних и веома корисних 
информација.  

Несумњиво је да такве рубрике имају непроцењиву 
информативну и васпитно-образовну улогу која ће по-
зитивно утицати на формирање енергетски рационал-
ног начина мишљења младих - као будуће генерације 
људи који ће се управљати по тим принципима.

Дијана Плицина

Na prozore postavi 
kratke zavese! Ako je 

radijator na zidu, one }e 
zadr`ati topao vazduh, 
da ga ne ohladi stalko.

Ne zaklawaj 
radijatore, 

dozvoli toploti 
da se rasporedi po 

prosotoriji.

Ako smo postavili 
tepih, pod }e nam biti 

topliji.

Kako da postanemo 
~uvari toplotne 

energije? Veliki deo
toplotne energije 
odlazi kroz lo{u 

stolariju.

Gubitak 
energije 
mo`emo 
smawiti 

lepqewem 
trake za 

dihtovawe.

Odlepimo 
za{titnu 
foliju.

Po~etak trake stavimo 
na ivicu okvira vrata ili 
prozora i lepimo ravno du`
        cele ivice.

Са сигурношћу се може тврдити да је подухват у 
едукацији о енергетској ефикасности, у ствари, 
једна од најбољих инвестиција родитеља и 
наставника у будућност своје деце.
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