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ТОПЛАНА У ПЛУСУ 36 МИЛИОНА ДИНАРА

Топлана је, након дугог низа година као губиташ, завршила пословну 
годину у плусу, и то 36 милиона! Овај изузетан успех читавог колектива 
је резултат правилне пословне политике и уштеде на свим нивоима 
пословања. Мере штедње и план финансијског опоравка су биле 
опсежне, али неопходне да би Новосадска топлана изашла из кризе – за 
добробит свих грађана Новог Сада, изјавио је директор ЈКП „Новосадска 
топлана“ отварајући конференцију за новинаре, 10. марта 2014. године. 
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Домаћинским односом према Предузећу значајно су 
смањени трошкови репрезентације са 3 милиона 
динара у 2012. години на 998 хиљада динара у 2013. 
години. Поред тога, остварене су велике уштеде 
у потрошњи горива у возном парку: 2012. године 
потрошено је 93.342 литара горива, а протекле 
године тај износ је смањен на 75.564 литара, а наше 
теренске службе су сваког дана у години на терену и 
брзо и квалитетно решавају све евентуалне притужбе 
корисника. 

Цифре говоре саме за себе - 30.06.2012. обавезе 
према банкама су износиле 2.120.566.184 динара, 
дана 31.12.2013. године, обавезе према банкама су 
износиле 472.725.120 динара, а данас обавезе према 
банкама износе 366.566.745 динара. 

Укупне обавезе према банкама и добављачима 
30.06.2012. су биле 4.437.188.709 динара, а укупне 
обавезе према банкама и добављачима 31.12.2013. 
године су износиле 3.796.933.503 динара. 
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Да бисмо обезбедили несметану испоруку топлотне 
енергије својим корисницима, било је неопходно 
реконструисати делове трасе најподложније 
хаваријама услед старости вреловодне мреже од око 
30 година, те је током протекле године обновљено 
преко 15 км вреловодних цеви. Управо смо 
захваљујући реконструкцијама вреловода успели да 
значајно смањимо број хаварија. Током грејне сезоне 
2012/2013, санирали смо 54 хаварије, а ове грејне 
сезоне тај број је смањен на 39.

Управо због константног унапређења свих процеса 
рада и квалитета услуга које пружамо, бележимо 
повећан број корисника, који је данас 100.429. 

Број запослених у ЈКП „Новосадска топлана“ износи 
321 и он се није мењао од 30.06.2012. године.

Грејање Новосађана је једна од највиталнијих 
функција за несметано одвијање урбаног живота у 
Новом Саду, тако да имамо велику одговорност да 

сваке грејне сезоне будемо још бољи и оправдамо 
указано поверење, рекао је директор Александар 
Прибић.

Грађевински радови на пословном објекту монтажног 
типа „Мишелук“ од 2.150 m2 су у завршној фази.  Овај 
објекат садржи управни део, радионицу и магацински 
простор. Циљ је да службе одржавања, машинска и 
електро радионица буду обједињене на једном месту 

уз квалитетан магацински простор од 630 m2. Тиме 
се добија боља контрола и организација теренских 
послова који укључују управо хитне интервенције 
услед хаварија на мрежи, кварова у кућним 
подстаницама и решавања рекламација корисника.

ЈКП „Новосадска топлана“ је извршилo независну 
процену фер вредности сталне имовине 
(нематеријалних средстава и некретнина, постројења 
и опреме) на дан 31.12.2012. године за потребе 
финансијског извештавања у складу са МРС 16 – 
Некретнине, постројења и опрема. 

Процена фер вредности сталне имовине Друштва је 
заснована на претпоставци о Друштву као пословном 
субјекту са неограниченим роком пословања и на 
претпоставци континуиране употребе предметних 
некретнина, постројења и опреме.

Приликом процене фер вредности некретнина, 
постројења и опреме коришћен је Трошковни приступ 
(метод амортизоване вредности замене), док је 
Тржишни приступ примењен само приликом процене 
мањег броја објеката за које је било могуће наћи 
информације на тржишту (гаражна места, пословни 
простор ...).

На основу извршених истраживања и анализа, 
резултат и Процене су презентоване у Извештају о 
процени.
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ПЛАНОВИ ЗА 2014. ГОДИНУ
У наредном периоду нам предстоји пре свега 
рехабилитација техничког система као предуслов 
за добро функционисање Топлане. У плану је 
реконструкција дотрајалих деоница вреловодне 
мреже у следећим улицама:

- Блок улица Војводе Бојовића, Лукијана  
 Мушицког и Кисачке улице;

- Блок улица Бановић Страхиње и Иве Андрића;

- Улица Сељачких буна, од Булевара Слободана  
 Јовановића до Булевара кнеза Милоша;

- Железничка улица, од Улице Максима Горког до  
 Сремске улице;

- Булевар кнеза Милоша;

- Улица Партизанских база.

Планирана је изградња вреловода у Улици Бате 
Бркића, од раскрснице са Булеваром Јована Дучића 
до Футошког пута и тридесетак прикључака за 
новоизграђене објекте. 

На котларницама ће се радити 2. фаза изградње 
система заштите од хидрауличког удара, затим 
изградња хемијске припреме воде на Топлани „Југ“. 

Наставићемо са аутоматизацијом 350 примарних 
подстаница како бисмо обезбедили даљински надзор 
и управљање подстаницама, смањење губитака 
топлотне енергије и брже и ефикасније отклањање 
кварова.

У оквиру KfW 4 пројекта, потписаног трилатералног 
уговора између Министарства енергетике, немачке 
инвестиционе банке и Новосадске топлане, 
реализоваћемо веома значајне инвестиције које ће 
допринети модернизацији постројења Топлане, и то:

1. Реконструкција котларнице на Топлани „Север“ 
са изградњом котла од 58 MW.

2. Реконструкција циркулационог постројења на 
Топлани „Исток“.

3. Изградња когенеративног постројења на Топлани 
„Запад“ (производња топлотне и електричне 
енергије на Топлани „Запад“).

Иза свих набројаних достигнућа, пре свега, стоји 
колектив Топлане, јер су стручност, посвећеност 
и тимски дух запослених најзначајнији чиниоци 
у напретку Предузећа, закључио је директор ЈКП 
„Новосадска топлана“ на крају свог излагања.
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У Новосадској топлани већ дуги низ година постоји 
идеја да се машинска радионица, лоцирана у Улици 
Димитрија Туцовића; некада у радничком кварту, а 
данас у самом срцу урбаног Новог Сада; пресели у нови, 
модернији објекат на другој локацији, примеренијој 
њеној пословној делатности. Избор локације је пао 
на Мишелук на Петроварадину, где је некада Топлана 
„Мишелук“ испоручивала топлотну енергију за грејање 
за зграду Телевизије Нови Сад, тадашњи медијски 
сервис града. Због оштећења насталог 3. маја 1999. 
године; да иронија буде већа на Светски дан слободе 
медија, када су НАТО бомбе прекинуле емитовање 
последњег „Дневника“; Топлана „Мишелук“ није више 
у функцији. На том истом месту, у близини рушевина 
некадашње велике и модерне зграде телевизије, данас 
се подиже пословни објекат „Мишелук“, монтажног 
типа, као што је била и некадашња истоимена топлана. 

Како наводе у Сектору за развој, енергетско планирање 
и инвестиције, реч је о изградњи пословног објекта 
од 2.150 квадратних метара, у вредности 200.000.000 
динара, који ће садржати управни део, радионицу и 
магацински простор. На тај начин ће се објединити 

МОДЕРНИЈИ ОБЈЕКАТ НА ДРУГОЈ 
ЛОКАЦИЈИ

Јединствени начин грејања и хлађења, као и припреме топле 
потрошне воде, биће својеврстан тест и изазов за стручњаке 
Новосадске топлане

Будуће радионице
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службе одржавања, машинска и електро радионица 
на једном месту, као и њихов управни део, што ће 
олакшати међусобну комуникацију, јер до сада су сви 
били физички одвојени на различитим локацијама. 

Пројектом пословног објекта је предвиђено грејање 
и климатизација управног дела, који чине углавном 
канцеларије, затим радионице, а такође је планирано 
и снабдевање објекта топлом потрошном водом. 

За генератор топлоте, потребног за грејање простора 
радионице и управне зграде, предвиђена је паралелна 

веза шест ваздушних топлотних пумпи, укупног грејног 
капацитета 91,2 kW и гасног фасадног кондензационог 
котла, топлотног капацитета од 46,4 kW. Котао је 
опремљен гориоником високог степена корисности 
(109%). Овај котао спада у групу потрошача који 
имају ложишта са вентилацијом, која узимају ваздух 
за сагоревање и одводе продукте сагоревања преко 
комбинованог димњака за довод ваздуха и одвод 
продуката сагоревања. 

Кaо генерaтор рaсхлaдне енергије предвиђен је 
рaсхлaдни aгрегaт (чилер), укупног расхладног 
капацитета 93 kW. 

За хлађење и грејање канцеларија, пословних 
просторија и радионице предвиђене су плафонске 
јединице и парапетни fain coil уређаји.

Централна припрема топле потрошне воде ће се 
вршити путем соларних колектора 2х6 (12 соларних 
панела). Колектори су подељени у два поља са по 
6 колектора. Укупна површина соларних колектора 
износи 28,2 m2. Догревање ће се вршити путем 
гасног фасадног кондензационог котла. Пројектом 
је предвиђено да соларни панели буду ослоњени на 
трапезасти профил и на платформу која је окренута ка 
југу.

Топлотна енрегија од соларних колектора ће се 
преносити путем соларне течности преносећи 
акумулисану топлоту соларном резервоару, 
запремине 1.500 литара. 

Топлотне пумпе ваздух-ваздух

Парапетни fain coil уређаји

Чилер (Chiller)

Предвиђена платформа за соларне панеле (са десне стране)
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Очекивања задужених за изградњу овог објекта су 
да ће крајем маја месеца бити завршени сви радови, 
што ће створити услове за прибављање употребне 
дозволе, а потом на лето и почетак коришћења 
објекта.

Овакав јединствени начин грејања и хлађења, као и 
припрeме топле потрошне воде, биће својеврстан 
тест и изазов за стручњаке Новосадске топлане. 

У циљу остваривања здравих услова за рад у новом 
пословном објекту Новосадске топлане, уводи се 
вентилација санитарних просторија, просторија за 
чишћење и завршну обраду, складишта боја и лакова 
и просторије за заваривање. 

У објекту се тренутно изводе завршни унутрашњи 
занатски радови. На платоу испред објекта ће се 
изградити паркинг за сва службена теренска возила, 
која ће први пут моћи да буду на једном месту, а испред 
ограде и паркинг на коме ће запослени паркирати 
своја приватна возила. 

Осам пута већи магацин

Дугогодишњи проблем складиштења у 
неадекватном простору ће бити превазиђен 
изградњом овог објекта, будући да је 
планирано да досадашњих 80 квадратних 
метара магацинског простора буде замењено 
квалитетнијим магацинским простором од 630 
квадратних метара.

Завршни унутрашњи занатски радови у канцеларијама

Радионице у предзавршној фази
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СИМЕОН МИРОТОЧИВИ - ПРВИ ПРАВИ 
ПАТРИОТА СРПСКОГ РОДА

Имати светог Симеона Мироточивог за свог заштитника, 
патрона, за своју крсну славу је велики благослов господњи, али и 
велика обавеза

Негујући традицију, Новосадска топлана је свечаном 
седницом Надзорног одбора, 26. фебруара, у 
присуству свештеника, кума славе господина Милана 
Костића и запослених, прославила Светог Симеона 
Мироточивог. Свету Литургију на слави посвећеној 
горостасу међу свецима, утемељивачу српске 
државе и аутокефалне српске цркве, светом Симеону 
Мироточивом служио је отац Горан Димић.

Уз жеље за духовно, душевно и телесно здравље, 
пре свега куму и његовој породици, а потом свим 
запосленима и њиховим сродницима, отац Димић 
је нагласио да имати светог Симеона Мироточивог 
за свог заштитника није само велики благослов 
господњи, већ и велика обавеза: Имати светог 
Симеона Мироточивог за свог заштитника, патрона, 
за своју крсну славу је велики благослов господњи, 
али и велика обавеза, јер ићи његовим путем значи 
љубити род свој, са две стране које су обједињене 

љубављу Божијом. Прва као државник, као први 
прави патриота српскога рода, искрен и не као лажни 
патриота овога времена. И друга као духовник, 
после када више није био Стефан Немања, него је 
постао кроз монашки постриг Симеон Миротичиви.

Након ломљења колача, директор Новосадске 
топлане Александар Прибић се захвалио присутнима 
што су својим присуством увеличали овај свечани чин, 
истичући да Топлана има још један разлог за славље. 
Желим да се захвалим свима који су дали свој 
несебичан допринос, јер данас имамо два разлога 
за славље, један је слава, а други је да можемо 
да вам саопштимо да је Топлана после дужег 
времена пословала позитивно, наравно највише 
захваљујући људима који у њој раде, а онда и нама 
који смо на челу ове фирме. Желим вам срећну 
славу и данашњи дан!, честитао је директор Топлане 
свим присутнима.
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Посланица светог Симеона Мироточивог
Чеда моја драга, коју одгајих! Свима је вама познато 
како Бог промислом својим постави мене да владам 
над вама; познато вам је и то, како упропашћену нађох 
у почетку земљу нашу, но помоћу Бога и Пресвете 
Владичице наше Богородице ја се, према моћима 
својим, не лених, нити себи дадох мира, док све не 
поправих. И Божијом помоћу увећах земљу вашу и у 
дужину и у ширину, што је свима познато. Ево досад ја 
вас све, као децу своју, одгајих, и научих да се држите 
вере православне. Многи иноплеменици устадоше на 
ме и нападоше као пчеле саће, али Именом Господњим 
ја им се противстављах и одолевах им. Зато и ви, чеда 
моја драга, не заборављајте учења и правоверни 
закон, који ја установих. Јер, држећи се њега, имаћете 
Бога за помоћника себи и Пресвету Богородицу, и  
моју, иако грешну, молитву. А сада отпустите мене, 
владара свога, с миром, да очи моје виде спасење, 
које Господ уготови пред лицем свију људи, светлост 
на откривење народима и у славу вама, пастви мојој. 
Јер видим како све људско, што не остаје после смрти, 
је сујета; не остаје богатство, не остаје слава, јер када 
смрт дође, она све то уништи. Због тога се узалуд 
паштимо. Кратак је пут којим ходимо: живот је наш 
дим, пара, земља и прах. За мало се јавља, и убрзо 
нестаје. Стога је ваистину све таштина. Овај живот је 
сенка и сан, и низашта се пашти сваки земнородни 
као што књиге рекоше: кад и сав свет стечемо, онда 
се у гроб селимо, где су заједно цареви и убоги. Зато 
чеда моја драга, пустите ме брзо да идем видети утехе 
Израиљеве… Синови, не заборављајте моје законе, 
и срце ваше нека чува речи моје, па ће вам се додати 
године живота. Не остављајте милостињу и веру; 
привежите их себи о врат, и напишите их на таблицама 
срца својих, и наћи ћете благодат. Помишљајте о оном 
што је добро пред Богом и људима, уздајте се свим 
срцем у Бога и немојте се величати  својом мудрошћу. 
Гледајте да путеви ваши којима ходите буду прави, 
па вам се ноге неће спотакнути. Не мислите високо 
о себи, него се бојте Господа, и клоните се од сваког 
зла; тако ће тело ваше имати здравље и кости ваше 

одмор. Поштујте Господа од својих праведних трудова 
и дајте му првине од својих праведних плодова, да 
би се житнице ваше напуниле пшенице, и точила 
ваша вином текла. Синови, не очајавајте када вас Бог 
кажњава, нити клоните када вас он изобличава. Јер 
Господ кара онога кога љуби, и бије сваког сина кога 
прима. Блажен је човек који је нашао премудрост, и 
онај смртник који је видео разум. Јер је боље куповати 
мудрост, него ризнице злата и сребра; она је скупља 
од  драгог камења; њој се не противи ништа зло, а 
слатка је свима који јој се приближују; свака друга 
драгоценост недостојна је ње, јер дужина живота и 
године живота су у десници њеној, а у левици њеној 
је богатство и слава. Из уста њених излази правда, а 
закон и милост носи на језику. Путеви су њени путеви 
добри, и све стазе њене у миру. Она је дрво живота 
свима који се држе ње и ослањају на њу, као на 
неразрушиву стену. А дајем вам ову заповест: љубите 
један другог, немајући никакве злобе међу собом. Ти, 
Вукане, покоравај се и буди послушан овом брату твом 
и од Бога и од мене постављеном на престолу мом. А 
ти, Стефане, владајући не вређај брата свог, него га 
поштуј. Јер ко не љуби брата свог, не љуби Бога. Бог 
је љубав. Зато ко љуби Бога нека љуби и брата свога. 
Јер у томе је сав закон: њему апостоли научише, њему 
мученици овенчани бише, о њему пророци висе. И 
тако, ако хоћете и послушате ме, уживаћете земаљска 
блага; ако ли нећете и не послушате ме, оружје ће вас 
појести. Нека вам је синови моји драги, мир од Господа 
Бога и Спаса нашега Исуса Христа,  и Дух Божји нека 
почива на вама, укрепљујући вас и заклањајући вас 
од свију видљивих и невидљивих непријатеља и 
упућујући вас на пут мира. Мир буди и вама младићи 
које васпитах од рођења матера ваших. Мир буди и 
вама, властело  моја и бољари! Мир буди свима вама, 
словесно стадо Христово, Богом ми предано; ја вас 
посијах и неповређене сачувах, као пастир добри 
полажући душу своју на вас. Зато вас молим, децо 
моја љубљена: богати и убоги, стари и млади, држите 
се учења мога, оца вашега. Бога се бојте, владаоца 
поштујте, цркве украшавајте, да би и оне украшавале 
вас; епископе слушајте, јереје поштујте, монашки чин 
уважавајте, да би се они молили за вас. А ви живећи 
у правди и љубави међу собом, не заборављајте на 
милостињу. Благодат Господа нашега Исуса Христа и 
љубав Бога и Оца и заједница Светога Духа нека је са 
свима вама, АМИН!
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ТРОШКОВИ ПРЕМА ПОТРОШЊИ МАЊИ

За 32 стамбена објекта У Новом Саду, испоручена топлотна 
енергија се обрачунава према потрошњи топлотне енергије

Новосадска топлана је, већ више година уназад, 
технички у потпуности спремна за прелазак на нови 
начин обрачуна и наплате према потрошеној топлотној 
енергији, те се за 32 стамбена објекта, колико их 
је у овом тренутку испунило услов за прелазак на 
нови систем (уграђена сопствена мерила топлоте на 
кућној инсталацији), испоручена топлотна енергија 
обрачунава на основу јединичних цена утврђених у 
складу са Тарифним системом за обрачун топлотне 
енергије за тарифне купце. 

Месечни трошкови за испоручену топлотну енергију 
садрже  трошкове на основу цена за инсталисану 
снагу, изражену у kW (стални трошкови) и наплаћују 
се 12 месеци у години, и трошкове обрачунате на 
основу цена за количину испоручене топлотне 

енергије, изражену у kWh (променљиви трошкови), 
који се наплаћују само у току грејне сезоне. Обрачун 
испоручене топлотне енергије врши се на основу 
очитаног стања на сопственим мерилима топлоте,  
једном месечно, у складу са одредбама Тарифног 
система. 

Висина износа на рачуну за грејање зависи од 
потрошње, која је условљена спољним температурама, 
подешеном температуром у просторијама, изолацијом 
објекта и квалитетом столарије. Могућност 
подешавања температуре у просторијама према 
сопственим жељама и платежним могућностима 
пружају постављени термостатски вентили на свако 
грејно тело, а добра изолација у великој мери смањује 
губитак топлоте. На те начине су се, преласком на 
нови систем обрачуна и наплате, створили услови за 
штедњу купцима који су препознали предности новог 
система и максимално их користе. 

Упоредном анализом трошкова за испоручену 
топлотну енергију обрачунатим по m2  и по потрошњи 
за стан укупне грејне површине од 50 m2, у периоду 
од 12 месеци у 2013. години, дошло се до податка 
да захваљујући доброј изолацији и високом степену 
енергетске ефикасности, укупни трошкови према 
потрошњи могу бити значајно мањи. Резултати анализе 
су дати на графикону из ког се види да су корисницима 
из нових зграда, које су одлично изоловане са 
високим степеном енергетске ефикасности, трошкови 
за грејање, на годишњем нивоу, нижи у односу на 
обрачун према квадратури грејне површине.

Мањи трошкови

Упоредном анализом трошкова за испоручену 
топлотну енергију обрачунатим по m2 и по 
потрошњи за стан укупне грејне површине од 
50 m2, у периоду од 12 месеци у 2013. години, 
дошло се до податка да захваљујући доброј 
изолацији и високом степену енергетске 
ефикасности, укупни трошкови по потрошњи 
могу бити значајно мањи. 
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ЕДУКАЦИЈА И ПОКЛОНИ КОРИСНИЦИМА

Прелазак  на нови начин обрачуна и наплате за испоручену топлотну 
енергију стамбеним објектима није само новина за Новосадску 
топлану, већ, у  далеко већој мери,  и за саме купце топлотне енергије

Изолационе траке на поклон

У циљу промоције уштеде топлотне енергије и 
подизања свести о потреби рационалнијег односа 
према основном енергенту - гасу, који Новосадска 
топлана користи, Топлана је својим купцима 
поклањала изолационе траке за прозоре и врата и 
том приликом им у непосредном контакту указала на 
то да је једна од мера енергетске ефикасности и мера 
чувања топлотне енергије, што се постиже добром 
изолацијом.

Велика заинтересованост за нови систем

Прелазак  на нови начин обрачуна и наплате за 
испоручену топлотну енергију стамбеним објектима 
није само новина за Новосадску топлану, већ, 
у  далеко већој мери, и за саме купце топлотне 
енергије, стога је Топлана организовала трибине.  
На изузетно посећеним трибинама, одржаваним 
по месним заједницама, грађанима су руководиоци 
различитих сектора Новосадске топлане пружили 
све релевантне информације, почевши од техничких 
детаља, законских регулатива, па до модела обрачуна 
испоручене топлотне енергије, те тако разрешили 
многе недоумице у вези са новим системом. Пратећи 
европске стандарде и идући у корак са другим 
градовима у којима је већ заживео нови систем, 
Новосадска топлана је предузела све активности за 
прелазак и осталих купаца на поштенији и популарнији 
начин обрачуна и наплате, те ће у циљу едукације и 
приближавања предности новог система наставити са 
информисањем грађана путем директног разговора 
на трибинама, али и осталим видовима информисања 
грађана и подизања њихове свести о значају повећања 
енергетске ефикасности штедњом топлотне енергије.
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ОЗНАЧАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ РАЗРЕДА 
АПАРАТА У ДОМАЋИНСТВУ

Директивом Европске уније, број ЕУ 92/75/ЕЦ  од 22. септембра 1992. 
године, о означавању и стандардним информацијама о производу, 
потрошњи енергије и других ресурса за апарате у домаћинству започела 
је пракса обележавања апарата, чиме су се апарати у домаћинству могли 
поредити по неким основним карактеристикама

Ознаке на налепници дају корисне информације за купца, нарочито приликом избора између различитих 
модела уређаја. Те информације треба да буду видне како у каталозима, тако и на интернет странама трговаца 
и произвођача. Ова директива је важила до 18.06.2010. године. Друга директива је донета 19. маја 2010. године, 
број ЕУ 2010/30, од стране Европског парламента и савета, која је обавезујућа од 31. јула 2011. године. Нешто 
раније, донета је и Директива 2009/125 екодизајн која успоставља правни оквир за регулисање енергетских 
карактеристика производа (осим за возила). Те две директиве се међусобно допуњују и омогућавају да се 
тржиште развија ка енергетски ефикаснијим производима.

Том директивом дефинисано је означавање: расхладних уређаја, машина за прање и сушење веша, машина за 
прање судова, шпорета, бојлера и резервоара топле воде, клима уређаја, сијалица, телевизора, аутомобила (није 
обавезно) и аутомобилских  гума.

Основни елементи (категорије) који се означавају су следећи:

1. Примењени детаљи за сваки уређај посебно: специфични детаљи, димензије, модел, материјал;
2. Енергетски разред: додељена боја и ознака (од А до Г);
3. Потрошње енергије, ефикасност, капацитет у зависности од врсте апарата;
4. Бука коју емитује апарат у dB (A). 

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ 

Налепница садржи следеће податке: 

•	 Годишњу потрошњу енергије у kWh; 

•	 Капацитет за свеже намирнице у литрама за фрижидере и комбиноване
 апарате;  

•	 Капацитет замрзнутих намирница у литрама за замрзиваче и 
 комбиноване апарате; 

•	 Просечни ниво буке у dB (A). 

За расхладне уређаје, као што су фрижидери, замрзивачи, вино-складишни 
уређаји и комбиновани уређаји, етикетирање је наведено у погледу годишње 
енергетске ефикасности (EE) као индекс побољшања ЕЕ, што је показатељ 
годишње потрошње електричне енергије у односу на референтну потрошњу 
која се заснива на капацитету и типу апарата (фрижидера или замрзивача). За А + 
класу је 44% до 1. јула 2014, а 42% после тог датума. 

У наредној табели је представљено колико је процентуално умањење годишње 
потрошње енергије у односу на потрошњу референтног уређаја: 
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+ + + + + + + + А Б Ц Д Е Ф Г

<22 <30 <42/44 <55 <75 <95 <110 <125 <150 >150

На пример:

Фрижидер класе Ц годишње троши око 2,2 kWh електричне енергије по литри корисне запремине.

Фрижидер класе Б годишње троши око 1,7 kWh електричне енергије по литри корисне запремине.

Фрижидер класе А годишње троши око 1,2 kWh електричне енергије по литри корисне запремине.

Фрижидер класе А+ годишње троши око 1 kWh електричне енергије по литри корисне запремине.

Фрижидер класе А++ годишње троши око 0,8 kWh електричне енергије по литри корисне запремине.

То значи да фрижидер А класе у односу на класу Ц троши мање за 1 kWh електричне енергије по литри корисне 
запремине годишње, што би за просечан фрижидер од 200 литара износило око 200 kWh електричне енергије (од 
1.400 до 2.200 динара зависно од тарифе). Тај износ би могао да буде вишеструко већи уколико постоји оштећење 
заптивне гуме или неке деформације на вратима фрижидера, тако да се замена старог неефикасног фрижидера 
може веома брзо исплатити.

У земљама западне Европе где цена електричне енергије достиже вредност и до 20 €, та уштеда би износила 
најмање 40 € годишње, те би се набавка квалитетнијег фрижидера исплатила веома брзо.

Код набавке фрижидера се не сме занемарити ниво буке коју фрижидер производи, нарочито ако је  кухиња или 
место где ће се поставити фрижидер у склопу просторије дневног боравка или места где се спава. То је веома 
битно код једнособних станова и гарсоњера. Како се дозвољени ниво буке у стану при затвореним прозорима 
од извора буке у згради креће од 35 до 40 dB дању, а ноћу од 30 до 35 dB, приликом набавке новог фрижидера 
треба пазити да ниво буке коју производи фрижидер буде што нижи. Бука коју производе садашњи фрижидери 
се креће од 35 до 42 dB, што неће утицати на повишење нивоа буке у суседном стану, али може сметати ономе ко 
борави у тој просторији.

МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША

Код машина за прање веша уведено је означавање следећих карактеристика:

•	 Енергетски разред;

•	 Просечна годишња потрошња енергије (kWh/год.) базирана на просечних 220  
 прања;

•	 Просечна годишња потрошња воде за 220 прања (l/год.); 

•	 Капацитет машине као максимални садржај сувог веша у kg за стандардних  
 60 °C или 40 °C за комплетан програм прања за  памук;

•	 Енергетски разред (ефикасност) сушења при центрифугирању;

•	 Ниво буке при прању;

•	 Ниво буке при центрифугирању за 60 °C и програм прања за памук.
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МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ СУДОВА

Код машина за прање судова уведено је означавање следећих карактеристика:

•	 Енергетски разред;

•	 Просечна годишња потрошња енергије (kWh/год.) базирана на просечних  
 280 прања;

•	 Просечна годишња потрошња воде за 280 прања (l/год.);

•	 Капацитет машине изражен као број стандардних сетова за послуживање;

•	 Енергетски разред (ефикасност) сушења;

•	 Ниво буке при прању.

ТЕЛЕВИЗОРИ

Дате су четири врсте налепница у зависности до које године се могу на тржишту нудити и апарати са нижим 
енергетским разредом.

Код телевизора се дају следећи подаци:

•	 Енергетски разред;

•	 Снага уређаја (W);

•	 Просечна годишња потрошња енергије (kWh/год.);

•	 Дијагонала екрана у cm и инчима.

16

ТОП
НОВОСТИ

Н
О

В
О

С
А

Д
С

К
А

 Т
О

П
Л

А
Н

А
Није свејeдно – обратите пажњу!



Могућност увођења додатних ознака

На нивоу ЕУ су рађена истраживања у вези са додатним обележавањем апарата у домаћинству, тј. додавањем још 
4 ознаке, као показатељима утицаја животног циклуса уређаја на животну средину:

Истраживање је вршено у циљу утврђивања спремности потрошача да купују еколошке производе, тј. да се 
установи колико би потрошачи били спремни да плате за производе са различитим еколошким акредитивима. 
Поред сваке ове ознаке била је дефинисана класа и количина. Истраживање је вршено у девет земаља Европе на 
око 6.400 узорака. Резултати испитивања су објављени у октобру 2012. године.

Припремио: Горан Трајановски

Угљен-диоксид  -  утицај уређаја: на ефекат стаклене баште у његовом 
животном веку, тј. на укупном угљен-диоксиду пуштеном у атмосферу 
приликом вађења сировина и приликом производње уређаја, затим кроз 
енергију коју тај уређај троши у току експлоатације и количину угљен-диоксида 
која се произведе за његово одлагање.

Вода - количина воде која се користи за производњу уређаја и током 
експлоатације уређаја.

Вода - утицај уређаја на токсичност вода приликом његове производње,  
експлоатације и одлагања. Под овим се сматра токсичност уређаја у смислу 
утицаја на здравље биља и животиња у рекама, језерима, морима, као и на 
квалитет свеже воде.

Исцрпљивање ресурса - стопа по којој производ доводи до исцрпљивања 
природних ресурса у односу на њихово обнављање.
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ПОЗИТИВАН ИМИЏ – ЦИЉ СВАКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Имиџ је перцепција коју људи имају о спољним, 
видљивим особинама предузећа и робних марки. 
Као што људи показују своју особност кроз одећу 
коју носе, ауто који возе, радно место, часописе које 
читају, тако и организација показује особност кроз 
производе и услуге које нуди, начине на које поступа са 
запосленима, оглашавањем, целокупним визуелним 
изгледом, знаковима на згради и возилима предузећа. 

У тржишно усмереним привредама, од великог 
је значаја углед (имиџ) одређене компаније, 
односно слика или   представа које неко предузеће, 
организација или  производ имају у јавности. То је, 
заправо, начин на који циљна група доживљава 
одређено предузеће или његов производни програм. 
Када се говори о начину на који циљни сегмент 
доживљава саму организацију, на нарушавање њеног 

имиџа могу утицати различите предрасуде потрошача, 
одбојност, погрешна убеђења, погрешно разумевање 
комуникацијских активности које предузеће усмерава 
ка тржишту (незаинтересованост, селективна пажња), 
па и саме карактеристике циљног сегмента, понашање 
потрошача и процес одлучивања при куповини. 
Међутим, начин на који организација доживљава 
сопствени идентитет сличан је човековом поимању 
самог себе и, у том смислу, корпорацијски идентитет 
је јединствен и комплексан. То је  портрет  једне 
компаније који се оцртава кроз њену филозофију, 
историју, културу, стил  управљања, стратегију, али и 
кроз понашање и личност запослених и руководилаца 
и етичке и културне вредности.

Имиџ је наша слика

Имиџ који ће предузеће имати у јавности у 
вези је са пословањем, људским ресурсима, 
стилом руковођења, квалитетом робе или 
услуге, медијским наступом. Он је резултат 
међусобног утицаја свих искустава, утисака, 
уверења, осећаја и знања људи о организацији.

Добар имиџ је добар идентитет

Да би компанија успешно одговорила на 
изазове савременог окружења, неопходно  је 
да свој идентитет, односно поимање саме 
себе пренесе својим купцима, улагачима, 
запосленима и свим заинтересованим 
сегментима јавности. Корпорација мора 
остварити успешну интерну и тржишну 
комуникацију и мора задовољити широк 
спектар  интереса који владају у њеном 
окружењу, јер је то предуслов за превођење 
доброг идентитета у добар имиџ.

Стручност
и поузданост

Посвећеност
потрошачима

Иновативност

Култура
пословања

Људи на
првом месту
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Имиџ  компаније може се лако трансформисати. 
Међутим, уколико организација не улаже континуалан 
напор у одржавање доброг имиџа, позитивна слика о 
предузећу се лако може претворити у негативан став. 

Тржишно комуницирање, промоција или рекламна 
кампања нису једини потребан елеменат да би 
компанија имала добар углед и не може компензовати 
друге недостатке као што су неквалитетан производ, 
неразвијена интерна комуникација или неадекватно 
изграђен корпоративни идентитет. Програми 
корпоративног идентитета у компанији,  питање 
идентитета најчешће је у надлежности менаџера. 
Међутим, имиџ који ће предузеће имати у јавности 
у директној је вези са људским ресурсима којима 
располаже. Наиме, запослени су најважнији 
информатори у једној  компанији. Њихов став, 
понашање и сагледавање компаније у којој раде утичу 
на њихов однос са различитим сегментима јавности 
у свакодневном пословању. У те сврхе неопходно 

је ускладити интересе запослених у компанији са 
интересима саме организације. У основне интересе 
запослених спадају: задржавање запослења и 
могућност напредовања, индивидуалност на радном 
месту, довољни приходи, задовољство и слично. 
У основне интересе предузећа, између осталог, 
спадају: профит, добра стопа раста, сигурност посла 
на тржишту, професионална препознатљивост 
друштва и брендова. Ови циљеви и интереси у 
пракси су често неусаглашени и контрадикторни, 
због чега свака компанија мора да води рачуна о 
свом приступу запосленима. Према томе, менаџери 
не смеју деловати аутократски, већ морају имати 
интегративан, осетљив на културу, начин сарадње 

Тешко се стиче и лако нестаје

Добар корпоративни идентитет не настаје 
„преко ноћи“, али преко ноћи може да буде 
уништен. Он се не може брзо прилагођавати 
променама из окружења. Он се изграђује 
дуго и упорно, а развија еволутивно. Успешне 
компаније имају јасан идентитет који је 
настао као резултат, не само технолошког 
усавршавања, већ и јединствене етике, 
културе и стила управљања. 

са запосленима. Али не сме бити ни изражене 
попустљивости због које би циљеви компаније могли 
да трпе. Зато је процес интерног комуницирања  
предуслов било ког корпоративног програма развоја 
идентитета и, у складу са тим, унапређења имиџа. 
Али то није довољно, неопходна је усклађеност свих 
елемената корпоративног идентитета који ће, помоћу 
одговарајуће комуникације, бити преточени у добар 
имиџ компаније.

ЈКП „Новосадска топана“ посвећује велику пажњу 
неговању успешног имиџа. Осим стручних служби у 
производњи и дистрибуцији топлотне енергије, где 
се улажу напори да се топлотна енергија за грејање 
и припрему топле потрошне воде континуирано 
дистрибуира у прописаном квалитету, ради се на 
формирању и одржавању повољног имиџа преко 
Сектора за односе с јавношћу. Сектор за односе с 
јавношћу подељен је у два дела: Одсек за односе 
с потрошачима, где се потрошачи могу обратити 
за свако питање или проблем који имају у вези 
са испоруком грејања и топле потрошне воде и 
Одсек за спољне односе, који брине о наступу у 
медијима. Унутар Предузећа Сектор за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије и Сектор за односе с 
јавношћу су свакодневно у обостраној комуникацији.  
Сваке године два пута се раде анкете о задовољству 
потрошача, које су уједно и у директној вези са 
неговањем имиџа, јер се преко резултата из анкета 
добија повратна информација од потрошача. Наш 
имиџ је усмерен највише ка изражавању задовољства 
потрошача квалитетом услуга.
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НОВОСАДСКА ТОПЛАНА СЕ ОКИТИЛА 
ЗЛАТНОМ ПОВЕЉОМ

Поводом празника Светог Саве, у вртићу „Гуливер“ на свечаној академији, 
Предшколска установа „Радосно детињство“ уручила је повеље и 
захвалнице заслужним организацијама и људима великог срца који 
позитивно утичу на срећно одрастање најмлађих суграђана

Да се друштвена одговорност и брига о најмлађима 
показује делима, а не речима, потврђује ласкаво 
признање Предузећу за изузетан рад, залагање и 
допринос развоју и афирмацији Радосног детињства. 
Насмејана дечја лица, пажљиво осмишљен програм 
и свечана атмосфера озарили су све присутне 
доброчинитеље на Светосавској академији.  

Новосадска топлана и њени запослени су небројено 
пута доказали да за хуманост и пријатељску руку 
не треба позив, а поготово када је реч о малим 
Новосађанима. Неповољна финансијска ситуација не 
сме бити кочница здравом окружењу и одрастању 
малишана, као и несметаном раду свих запослених 
у предшколској установи. Како је Топлана један 
од стубова Града и редовно функционисање 
Топлификационог система је од виталног значаја за 
свакодневни живот суграђана и привреду, тако је и 
грејање вртића један од приоритета Топлане и читавог 
Новог Сада. 

С обзиром на то да је будућност друштва управо на 
нашој деци, Топланци ће засигурно и даље активно 
учествовати у стварању бољих услова за живот и рад 
генерација које долазе. Златна повеља је само један 
од показатеља успешне сарадње и хуманог односа 
између Топлане и Радосног детињства.
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Уручене повеље најистакнутијим предузећима и појединцима



УСАВРШАВАЊЕ ЈЕ ИМПЕРАТИВ 
УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Секторски рад у Новосадској топлани даје резултате, али и оставља 
простора да се бар једном годишње сви запослени упознају са достигнућима 
и резултатима оног дела радних процеса који се не дотичу сваког појединца, 
а битно утичу на рад и стварање позитивног пословног амбијента

Сагледавши неопходност константног ширења знања 
и искустава, годинама уназад Новосадска топлана 
је посвећена едукацији запослених, првенствено 
у производном и дистрибутивном сектору, ради 
информисања о новинама у Предузећу и сазнања из 
организационих јединица. Енергетика  као тема је 
непресушни извор корисних савета применљивих у 
свакодневном раду, а размена искустава је неопходни 
сегмент унапређења пословања Топлане.

Током сваке школе исказано је велико интересовање 
радника за едукативне радионице и презентације, 
а није занемарљив ни фактор дружења који игра 
значајну улогу у побољшању међуљудских односа 
и стварању идеалне радне атмосфере. Ипак, 
најснажнија је мотивација за даљи напредак у послу и 
жеља за професионалним остварењем. То је, заправо, 
кључни покретач ка остварењу зацртаних циљева уз 
неизбежан труд и посвећеност. 

Ненад Крагуљац, руководилац Одељења дистрибуције 
топлотне енергије истиче: „Био сам предавач на 
прошлогодишњој школи енергетике. Заједно са 

другим предавачима ишао сам у међусмену како би 
предавањима могли присуствовати колеге из прве 
и друге смене. Као и пре три године, када сам први 
пут присуствовао едукацији, имао сам малу трему, 
али ипак сам био мало искуснији. Предавања су у обе 
групе прошла одлично. Много боље него што сам се 
надао. Већина колега је присуствовала предавањима, 
а неки од њих су били и веома активни. Наравно да 
дружења и провода није фалило. Поред предавања, 
организовали смо такмичења у стоном тенису, али 
нисмо заборавили да уприличимо и вечерње посете 
тамбурашима, рок музици... Била је то још једна 
незаборавна школа енергетике. Укупно сам био 
учесник три школе енергетике и свака је прича за себе. 
Једва чекам да видим шта доноси нова!“

Док се грејна сезона приводи крају, бирају се 
најактуелније теме за предстојећу едукацију 
и осмишљава најприкладнији програм за све 
запослене. Лепа и корисна традиција се наставља, а 
заинтересованих има на претек. Видимо се ускоро на 
неком новом месту!
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У сусрет новој школи енергетике



ИМА ЛИ ПИЛОТА У АВИОНУ?

Четрдесет година стажа у Топлани, а чак четрдесет седам у ваздуху. 
Добитник „Златног орла“ за допринос ваздухопловству Србије. Власник 
„Златне значке падобранаца“. Да ли знате ко је то?

Машински техничар по занимању, запослио се у 
Новосадској топлани 1974. године. Прво радно место 
било је приправник руковаоца АТК, а врло брзо постаје 
руковалац АТК 1, односно први ложач и ради на свим 
топланама током свог радног века. Тренутно је на 
Топлани „Запад“ и присећа се догодовштина из света 
падобранства и ваздухопловства. То је наш Добривој 
Видић!

На питање како би описао свој радни век у Предузећу, 
Добривој одговара да је протекао добро, у здравој 
атмосфери и домаћинском пословању. Истиче 
одличан однос са колегама, где је било много кумства, 
заједничких летовања и дружења.

Посао је одговоран и захтеван, а ноћни рад је сам по 
себи тежак. Ипак, занимљиво је, јер се увек нешто 
дешава и сваки пут је другачије, истиче најстарији 
ложач у Топлани.

Стеван Марић, пословођа Топлане „Запад“ каже: 
Добривој је добар радник и у Топлани је скоро од 
оснивања. Добро познаје систем и врло је поуздан. 
Увек је спреман да помогне другима и пренесе 
знање.

Оно што издваја Добривоја од осталих је свакако 
чињеница да је са само 15 година први пут скочио 
падобраном на Спортском аеродрому на Ченеју. Пошто 
је од почетка показао изразит таленат за овај спорт, 
Видић улази у прву такмичарску екипу Покрајине у то 

време. Упоредо са падобранством, Добривој завршава 
обуку за пилота једрилице. Ово му је послужило током 
одслужења војног рока, јер је као пилот и падобранац 
отишао у 63. падобранску бригаду.

Из војске сам изашао као резервни подофицир. 
Полагао сам и за наставника падобранства и 
једриличарства и почео обуку за пилота авиона, 
каже Видић.
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Руковалац АТК 1 и дугогодишњи падобранац и ваздухопловац



Први скок је био падобраном који је заплењен 
на Дрвару у Другом светском рату, а последњи 
најсавременијим летећим крилом. Након 1.100 скокова 
престаје да иде на такмичења у падобранству, али 
наставља са моторним летењем. Такмичио се на много 
авио-релија. Авио-рели има више дисциплина, а само 
неке су прецизно летење и навигација. Имао је 1.400 
сати налета на једрилицама и 1.800 сати авионом, што 
је око 7.000 полетања и слетања. Спортска дозвола 
пилота авиона му је трајала непрекидно од 1987. до 
2014. године.

Добривој Видић је освајач бројних медаља, диплома, 
значки и захвалница о којима просечан човек може 
само да сања. Уважени је члан свих релевантних 
удружења авијатичара и падобранаца у Србији, а све 
је то постигао искључиво великим трудом и љубављу 
према ваздухопловству. Његов мото је: Ко зна да вози 
авион, зна да вози и котлове.

Славољуб Михаиловић, председник Удружења 
ваздухопловаца Војводине, присећа се сарадње са 
Добривојем: Заједно смо скакали падобраном 
и пилотирали разним летелицама у Аероклубу. 
Видић је дисциплинован пилот и падобранац и дао 
је велики допринос ваздухопловству Србије.

Скроман и непосредан у комуникацији, Видић открива 
да се такође бави и столарством и браварством, да 
воли да чита и учи, али изнад свега не воли агресивност 
и примитивизам. 

Од нашег колеге можемо много тога да научимо. Пре 
свега да је успешан човек онај који стоји са обе ноге 
чврсто на земљи (или у његовом случају у авиону), али 
и да спортско срце куца најлепше. Добривоје, хвала Ти 
што си са нама провео 40 година!

Скок са заставом Топлане

Скакао сам падобраном 1974. године на 
стадион Славије и донео заставу Топлане 
на Радничке спортске игре. Био сам веома 
поносан што сам баш ја одабран за ту част и 
све очи на стадиону су биле упрте у мене, са 
осмехом прича Добривоје.

Више авиона него котлова

Последњи пут сам летео прошле године 
као шлепер на Отвореном првенству 
ваздухопловног једриличарства. Иначе сам 
возио 10 типова авиона и једрилица.
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„ЖИВОТ БЕЗ ШАХА ЈЕ ДОСАДАН“

Топлански шаховски турнир, који се ове године одржава до краја 
априла,  својеврстан je тренинг, дружење, али и квалификационо 
такмичење за 14. сусрете топлана Србије

Заљубљеници у шах Рајко Поповић и Милан 
Малешевић из Сектора за економске, финансијске и 
планске послове покренули су у фебруару ове године 
међу Топланцима турнир у шаху. 

Поред Малешевића и Поповића, на турниру учествује 
још десет радника Топлане – Маринко Шево, Петар 
Живанић, Владимир Крстић, Василије Остојић, 
Мирослав Барошевић, Миодраг Секулић, Јован 
Малетин, Жељко Париповић, Саво Терзић и Марко 
Поповић. Они који су се истицали у шаху и раније, 
Милан Малешевић, Петар Живанић, Жељко Париповић 

и Владимир Крстић су екипно одлазили на радничка 
такмичења, али никада пре није било организованих 
турнира у Топлани.

Под слоганом „Живот без шаха је досадан“ састају се 
једном недељно после радног времена и то поподне 
је у знаку шаха. Правило које су поставили је да свако 
игра са сваким и на крају ће према броју освојених 
поена направити листу најбољих шахиста.

- При сваком сусрету одиграмо прво једну партију 
такмичарског карактера која се бодује и на основу 
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Топланини шахисти на окупу



које правимо листу, а онда одиграмо и неколико 
партија ревијалног карактера. Нисмо оптерећени 
резултатима и није нам најбитније ко ће бити 
најбољи. Циљ је да се дружимо после радног 
времена када нам то друге обавезе дозвољавају и 
да нам буде лепо. Да уживамо у шаху и дружењу, а 
не да се само такмичимо. И углавном смо до сада у 
резултатима уједначени. Једино се истиче Маринко 
Шево који је за сада и најбољи. Он је иначе активни 
шахиста и има титулу мајсторског кандидата, каже 
за Топ новости Рајко Поповић и додаје да за сада 
немају припадница лепшег пола, али да се нада да ће 
се у некој од наредних сезона пријавити на турнир и 
понека колегиница која воли шах. 

Други организатор Милан Малешевић, који има 
вишегодишње искуство у шаху, годинама је 
био најбољи шахиста у Топлани, учествовао на 
такмичењима на Комуналијади и Топланијади, а 
неколико пута је са својом екипом донео и медаље 
Топлани. 

- На овим нашим шаховским дружењима окупљамо 
се већ два месеца и атмосфера је одлична. Морам 
да напоменем да нам је у реализацији шаховског 

турнира помогао доста Синдикат Топлане и 
председник Синдиката Бора Самарџија, који 
се јако заложио за нас и обезбедио нам четири 
такмичарске гарнитуре за шах. Без тога, шаховских 
сусрета не би ни могло бити, каже за Топ новости 
Милан Малешевић.

Топланини шахисти планирају да турнир заврше до 
краја априла и надају се да ће након тога најбољи 
шахисти на листи (четворица) представљати 
Новосадску топлану на 14. сусретима топлана Србије 
„Топланијада“, која се ове године одржава од 1. до 5. 
јуна на Златибору. 
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ДОК СЕ РАДИ ОДГОВОРНОСТ И ДИСЦИПЛИНА, 
А У ПАУЗИ РЕД КУЛЕНА, РЕД СЛАНИНЕ

Шта највише волите у свом послу?

Три кључне речи које описују ваш посао?

Основни мотив на послу?

Најбољи сарадник на послу?

Волите ли тимски рад или сте индивидуалац?

С ким лакше комуницирате – с колегама или с колегиницама? Зашто?

За Топланин возни парк задужени су Бошко Медић и Милослав Хрћан. Ако вам треба неки од чувених „Топланиних 
југића“, који чине највећи део возног парка, ту су Боле и Мило који праве распоред и воде рачуна у сваком моменту 
где су и југићи и остали аутомобили. У њиховој канцеларији влада увек добро расположење, а једе се и најбољи 
војвођански доручак – прави словачки кулен.

У свом послу волим пре свега динамику.

Контрола, помоћ, разумевање.

Покушај да све буде позитивно.

Колега Мило Хрћан.

Тимски рад.

Више волим колегинице!

Волим то што радим у својој струци.

Ред, рад и дисциплина.

Основни мотив је рад. 

Бошко Медић. 

Волим тимски рад.

Подједнако добро и с колегама и с колегиницама.

БОШКО МЕДИЋ МИЛОСЛАВ ХРЋАН
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На исту тему из два угла: Бошко Медић и Милослав Хрћан



Какве особине, по вашем мишљењу, има идеалан колега на послу?

Да ли је Топлана мушко предузеће? 

Топлана у будућности. Где је видите за пет година?

Слободно време је резервисано за...

Животни мото?

Ћутљив или причљив?

Строг или благ?

Стрпљив или нестрпљив?

Немачки или јапански аутомобили?

Омиљени аутомобил?

Омиљена песма?

Гурман или не?

Слатко или слано? И барем једно јело наведите.

Војвођански гулаш с вином или ребарца с пивом?

Планина или море?

Идеалан годишњи одмор?

Шта највише цените код колеге Хрћана? / Шта највише цените код колеге Медића?

Шта му замерате?

Шта бисте му поручили?

Да је пре свега одговоран.

Мора бити.

Видим је на првом месту у граду.

Тешка су времена и не иде како ја волим.

Побећи негде далеко, што даље, где не требају 
пилуле за спавање.

Ћутљив.

Нерешено.

Стрпљив. На дуге стазе.

Немачки аутомобили.

Мини морис.

„Писмо мајци“ од Болера, а по песми Сергеја Јесењина.

Јако бирам храну.

Пре слано, него слатко. Бирам рибу.

Не волим ни гулаш, ни ребарца.

Море. 

Са породицом, али то је тешко изводљиво.

Његов кулен и сланину.

Замерам му то што ретко доноси кулен, а пуно га хвали. 

Поручио бих му да не буде себичан као колеге Даги и 
Беки.

Да је, пре свега, спреман да пружи помоћ колегама у 
сваком тренутку.

Мислим да није. Можда пола-пола.

Видим је као високомодернизовано предузеће.

Спорт.

Поштење, испред свега.

Ћутљив.

Строг.

Нестрпљив.

Немачки аутомобили.

Омиљени аутомобил је голф.

"Моји су другови"

Гурман.

Слано. Кисачки словачки кулен.

Ребарца с пивом.

Море.

Идеалан годишњи одмор је са породицом на мору.

Поштење и професионализам.

Не замерам му ништа.

Поручио бих му да остави цигарете. Штете здрављу!
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СЛОВЕНСКО НАСЛЕЂЕ ОДОЛЕВА 
ВРЕМЕНУ И ТРЕНДОВИМА

У време када се традицоналне вредности замењују продуктима глобализације, 
када би сваки човек желео да буде део глобалне приче и да се ни по чему 
не разликује од других чланова светске породице, словенско наслеђе ипак 
одолева времену и трендовима, а у оквиру тог наслеђа и стари обичаји код 
Срба, настали у давна времена пре примања хришћанства

Поред језика и религије, очувању етничког идентитета 
неке заједнице несумњиво у великој мери доприносе 
и имена која се дају на крштењу. У време када се 
традицоналне вредности замењују продуктима 
глобализације, када би сваки човек желео да буде 
део глобалне приче и да се ни по чему не разликује од 
других чланова светске породице, словенско наслеђе 
ипак одолева времену и трендовима, а у оквиру тог 
наслеђа и стари обичаји код Срба, настали у давна 
времена пре примања хришћанства. Прихватање 
хришћанства код Словена је подразумевало и 
прихватање новог обичаја - крштење детета у цркви 
и упис хришћанског (библијског) имена у црквене 
књиге. У спровођењу новог обичаја је  предњачила 
католичка црква, која је не само мачем, већ и на тај 
начин утирала пут хришћанству. Захваљујући таквој 
ригорозности католичке цркве, јеврејска имена са 
подручја на ком је настало хришћанство, данашњег 
Израела и Палестине, постају имена многих народа. 
Код Срба, код којих христијанизација никада 
до краја није извршена због сплета различитих 
историјских околности и суживота са нехришћанским 
народом, православна црква није имала толико јак 

утицај као католичка, те су задржани елементи из 
предхришћанског веровања - обичаји и имена. Управо 
се владари из династије Немањић, који су увели 
хришћанство, нису одрекли старих предхришћанских 
имена: Немања, Драгутин, Милутин, Душан. Тек они 
чланови династије који су се замонашили, световна 
имена су заменили хришћанским. У зависности од 
утицаја цркве у одређеном времену и на одређеном 
простору и разних других тадашњих прилика, Срби су 
у различитим периодима и различитим интензитетом 
примали преко грчког језика јеврејска имена као што 
су Илија, Јоаким, Јован и Лазар, али  ипак упорно и 
даље чували своја стара имена Љубодраг, Љубомир, 
Милан, Милица, Мирко итд.

И стара српска и хришћанска имена једнако са поносом 
и данас дају Срби својој деци, не знајући увек њихово 
порекло, па чак ни значење. Чак би се могло рећи и да 
сва та имена и јесу српска, јер су се хришћанска имена 
кроз векове прилагодила српском језику и постала 
део српске традиције. Прожимање предхришћанске 
и хришћанске традиције код Срба се не огледа само у 
обичајима, него и у наслеђеним именима, што српску 
историју и религију чини посебним.
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Илија
Илија је српско име које спада у групу хришћанских 
(библијских) имена. Порекло имена је из 
старохебрејског Eliiahu, што у преводу значи 
Јехова је мој Бог, према имену једног од четворице 
великих старозаветних пророка. Срби, према 
српској народној традицији, сматрају да је свети 
Илија Громовник наследио врховног Бога Перуна, 
Бога грома и муње. 
Осим код хришћана, данас се среће и код муслимана 
у арапском облику Илјас.

Имре 
Мађарско име Имре потиче од немачког Emmerich и 
значи домовину, власт, владара.

Инес
Инес је име које потиче од грчког имена Hagne 
(изведеног од речи Hagnos), што одговара 
полатињеном имену Агнес, у значењу крепосна, 
света, недужна, чиста.

Исидора
Облик за мушко име Исидор потиче од грчког 
Исидорос. Име је настало од Исис (Исида –египатска 
богиња заштитница земљорадње) и дорон у 
значењу дар, поклон. Исидора је облик за женско 
име према мушком имену Исидор.
У хришћанском свету је веома популарно име од 
најстаријих времена.

Јадранка
Име је настало према називу Јадранског мора 
(Adria), па према томе и значи житељку или 
житеља Јадранске обале. У пренесеном значењу 
представља особу широког срца, погледа. Родитељи 
су давали мушкој и женској деци ово име у жељи да 
она буду лепа као Јадранско море.

Јасмина
Име потиче од имена цвета јасмин, а има значење и 
пролећа. Порекло води од персијског yasemin, што 
је назив за бели миришљави украсни цвет. Потиче 
из времена када се у народу створио обичај давања 
имена по називу цвећа како би дете понело његове 
особине, пре свега лепоту и префињеност. Назив 
овог цвета, иако потиче из персијског, уврстио се у 
ономастиконе готово свих европских народа.

Јелена
Име потиче од грчке речи hele у значењу сјајна, 
блистава. Према грчкој легенди је било име Лепе 
Јелене, најлепше жене света, кћерке врховног бога 
Зевса и Леде. Њену лепоту је Хомер у својој Илијади 
окривио за дугогодишњи крвави Тројански рат.
У календару православне цркве име Јелена се 
нашло захваљујући мајци римског цара Константина 
Великог, чију улогу сматрају кључном у заустављању 
прогона хришћана и ширењу хришћанства, због 
чега је проглашена светицом. Име је познато у 
најстаријим писаним изворима и веома је често код 
свих хришћанских народа. 
Скраћени облик имена је Јелица, Елена, Јелка, 
Ленка, Лела итд.

Јоаким
Јоаким је хришћанско име, име оца Марије 
Богородице. Порекло му је од старохебрејског 
ueho-uaqim, што значи Бог је утврдио, Бог подиже, 
Бог узвисује. У српски језик је име дошло преко 
грчког облика Ioakim. 

Jaн, Јован, Јово, Ивана
Јован је хришћанско име, које је преко грчког 
облика Ion, Iоannes из старохебрејског Johohana, у 
значењу У милости Јеховиној, Бог је милостив, још у 
далекој прошлости доспело у српски језик. Познато 
је у хришћанском свету још од Јована Крститеља, 
било је често име византијских и никејских царева, 
краљева, врховних поглавара Римокатоличке 
цркве и значајних теолога.
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Облик Иван је исти као и Јован. Чест је код 
словенских народа. Код Пољака, Словака и Чеха 
се јавља као Јан. Од имена Иван је настао женски 
облик Ивана. 

Јосип
Иако се име Јосип почело Европом ширити касно, 
тек од 18. века, спада међу најпопуларније код 
хришћанских народа. Корен овог имена Johosef 
потиче из хебрејског језика и сложен је од две 
хебрејске речи Јо (скраћеница од Јахве) и глаголског 
облика jasaf, што значи додао је, умножио је. Име је 
у преводу цела реченица: Бог нека дода (умножи). 

Јулија, Јулка 
Јулија је име женксих особа рођених у јулу. Парњак 
је мушком имену Јулије, које потиче од латинског 
(Julianus), што је било римско родовско име, мада 
неки аутори сматрају да може бити и грчког порекла 
од речи ioulus, у значењу кудрав, коврџав. Према 
римској митологији, Јулије је био син Енеје, оснивач 
Алба Лонге, праотац племена Јулијевића. По њему 
је назван седми месец у години. Војсковођа и 
државник светског значаја Јулије Цезар је носио ово 
име, по коме је и назван стари Јулијански календар, 
који је извео реформу дотадашњих календара 46. 
године п. н. е. Широм хришћанског света је ово име 
распрострањено у разним варијантама.
Од имена Јулија изведено је име Јулка.

Катарина - Катица
Од грчког имена Аикатерина потиче име Катарина 
у значењу чиста, девица, мудра. Још у раном 
раздобљу хришћанства се име раширило по 
Европи и остало популарно до данашњих дана. 
Према житијима, света Катарина је преминула 25. 
децембра, те се за тај дан везује изрека „Света Ката, 
снег за врата“. Света Ката је заштитница учитеља, 
библиотекара и свих оних којима се струка везује 
за књиге, стога је и приказана у иконографији као 
лепа девојка са симболима књиге, палмине гране и 
трновитог точка. 
Из имена Катарина извдено је име Катица.

Ксенија
Још једно хришћанско наслеђе, име Ксенија се 
може наћи у црквеном календару. Води порекло 
из грчког језика од речи Xenia, које изворно гласи 
euxene. Значење овог имена је гостољубива, 
гостопримљива.

Лазар
Име Лазар потиче из старохебрејског el azar, односно 
из арамејског azarya, у значењу Бог је помоћ. Иако 
није било име ни мученика, ни светитеља, ушло је 
у хришћански календар, јер су га носила два човека 
из раног периода хришћанства. Било је име човека 
из Христове приче о убогом Лазару, а други Лазар 
је био брат мироснице Марте и Марије. Код Срба је 
ово име прославио српски кнез Лазар, највећи јунак 
Косовског боја.

Љубодраг
Љубодраг је старо српско име, сложено је од основа 
са значењем љубазан  и драг. 

Љубомир
Мушко име словенског порекла Љубомир се 
највише користи у јужнословенским земљама. 
Настало је од речи љубити и мир, па означава онога 
ко воли, љуби мир. 

Марија
Марија је календарско име. Потиче од латинског 
Maria, а изворни облик на старохебрејском гласи 
m-r-u-m, што значи вољена, љубљена жена, међутим 
постоји и друго тумачење због разлике у најранијим 
преводима библијских текстова, па оно гласи суза, 
пркосна, упорна, опора, горка. Нема историјских 
података када се ово име почело јављати код Срба 
и колико је било заступљено у прошлости. Ипак, 
на основу изведенице Мара, која потиче још од 
најранијих времена, сматра се да је име веома старо 
и веома раширено на просторима Балкана. 

Марко
Име потиче из латинског имена Маrcus, које је римско 
лично име. Постоје тумачења да потиче из имена 
Мartius, што значи рођен у марту, као и тумачење да 
потиче од mas, maris, што значи мужеван. Код Срба 
је први познати Марко био Марко Мрњавчевић, 
познатији у народној поезији као Краљевић Марко.  
Сматра се једним од најпопуларнијих хришћанских 
мушких имена.

Методије
Методије је хришћанско име пореклом из грчког 
од Methodios, изворно methodos, што значи 
метод, истраживање. Најчувенији Методије је 
био Методије из 9. века, утемељивач словенске 
писмености и књижевности. Такође је и календарско 
име. 
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Милан, Миле, Миленко, Милован, Милослав
Име Милан датира још из преднемањићког 
периода, о чему сведоче писани трагови. Садржи 
у себи прастари свесловенски корен мил, мио, 
мили. Претпоставља се да су име Милан од Срба 
преузелии и други словенски народи. И данас је 
веома често, а у Топлани чак дванаест колега носи 
ово име.
Од имена Милан су изведена имена Миле и 
Миленко. Име Милослав је сложено од речи мил и 
слав.

Милица
Име Милица је веома старо српско име, датира још 
из периода пре кнегиње Милице, а захваљујући 
управо њој остало је популарно код Срба до 
данашњих дана.

Милорад, Миодраг
Милорад је старо словенско име, сложено од две 
речи мил(о) и радост. Писани трагови сведоче да 
ово име егзистира још од средњег века, мада је 
популарност стекло тек од средине прошлог века. 
Данас је веома често.
Име Миодраг је сложено такође од две речи, два 
придева мил(о) и драг. 

Милош
Име Милош је старо српско име словенског 
порекла, у корену имена је придев мио. Значење 
имена је онај који је рођен мио.
Иако је име Милош потврђено још у 13. веку у 
писаним споменицима, није било често код Срба 
све до романтичарског оживљавања националне 
историје у 19. веку. Захваљујући Милошу Обилићу, 
највећем јунаку народне епске поезије, чије 
јунаштво у боју на Косову, као ни само постојање 
никада није потврђено, име Милош постаје све 
више популарно од времена националног препрода 
српског народа и остало је до данашњих дана. 

Милутин
Име Милутин је старо српско име словенског 
порекла које је забележено у 9. веку као име 
челника војске краља Радослава. Најпознатији 
Милутин који је носио презиме Немањић био је 
краљ Милутин, највећи задужбинар и градитељ у 
средњем веку. Име Милутин је познато и у српској 
поезији, у којој је опеван као Слуга Милутин, слуга 
кнеза Лазара.

Мирјана
За име Мирјана се не може са сигурношћу тврдити 
да ли је име словенског порекла које има у  основи 
именицу мир, или је преузето из хебрејског језика. 
Стога је тумачење имена слободно и најчешће гласи 
она која је мирна.

Мирко, Мирослав
У основи старих словенских имена Мирко и 
Мирослав је именица мир, а пренесено значење 
ових имена је бити мироточив, сталожен, спокојан.

Момир
Старо име словенског порекла Момир се састоји од 
две речи мој и мир. Значење имена је да буде мир.

У Новосадској топлани, судећи према трећем делу 
приче о именима, хришћанска и стара словенска 
имена "воде мртву трку". Док су колегиницама 
и колегама родитељи или кумови давали стара 
словенска имена са жељом да имају све оне особине 
које су садржане у његовом значењу, другима су 
надевали имена познатих историјских личности, 
можда некада и не знајући њихово изворно значење, 
нити из ког језика потичу. Иако су често у пару, имена 
Лазар и Милица, по угледу на кнеза Лазара и кнегињу 
Милицу, потпуно су различитог порекла. Лазар је 
старохебрејског порекла, док је Милица једно дивно 
старо српско име. До владавине кнеза Лазара се 
увелико уврежило то хришћанско име, можда је тада 
још увек постојала свест о његовом пореклу, данас 
то вероватно није случај и даје из пијетета према 
овом прослављеном српском јунаку који је на Косову 
бранио не само свој народ, већ и хришћанство. Бог 
је помоћ значење је имена Лазар, главног јунака 
косовског мита. Колико му је Бог притекао у помоћ 
у одсудном тренутку, нисмо сазнали ни након 625 
година.

Виолета Петровић-Тасић, проф. српског језика
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