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ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ОСНИВАЧ И ТОПЛАНА 
СИГУРНО У БУДУЋНОСТ

Нови Сад је модеран град са разгранатом вреловодном мрежом и 
савременим системом за грејање, али Новосадска топлана је прешла 
дуг пут од прве котларнице и свега 500 корисника до данашњих 220 
км мреже и преко 100.000 корисника услуга. Топлана је данас понос 
како запослених радника, тако и читавог града, а свака нова пословна 
година доноси новине и побољшање квалитета производње и испоруке 
топлотне енергије.
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Недавно изграђен објекат „Мишелук“ је био место 
окупљања свих Топланаца и драгих гостију, 26. 
септембра 2014. године, како би у пријатној атмосфери 
обележили дан оснивања Предузећа. 

Вршилац дужности директора Новосадске топлане 
Добросав Арсовић није скривао задовољство што 
је део колектива Топлане: „Иако сам однедавно на 
челу овог великог и значајног предузећа, имам утисак 
као да се одувек познајемо и имамо један циљ - а то 
је успешна и модерна Новосадска топлана, лидер у 
региону како по техничком систему, тако и по стручном 
и посвећеном колективу.

Сигуран сам да су сви Топланци поносни на своју другу 
кућу и да ћемо заједничким снагама ићи у будућност, 
а колико ће она бити светла, зависи управо од нас 
самих.“ 

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је истакао 
одличну сарадњу Града Новог Сада са Топланом 
и безрезервну подршку напорима Предузећа да 
обезбеди сигурно грејање Новосађанима. Поздравио 
је раднике који славе Дан Предузећа и захвалио им се 
на труду и пожртвованости.

Годишњица од оснивања Топлане је право време 
да се застане и искаже захвалност дугогодишњим 
радницима, важним карикама у ланцу Предузећа. 
Читаву деценију у Топлани вредно раде Милан 
Радојичић, Вук Петровић, Зоран Кукић, Душан 
Мацура, Ђорђе Вујиновић, Мирослав Кићановић, 
Јадранка Стојков, Жељко Радочај, Милан 
Малешевић, Драган Михајловић и Виолета 
Петровић Тасић. Јубиларац Јадранка Стојков за Топ 
новости каже: „Брзо је прошло ових десет година рада, 
а најважније је да је сваки дан испуњен позитивном 
атмосфером, драгим колегама и успешно извршеним 
радним обавезама. Радујем се наредној деценији у 
Топлани“. 

Пуних двадесет година одани својој другој кући су 
Александар Даниловић, Паја Дамјанов и Дејан 

Делов. Дејан је оптимиста и сигуран је да ће Топлана 
у наредних двадесет година бити још квалитетнији 
технички систем и радује се новим изазовима у раду 
са колегама и корисницима услуга.

Ове године двоје радника слави јубиларних 30 година 
у Новосадској топлани - једна од њих је Катица Ступин, 
а други је Боро Самарџија, председник Синдиката 

Новосадске топлане. Боро у изјави за Топ новости 
истиче снагу и заједништво колектива и осећај 
припадности који се ретко среће у другим срединама: 
„Радују ме моје године проведене у Топлани и 
дружење са позитивним људима. Најважније је да 
идемо пуном паром напред уз паролу – рад, рад и само 
рад, а Синдикат ће увек бити ту да подржи своју фирму 
и све запослене.“

Готово од самог почетка производње и дистрибуције 
топлотне енергије у нашем граду, тачније пуних 40 
година, својим радом дали су неизмеран допринос 
наше колеге, сада већ пензионери – Добривоје Видић 
и Живан Живановић. 

Дан Топлане је протекао опуштено и достојанствено 
како и приличи здравој и јакој организацији, а Нови 
Сад је свакако у сигурним рукама и зима нам не може 
ништа.
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ВЕЛИКА ПРИВИЛЕГИЈА АЛИ И ОДГОВОРНОСТ 
РАДИТИ У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Златко Малетић је почео да ради у Топлани у јулу месецу ове године на 
месту помоћника директора за развој, стратешко планирање и пројекте. 
По струци је инжењер машинства и каже да се никада није удаљио од 
струке. Пре него што ће доћи у Топлану као појачање и десна рука директору 
Добросаву Арсовићу, радио је у ЈКП „Водовод и канализација“, Агровојводини, 
две велике светске фирме (Pipelife и Pilicco) и предузећу „Панонске ТЕ-ТО“. 
Каже да из свог богатог радног искуства врло добро зна како функционишу 
комунални системи, што му је била само олакшавајућа околност да се снађе 
у ЈКП „Новосадска топлана“.
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- На неки начин јесам припремљен, јер сам у ЈКП 
„Водовод и канализација“ почео да радим као 
приправник 1980. године. И напунио сам скоро 
осамнаест година стажа у том јавном комуналном 
предузећу где сам радио на разним пословима - 
од приправника до техничког директора. Ово што 
сада радим је врло блиско томе. Тамо сам радио 
на пословима техничког директора, а ови послови 
у Топлани на месту помоћника директора су врло 
слични, тако да ми је то сигурно олакшавајућа 
околност. Добро знам како послује и ради комунални 
систем. Осим тога, искуство стечено у предузећу 
„Панонске ТЕ-ТО“, где сам претходно радио и провео 
једну грејну сезону и највећи део ремонта и то баш на 
пословима одржавања, ми такође пуно помаже данас 
у раду на овом месту, каже нам на почетку разговора 
за Топ новости Златко Малетић.

С обзиром на то да сте инжењер машинства, да ли 
Вам је и то помогло да лакше уђете у свакодневну 
проблематику у Топлани? 

- По струци сам машински инжењер, хидроенергетски 
смер. Теоретски, на факултету хидроенергетика и 
термоенергетика се разликују у четири-пет испита, док 
је у пракси то озбиљнија разлика. Али овде имам сјајну 
стручну екипу људи који су, што се каже, фахмен за 
поједине области, тако да се више бавим менаџерским 
делом посла – да све објединим и организујем. 
Наравно да ми искуство које имам помаже да се 
лакше снађем у свему. Увек сам био у енергетици, тако 
да одређене техничке предиспозиције, уз искуство, 
одавно већ имам. 

Стигли сте у Топлану када су ремонт и 
реконструкције већ почели.

- Ја сам дошао мало касније. Почео сам да радим 15. 
јула када је ремонт већ увелико почео. Имали смо 
проблеме, јер су реконструкције касниле. Не желим 
да критикујем претходно руководство како обично 
стартује ново руководство. Колеге су радиле свој 
посао, али, да ли због припреме примопредаје, био 
је један вакум простор и због тога су неки послови у 
набавци материјала и алата и у издавању послова 
озбиљно каснили, што даље повлачи и кашњење 
радова. Изгубили смо месец, месец и по дана и, 
искрено, био сам у страху да ли ћемо стићи све да 
завршимо. Уз додатне напоре и ангажовање свих, 
успели смо то да превазиђемо. Неки послови су 
каснили, али та почетна кашњења неће утицати на 
снабдевање топлотном енергијом. Приоритет је 
био да се обави квалитетан ремонт. Сада ћемо се 
посветити пословима планирања за следећу годину и 
одржавању система у току грејне сезоне. Са колегама 
сам већ дефинисао приоритетне послове. Важно је да 
имамо стратешки постављене циљеве и тежићемо да 
их и остваримо. 

Да ли ће бити довољно енергената за грејну сезону?

- У складишту у Банатском двору постоје резерве за 
три месеца рада на природни гас. Ми смо обавестили 
министарство и Град да евентуалне несташице 
можемо да превазиђемо снабдевањем алтернативним 
енергентима, односно да имамо и резервне варијанте. 
Ипак се надамо да то нећемо морати да користимо и 
да ћемо имати успешну сезону.

Претходна руководства су увек истицала као 
један од највећих проблема висока дуговања и 
потраживања. Шта ћете радити по том питању?

- Што се тога тиче, ми смо уложили један ванредни 
напор заједно са колегама које су у Граду и пуно смо 
тога успели да решимо да обезбедимо амбијент 
за успешно снабдевање енергентима у наредном 
периоду. Мислим да је, рецимо, дуг према Србијагасу 
на историјском минимуму. Што се тиче наплате, 
препознали смо тај проблем и врло вероватно неком 

- Дошли смо да унапредимо рад, а не да га 
покваримо правећи некакве резове. Рекао сам 
људима са којима сарађујем у делу посла који 
покривам да свако одлучује о себи. Колико ко 
буде уложио себе и труда у рад и покушао да 
оправда своје битисање и рад на неком месту, 
имаће веће шансе да задржи то место. Наравно, 
ако негде увидимо да нема жеље и да постоје 
стручни недостаци, мораћемо да направимо 
промене на тим местима.
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већом пажњом и акцијама према грађанству да ћемо 
успети да подигнемо наплату. Неки помаци постоје, 
али за сада није толико револуционарно да бисмо се 
хвалили. Дакле, помаке смо направили у добијању 
субвенција и буџетских средстава, чиме смо решавали 
већ направљена дуговања према Србијагасу, према 
ЕПС-у и Панонским електранама, што нам омогућује 
далеко комфорнију позицију у преговору са њима за 
наредни период.

Раднике Топлане сигурно највише занима да ли 
ћете правити промене у људским ресурсима? 

- Када смо дошли нисмо правили велике резове ни 
у руководству, ни у људским ресурсима. Покушали 
смо да дамо шансу да се свако бави својим послом. 
Врло је вероватно да ћемо морати извршити неке 
корекције и направити појачања, али, наравно, пре 
свега из сопствених ресурса у Топлани. Оно што је до 
сада урађено, а и сами сте сведоци, заменили смо део 
људства који је примљен на одређено време, али не да 
смо ми довели нове људе, него тако што су пословође 
и непосредни руководиоци одлучили ко је показао 
интенцију у раду и ко се показао као квалитетан. Њих 
двадесетак, који нису били такви и који су мислили да 
су Богом дати, замењено је и доведени су нови људи 
којима је такође први дан саопштено да останак у 
колективу зависи од самих њих.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је 
говорио о реорганизацији јавних комуналних 
предузећа и смањењу броја радника. Где је ту 
Топлана? 

- Са задовољством могу да констатујем да је најмање 
угрожена Топлана. Ипак је овде био контролисан 
прилив нових људи. Према томе, Топлана нема овог 
момента озбиљан проблем у вишку људства, али, 
наравно, све зависи од државних мера штедње. Да ли 
ће се тражити неке нове рестрикције и које ће то мере 
бити, зависи од одлука Владе. А ми ћемо гледати да се 
уклопимо у те мере. Људи морају схватити да је у овом 
моменту и атрактивно и велика привилегија радити 
у јавном комуналном предузећу без обзира колика 
та плата била. И сами сте сведок да се тешко долази 
до посла и да се треба трудити да га сачуваш, јер све 
зависи искључиво од радника. Нико није неразуман да 
мења онога ко добро ради и ко се труди на послу. 

Које су Ваше личне амбиције у Топлани?

- Прво, никада нисам напустио струку и моја лична 
амбиција је да завршим свој радни век као инжењер 
у пракси и, наравно, као менаџер. И у претходном 
раду, као и сада, посебно сам поклањао пажњу да 
се што више унапреди и дигне на виши технички 
ниво систем у коме радим. Зато ћу све своје снаге 
усмерити да технички ниво Топлане достигне неке 
средњоевропске мере. На сву срећу, имам пуно 
младих колега који су већ доста тога учинили и који 
то прате. Могу да констатујем да је Топлана на једном 
завидном нивоу ако посматрамо наше окружење. И 
то не смемо испустити. И друго, увек сам се трудио и 
волео да помогнем младим инжењерима да напредују, 
препознају себе у тој струци и заволе је. Да и у том 
смислу оставим нешто иза себе. Ја ћу бити најсретнији 
када сутра кренем у пензију и неко препозна тај рад 
и каже „дигли сте бар за једну степеницу ниво рада у 
предузећу где сте радили“. 

Соња Продановић Месарош

После завршених студија као приправник, 
Златко Малетић је почео да ради у ЈКП „Водовод 
и канализација“, где је провео осамнаест 
година. Радио је у Агровојводини шест година, 
у међувремену и за две велике светске фирме 
(Pipelife и Pilicco) скоро дванаест година, а 
провео је девет месеци у предузећу „Панонске 
ТЕ-ТО“.
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Интервју: Златко Малетић, помоћник директора за развој, стратешко 
планирање и пројекте 



НA СЕДАМ ЛОКАЦИЈА НОВЕ 
ВРЕЛОВОДНЕ ЦЕВИ

У периоду између две грејне сезоне ЈКП „Новосадска топлана“ је 
ове године извело реконструкције вреловодне мреже на седам 
локација. Упркос евидентном смањењу броја новоизграђених 
стамбених објеката у граду, више од 20 нових зграда је прикључено 
на вреловодну мрежу 
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Током лета је било изузетно много радова на измени 
старих и дотрајалих цеви на вреловодној мрежи које 
су на више локација замењене новим предизолованим 
цевима. Новим цевима се постиже већа енергетска 
ефикасност и смањење губитака топлотне енергије, 
а самим тим стабилнија и квалитетнија испорука 
топлотне енергије за грејање за потрошаче који живе 
у деловима града где су изведене реконструкције. 

У делу Железничке улице, од Булевара ослобођења 
до Сремске улице, реконструисано је 340 метара трасе 
и уговорена вредност ове инвестиције је 5.189.330,00 
динара. У Улици Сељачких буна, од Булевара 
Слободана Јовановића до Улице Бате Бркића, 
замењено је 695 метара трасе (20.132.505,00 динара), 
док је у другом делу Улице Сељачких буна, од Бате 
Бркића до Булевара кнеза Милоша, реконструисано 
710 метара трасе (19.779.501,17 динара).

На Булевару кнеза Милоша, од Градског саобраћајног 
предузећа до краја Булевара кнеза Милоша, урађено 
је током летњег и јесењег периода 850 метара 
трасе вреловода (34.997.590,00 динара). Највећа 
реконструкција вреловодне мреже је била у блоку 
улица Бановић Страхиње, Иве Андрића и Милоша 
Црњанског. На овој локацији замењене су цеви 
на 1.790 метара трасе и уговорена вредност ове 
инвестиције је била 85.661.843,95 динара. Такође, 
велика реконструкција рађена је и у блоку улица 
Војводе Бојовића, Житног трга, Лукијана Мушицког 
и Кисачке, где је реконструисано 1.253 метара трасе 
(24.813.754,84 динара). 

И на углу улица Мише Димитријевића и Гогољеве 
реконструисано је 28 метара трасе вреловода 
(1.674.785,00 динара). Укупно је реконструисано 
5.666 метара дотрајале вреловодне мреже, а укупна 
уговорена вредност свих радова је 192.240.309,96 
динара. 

У периоду реконструкција, Топлана је добила и нове 
потрошаче. На вреловодну мрежу прикључене су 
зграде у улицама: Јаше Игњатовића 8, Сомборска 
17, Сомборска бб (парцела 5302/1), Сомборска бб 
(парцела 5744/3), Полгара Андраша 48, Бате Бркића 
бб (парцела 8260/1), Бате Бркића бб (парцела 8194/2), 

Мише Димитријевића 12, Веселина Маслеше (парцела 
5839), Ђурђа Бранковића 20, Ђурђа Бранковића 15, 
Цара Душана 45, Футошка 10, Коперникова 45, Беле 
њиве 20, Мише Димитријевића 66, Ђорђа Сервицког 
3, Светозара Ћоровића 1 и 3 и Патријарха Чарнојевића 
22. Такође је повезан и вреловод у Улици Веселина 
Маслеше од броја 2 до броја 10. 

Упоредо са реконструкцијама у току радног лета 
настављени су радови на Топлани „Север“ у оквиру 
KfW пројекта „Рехабилитација система даљинског 
грејања у Србији – фаза IV“. У питању је трилатерални 
уговор између Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине Републике Србије, Града 
Новог Сада и ЈКП „Новосадска топлана“. У склопу 
друге фазе радова направљен је грађевински објекат 
котларнице и котао од 58 MW на природни гас. 

Завршетком реконструкција, које из године у годину 
дају резултат значајног смањења броја хаварија на 
вреловодној мрежи, Новосадска топлана и ове године 
спремно дочекује грејну сезону са унапређеним 
техничким системом. 
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ДОМАЋИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – ЈЕДИНИ НАЧИН 
ДА ПРЕДУЗЕЋА БУДУ ЛИКВИДНА

Главна препорука је да се ослањају на властите капацитете, а не 
на Град, и да пословање организују рационално. Да увек воде рачуна 
о основној делатности предузећа и да у складу са истом ураде 
систематизацију радних места

О припремама за нову грејну сезону, помоћи Града 
и проблемима с којима се суочавају јавна предузећа 
разговарамо с Владимиром Стојковићем, чланом 
Градског већа чији је задатак праћење рада јавних 
комуналних предузећа у Новом Саду. 

Град је издвојио из буџета 140 милиона динара за 
капиталне инвестиције Новосадске топлане у 2014. 
години. О којим инвестицијама је реч и можете нам 
укратко нешто рећи о њима?

Град је капиталним субвенцијама, у износу од 140 
милиона динара, омогућио Новосадској топлани 
да у овој години реализује планиране неопходне 

радове на реконструкцији дотрајалих вреловода и 
вреловодних прикључака, као и на изградњи дела 
вреловодне мреже. Реч је о реконструкцији вреловода 
и вреловодних прикључака у блоку улица Бановић 
Страхиње и Милоша Црњанског, која је и најзначајнија 
због дужине трасе, од око 1.900 метара, на којој се 
изводе радови, затим изградњи и реконструкцији дела 
вреловодне мреже у блоку улица Војводе Бојовића, 
Лукијана Мушицког и Кисачке улице, и реконструкцији 
вреловода и вреловодних прикључака у Улици 
Бановић Страхиње до Булевара кнеза Милоша. 

Када говоримо о радовима у блоку улица Бановић 
Страхиње и Милоша Црњанског, потребно је истаћи 
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да су на том подручју града у претходним грејним 
сезонама били чести прекиди у испоруци топлотне 
енергије за грејање и припрему топле потрошне 
воде услед старости вреловодне мреже, па је било 
неопходно реконструисати троцевни систем на тој 
деоници како би грађани имали квалитетнију и 
поузданију услугу коју им Новосадска топлана пружа.

У блоку улица Војводе Бојовића, Лукијана Мушицког 
и Кисачке, у источном делу града, такође је била 
неопходна реконструкција двоцевног система да 
би се отклонили хидраулични проблеми који су 
последица старости вреловодне мреже. На тој 
локацији неопходне радове истовремено изводи и 
ЈКП „Водовод и канализација“, а јавне саобраћајне 
површине ће, након завршетка радова, уредити 
ЗИГ. Координирани радови поменутих предузећа су 
пример добре сарадње између јавних предузећа у 
Новом Саду. Ови радови ће донети бољитак грађанима 
на Роткварији, јер ће се, поред подизања квалитета 
испоруке топлотне енергије за грејање на виши ниво, 
омогућити и развој града будући да ће се изградити 
прикључак за нови пословни објекат ПИО фонда. 

Вреловодна мрежа на Новом насељу која пролази 
кроз Улицу Сељачких буна до Булевара кнеза Милоша 
је стара 30 и више година, а висок ниво подземних вода 
и агресивна средина у коју су положене цеви, само су 
још додатно допринели да за објекте на поменутој 
локацији буду чести прекиди у испоруци топлотне 
енергије за грејање и припрему топле потрошне воде, 
због чега је Град финансијски подржао Новосадску 
топлану у реализацији обнове тог дела вреловодне 
мреже. Заменом старих цеви предизолованим цевима 
далеко бољих карактеристика, у смислу мањих 
топлотних губитака и боље хидроизолације цеви у 
односу на досадашње системе, испорука топлотне 
енергије ће убудуће бити значајно поузданија. 

Сви наведени радови ће допринети унапређењу 
функционисања Топлификационог система Града 
Новог Сада и омогућити Топлани да технички спремно 
дочека почетак грејне сезоне, а грађанима комфор у 
топлим просторијама у наредној грејној сезони. 

У току су радови на изградњи грађевинског објекта 
котларнице и котла од 58 MW на Топлани „Север“. 
Поменути радови се изводе у оквиру KfW пројекта 
„Рехабилитација система даљинског грејања у 
Србији – фаза IV“, а потписници трилатералног 
уговора су Министарство енергетике, развоја 
и заштите животне средине, Град Нови Сад и 
Новосадска топлана. Од ког је значаја учешће Града 
у том пројекту?

Учешћем Града у поменутом пројекту Новосадска 
топлана је добила веома повољан кредит и могућност 
да изврши крајње неопходне реконструкције 
дотрајалих постројења и изгради нова, чиме ће 
се побољшати сигурност и квалитет снабдевања 
топлотном енергијом уз повећање енергетске 

ефикасности Топлификационог система Града Новог 
Сада. KfW пројектом су обухваћени следећи послови: 
изградња котла снаге 58 MW на Tоплани „Север“, 
реконструкција циркулационог постројења на Топлани 
„Исток“ и изградња когенеративног постројења, 
електричне и топлотне снаге од по 10 MW, на Топлани 
„Запад“.

Реконструкцијом Топлане „Север“ омогућава се 
прерасподела конзума у складу са топлификационим 
концептом града, побољшава сигурност и квалитет 
снабдевања топлотном енергијом на конзумном 
подручју те топлане, повећава степен корисности у 
производњи топлотне енергије. 

Реконструкцијом Топлане „Исток“ ће се побољшати 
хидраулички параметри, а самим тим и квалитет 
снабдевања топлотном енергијом за кориснике 
источног дела града. Циркулационе пумпе на 
тој топлани су већ биле дотрајале, те је и сама 
реконструкција била крајње неопходна.

 Изградња когенеративног постројења је од 
вишеструке користи за Топлану и њеног оснивача. 
Наиме, Новосадска топлана ће проширити делатност 
производњом електричне енергије. А како 
когенеративна постројења снаге до 10 MW могу постати 
повлашћени произвођачи електричне енергије, а 
тиме добити и повлашћену цену електричне енергије, 
овакви пројекти се могу веома брзо исплатити, што 
ће Новосадској топлани омогућити средства за даљи 
развој и унапређење система, а тиме растеретити 
буџет Града.

Увели сте новину у сарадњи с челним људима 
јавних комуналних предузећа. Једном недељно 
одржавате састанке и на недељном нивоу пратите 
реализацију програма јавних предузећа. Како 

Богато радно искуство

Дипломирани инжењер друмског и јавног 
градског саобраћаја Владимир Стојковић је прво 
радно искуство стекао веома рано оснивањем и 
вођењем сопственог предузећа ПП „Медеја“ у 
Темерину, а након завршеног факултета, и прво 
професионално као инжењер у међународном 
саобраћају у ДП „Новотранс“ Нови Сад. Од 2002. 
године почиње да ради у Управи за саобраћај 
и путеве Града Новог Сада као самостални 
стручни сарадник. После три године постаје 
помоћник начелника Управе и, годину дана 
касније, начелник Управе. Са места начелника, 
2012. године, прелази на функцију помоћника 
градоначелника Новог Сада, коју је успешно 
обављао две године, а од пре неколико месеци 
је на функцији члана Градског већа за комуналне 
послове. 

11

ТОП
НОВОСТИ

Н
О

В
О

С
А

Д
С

К
А

 Т
О

П
Л

А
Н

А
Гостујући интервју: Владимир Стојковић, члан Градског већа  за комуналне послове



оцењујете сарадњу с представницима Новосадске 
топлане?

Континуирана комуникација са пресеком стања 
једном недељно показала се као изузетно ефикасна 
за брже реализовање свих важних активности у 
комуналном систему. Грађани с пуним правом од нас, 
који управљамо виталним системима Града, очекују 
квалитетне услуге, и не можемо више посезати за 
оправдањима, већ морамо заиста преданим радом 
и агилношћу на највишем нивоу, у што краћем року, 
решавати све проблеме, односно реализовати 
капиталне пројекте који унапређују постојеће стање. 
Сарадња са представницима ЈКП ''Новосадска 
топлана'' је на задовољавајућем нивоу, што се може 
видети и на основу резултата заједничког ангажмана 
о којима сам малопре говорио. 

Где видите Топлану у односу на друга јавна 
комунална предузећа?

Комунални систем генерално више не може да 
опстаје на начин како је то чињено годинама. 
Ослањати се на субвенције Града, државе, у крајњој 
линији грађана, потпуно је бескористан и превазиђен 
концепт. Управа било ког јавног предузећа мора 
најозбиљније да прихвати ту чињеницу и да послује 
онако како то и приличи озбиљној фирми. Основни 
циљ таквог пословања је самоодрживост, и с обзиром 
на капацитете и логистичку подршку коју градска 
предузећа имају, сматрам да је то оствариво, уколико 
се коначно обрачунамо са дугогодишњим проблемом 
лоших систематизација и прекобројних радника. 
Мислим да је ЈКП ''Новосадска топлана'' на добром 
путу и да су руководећи кадрови озбиљно приступили 
мерама за побољшање пословања и квалитета услуга.

Функционисање појединих предузећа која чине 
комунални систем у Новом Саду је угрожено. 
Постоји ли решење за излазак из кризе тих 
новосадских предузећа?

У одговору на претходно питање већ сам начео ову 
важну тему. Наиме, уколико се директори поставе 
према државној фирми као да је приватна и да зависи 
од тржишних услова и прихода које оствари, не постоје 
препреке за опстанак, па и напредак. То подразумева 
непопуларне мере, јер људи тешко прихватају 
промене дугогодишњих образаца. Показало се да 
су такви обрасци довели јавни сектор у критично 
стање, и сада је неопходна бескомпромисна примена 
рационалних и економичних стратегија за препород. 

Шта предлажете предузећима која у овом тренутку 
добро послују да побољшају пословање и избегну 
да се нађу у сличној ситуацији?

Главна препорука је да се ослањају на властите 
капацитете, а не на Град, и да пословање организују 
рационално. Да увек воде рачуна о основној 
делатности предузећа и да у складу са истом 

ураде систематизацију радних места. Домаћинско 
пословање и трошење новца на најрационалнији 
начин, без непотребних одлива, једини је начин да 
предузећа буду ликвидна, стабилна и да радници 
имају регулисана сва права, односно да редовно 
примају зараде.

Ових дана се све више прича о енергетској кризи у 
Србији. Нова гасна криза због сукоба у Украјини би 
се свакако негативно одразила и на производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије за грејање у Новом 
Саду. Да ли Град разматра такву могућност? 

Град будно прати сва дешавања која могу утицати 
на функционисање виталних система као што је 
дистрибуција топлотне енергије, у намери да спремно 
дочека потенцијалне компликоване ситуације и 
не дозволи да дође до кризе која би у потпуности 
угрозила то функционисање. У том смислу, важно је 
да Град уради све што је у његовој моћи да осигура 
систем и да благовремено припреми план деловања 
у другачијим условима.

Виолета Петровић Тасић

Професионално ангажовање

Током професионалног ангажовања у Управи за 
саобраћај и путеве Града Новог Сада, Владимир 
Стојковић је учествовао у изради просторног 
плана Града Новог Сада и урбанистичких 
планова (2005-2008), потом у изради Студије 
паркирања у централној зони Новог Сада (2006) 
и, 2008. године, у изради Стратегије друштвено-
економског развоја Града Новог Сада.
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Гостујући интервју: Владимир Стојковић, члан Градског већа  за комуналне послове



РАЗМЕНА СТРУЧНИХ ИСКУСТАВA

Новосадску топлану су у септембру посетиле две стручне 
делегације - ЈКП „Градска топлана Ниш“ из Ниша и „Balkan 
Energy Group“ из Скопља у Македонији

Директор ЈКП „Градска топлана Ниш“ Слободан 
Максимовић и његови најближи сарадници били су 
гости Топлане 12. септембра. Са колегама из нашег 
предузећа Нишлије су разговарале о градским 
одлукама о снабдевању у Нишу и Новом Саду, 
тарифним системима и о режиму рада топлотних 
извора. Гости из ЈКП „Градска топлана Ниш“ су изнели 
и своја искуства о новом систему наплате, јер је њихова 
топлана прешла на систем обрачуна по потрошњи. 
Посебно интeресовање је исказано за рад Центра 
система управљања који има Новосадска топлана и 
искуства применом тог савременог система. 

Седам дана после, 19. септембра, Новосадска топлана је 
угостила представнике дела предузећа „Balkan Energy 
Group“, који је задужен за испоручивање топлотне 

енергије на територији Скопља. Са њима Новосадска 
топлана има дугогодишњу сарадњу у оквиру које 
се редовно организују посете и размена искустава. 
Госте је предводио руководилац Производње Горги 
Каралиев, а теме разговора су биле: запушење грејних 
тела и начини чишћења, начини испитивања мреже, 
чишћење магистралних водова, држање мреже под 
притиском ван грејне сезоне, хемијска средства која се 
користе ван грејне сезоне за хемијску припрему воде 
итд. 

Инжењери из све три топлане, из Ниша, Скопља и 
Новог Сада, кажу да им размена искустава са колегама 
увек добро дође и користи у пракси, што и јесте циљ 
сарадње топлана.
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Посета Нишлија и Македонаца Новосадској топлани



КАИЗЕН МЕНАЏМЕНТ

Када се за начин управљања фирмом одабере тип јапанског пословног 
успеха - каизен менаџмента, то подразумева примену животне 
филозофије према којој сваки аспект живота треба стално 
побољшавати, уз оптималну употребу свих расположивих ресурса и 
са акцентом на развој људских квалитета.

Термин каизен је усвојена реч из јапанског језика 
и односи се на филозофију или праксу усмерену 
на континуирано побољшање и напредак у сфери 
пословања. На јапанском каизен: каи значи промена, 
зен значи добро.

Каизен је први пут имплементиран у неколико 
јапанских предузећа током опоравка земље после 
Другог светског рата. У Тојоти је производни систем 
познат по каизену. Масаки Имаи (Masaaki Imai, рођен 
1930), основао је Каизен институт за помоћ западним 
компанијама у упознавању каизен концепта, система 
и алата. Данас Каизен институт делује у 22 земље. У 
Србији само једна компанија примењује каизен метод 

пословања, „Japan Tobacco International“ а. д. Сента. Од 
имплементације програма продуктивност у фабрици 
порасла је 40%, а количина шкарта смањена за 46% (за 
свега 2 године од примене).

Каизен је начин управљања предузећем усмерен ка 
континуираном напредовању и филозофија према 
којој сваки аспект живота треба стално побољшавати. 
По овој филозофији ниједан дан не сме проћи без 
побољшања. Каизен подразумева побољшање свих 
процеса који се примењују код радника, менаџера, 
инжењера, на свим нивоима пословања. Примена 
принципа каизена могућа је само постепено, а 
потребно је време и стрпљење. Прави ефекти каизена 

Промена Добро

Каи Зен
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виде се тек након 15-20 година, мада се добром 
применом тог приступа минимални помаци виде 
свакодневно. То је процес који тече у два смера: 
одозго према доле и одоздо на горе. У оквиру „top-
down“ процеса топ менаџмент иницира и подстиче 
увођење, поставља и дефинише визије и циљеве, 
проверава напредак у примени и постизању циљева, 
посредује у конфликтним ситуацијама, смирује и 
одлучује. У контра „bottom-up“ процесу, наглашава 
се да су сви радници одговорни за примену каизена 
и стално побољшање рада у предузећу. Средњи 
менаџмент има функцију везе. С једне стране подстичу 
задате циљеве топ менаџмента и извештавају топ 
менаџмент. С друге стране, отворени су за идеје и 
захтеве запослених и извештавају топ менаџмент о 
предлозима за побољшање. Предузећа која су увела 
каизен охрабрују раднике да дају своје сугестије за 
побољшање пословног процеса.

Кључни елементи каизена:

- тимски рад,

- лична дисциплина,

- побољшан морал,

- кругови квалитета и 

- предлози за побољшање.

КУЋА КАИЗЕН МЕНАЏМЕНТА

Сам кров куће каизен менаџмента чини профит 
менаџмент као највиши слој, потом иде средњи 
менаџерски слој, па логистички менаџмент и на крају 
радници. Компанија која послује према тим јапанским 
принципима своје раднике унапређује стално, ради на 
њиховом образовању. Каизен изузетно инсистира на 
психо-физичком здрављу запосленог, јер само такав 
радник може доносити адекватна позитивна решења. 
Ипак, креће се од стандардизације, због које многи 
замерају каизену, сматрајући да је због тога ригидан. 
Међутим, то се оповргава чињеницом да кад се нађе 
боље решење, оно постаје стандард, што анулира 
тврдње нефлексибилности. Стандардизацију је нужно 
спровести на сваком почетку имплементације каизена, 
јер једино тако се сви радници могу упознати са тим 
који је најбољи начин да се нешто уради, али исто тако 
је нужно схватити да стандарди, односно правила се 
мењају стално. Темељ каизена чини „5 С“ принципа за 
одржавање „куће“.

1) Сортирање – сва радна места, материјали, алати, 
проучавају се и анализирају с обзиром на њихову 
сврху и употребљивост. С обзиром на то да је 
каизен константно унапређење пословања, па 
макар и малим побољшањима, оно мора имати 
неки почетак. Готово да нема човека који тај 
почетак није примењивао током школовања. 
Сетите се шта се најчешће радило када баш није 
до учења, знате да се провера знања ближи. 

Оперативни
менаџмент

КАИЗЕН
ВРЕДНОСТИ

Људски
процес

Стратешки
процес

Финансијски
менаџмент

Развој
менаџмента

Пословни
развој
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Спремао се радни сто. Тако и каизен почиње 
сортирањем – погледом на радни сто или радни 
простор и питањем шта се са њега заиста користи 
и колико често. 

2) Спремање – сви предмети који се стално 
употребљавају имају своје стално место, које 
треба означити.

3) Систематско чишћење – радне предмете редовно 
одржавати и проверавати исправност. 

4) Свест о правилима – да би претходни задаци 
постали правила, морају ући у подсвест 
запосленог. Сваки запослени треба да постане 
свестан колико су правила важна и колико је 
важно придржавати их се зарад добробити 
предузећа.

5) Свих се правила придржавати и стално их 
усавршавати. Запослени на свим нивоима 
организације могу да учествују у каизену, 
почевши од директора до приправника.

Каизен предвиђа примену принципа 3-МУ 
контролни систем у циљу што мањег непотребног 
трошења времена. Тај начин контроле рада почиње 
идентификовањем „расипања” за време рада. 
Идентификација почиње посматрањем радника на 
послу, пре свега зато што нас то ништа не кошта. На 
тај начин се могу уочити недостаци у организацији 
рада, раднику понудити бољи модел који има неко од 
пословних колега. Систем сугестије, који има за циљ 
прихватање бољих солуција, доводи до константног 
партнерства радника и менаџмента. Радницима у 
компанији су осим табли за обавештење о сваком 
битном елементу пословања, на располагању и 
сандучићи у које могу да убаце предлоге и који могу 

Резултати који временом произилазе из примене 
каизена су: елиминисање шкарта, повећање 
продуктивности, уредност, савршеност, 
стандардизација, дисциплина и задовољство 
запослених.

ићи од решавања проблема уређења кантине и 
побољшања исхране, па до унапређења производње. 
Квалитетни предлози које менаџмент усвоји бивају 
награђени, што представља значајан стимуланс за 
запослене. Тако у Опелу у Немачкој годишње буде 
прихваћено у просеку 30 сугестија по запосленом. 
Сам осећај да се учествује у побољшању процеса 
рада уз адекватну финансијску апанажу, доводи до 
задовољних радника који свакодневно унапређују 
рад своје компаније, а истовремено се понуди бољи 
модел који има неко од пословних колега. 

Весна Отић

Литература:

-	 Интернет - Wikipedia;

-	 Интернет: „Каизен - јапанска пословна 
психологија“, В. Јоксимовић, М. Стевановић, 
З. Марјановић
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ПРЕДСТАВНИЦИ НОВОСАДСКЕ 
ТОПЛАНЕ У ФИНСКОЈ

Екипа стручног надзора Новосадске топлане 
Јосип Полц, Душан Мацура и Александра 
Лукић, боравила је крајем септембра у граду 
Лахти у Финској. Тамо су у фабрици „Oilon“ 
присуствовали фабричком испитивању два 
горионика типа GT – 35U, купљена за нови 
котао од 58 MW на Топлани „Север“, који се 
ради у оквиру KfW пројекта „Рехабилитација 
система даљинског грејања у Србији – фаза 
IV“. Рађено је фабричко тестирање горионика, 
гасних рампи и аутоматике у присуству 
Топланиних инжењера, након чега је опрема 
допремљена у Нови Сад.
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ФОТОГРАФИЈЕ КАО ТРАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Током сарадње Одсека за спољне односе с Владимиром Тешовићем, 
из Центра за енергетику, развој и анализу процеса, дошло се на 
идеју да се фотографије свих садашњих и будућих реконструкција 
и хаваријских реконструкција на вреловоду имплементирају у 
компјутерску шему вреловода, где ће бити доступне у сваком 
моменту

Од настанка Новосадске топлане прошло је много 
година, током тих година Новосадска топлана је 
ширила свој систем који је прерастао у велику мрежу 
вреловода. Сваке године Новосадска топлана улаже 
у реконструкцију и ревитализацију критичних делова 
вреловода које изводе разни извођачи радова, некада 
долази до грешака у извођењу радова које нису 
обележене или су рађене хаваријске реконструкције 
вреловода које су мање или више измениле трасе и 
изглед вреловода. Поједини радници који су радили 
у време тих радова више не раде у Топлани, и трагови 
тих реконструкција и хаваријских радова су се 

изгубили, а што сада на тако великом систему отежава 
проналажење похабаних делова вреловода, цурења 
и слично. У почетку је организовано фотографисање 
радова на хаваријским реконструкцијама за потребе 
у случају проблема са осигурањем и фотографисање 
реконструкција вреловода за потребе Одсека за 
спољне односе. 

Током сарадње Одсека за спољне односе с Владимиром 
Тешовићем, из Центра за енергетику, развој и анализу 
процеса, дошло се на идеју да се фотографије свих 
садашњих и будућих реконструкција и хаваријских 
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Наравно, фотографије са хаварија и реконструкција 
ће омогућити увид и неким другим секторима, 
преглед радова и реализацију њихових делова посла, 
нпр. надзору ће омогућити преглед да ли су радови 
извршени у складу са уговорима, затим за потребе 
у случајевима када осигурање не признаје наше 
процене на извршеним радовима и слично. 

Архивиране фотографије ће остати ту дуго, и када 
буду у Топлани радили неки други радници који ће 
моћи преко њих да сагледају шта смо ми то радили и 
шта треба они да раде.

реконструкција на вреловоду имплементирају у 
компјутерску шему вреловода, где ће бити доступне у 
сваком моменту. Томе је придодато и фотографисање 
локација шахтова, и уколико је то могуће, и 
унутрашњости шахтова да би се имао приступ изгледу 
сваког шахта. Временом, овим поступком ће се, у 
случају хаварије на вреловоду, омогућити преглед 
досадашњих радова на том делу вреловода, визуелни 
приказ сваког шахта у датом моменту, као и брже 
одређивање могуће локације квара, тј. цурења и дати 
приближније место могућег квара, те ће омогућити 
бржу реализацију санације хаварија. 
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ТИХА ВОДА БРЕГ РОНИ

Тешко је женама да се истакну у мушком колективу. Али 
ко је вредан, нађе своје место и заслужи поштовање

Мирна, сталожена, скромна и неприметна. Сигурна сам 
да размишљате ко би могао да буде неприметан и тих, 
а при том је важан део колектива Топлане. Запослени 
у Сектору за економско-финансијске послове свакако 
погађају из прве – па то је наша Тања Миленковић!

Новосађанка Тања је од малих ногу показивала 
интересовање за бројке. Пут ју је водио право ка 
књиговодству и рачуноводству кроз завршену 
средњу економску школу и касније факултетско 
звање дипломираног економисте, смер – пословна 
економија и финансије. Дакле, Тања је одабрала позив 
и бирала је радна места сходно својој стручној спреми 
и интересовањима.

Прво радно искуство имала је у „Новосадској банци“, 
где је радила око пола године на обрачуну зарада. 
Затим прелази у „Центрославију“ 1986. године и 
читаву деценију успешно обавља послове у вези 
са рачуноводством. Првог новембра 1996. године 
долази у ЈКП „Новосадска топлана“ на радно место 
референта, да би од 2010. до данас обављала послове 
руководиоца Одсека рачуноводства.

„Ажурност, тачност и истинитост рачуноводствених 
послова у складу са важећом законском регулативом, 
израда финансијских, рачуноводствених и пореских 
биланса за надлежне институције, а такође сам у 
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Тањин руководилац Биљана Грабеж о својој сарадници 
каже: „Лако је радити са неким ко има довољно 
стрпљења за свакодневне пословне изазове и у 
сваком тренутку је спреман да помогне другима.“

Тиха и толерантна Тања каже да мало прича и да 
највише воли дуге шетње са својом јачом половином. 
Оно што је сигурно вредно дивљења јесте чињеница 
да је Тања упознала свог супруга још у првом разреду 
основне школе и да су заједно завршили идентичне 
школе и самим тим имају исту професију. Да љубав 
не познаје границе ни временске оквире, видимо из 
њеног примера, а мото наше драге колегинице гласи: 
Уживај у животу, јер је живот само један!

Тања, послушаћемо твој савет, а ти остани вредна и 
скромна, јер су то праве вредности којима време не 
може ништа.

обавези да стално пратим промене одговарајућих 
законских регулатива,“ каже Миленковићка. 

Већина људи се не проналази у послу где си константно 
окружен цифрама и рачунима, али колегиница Тања 
је изричита у својој тврдњи, а у пракси то свакако 
потврђује, да обожава свој посао. Тања истиче: „Волим 
када урадим посао брзо и ефикасно. Такође волим 
рад са својим колегиницама и сматрам да одлично 
функционишемо.“
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ОБУКА О ПРИСТУПАЧНОСТИ – ПУН ПОГОДАК

Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у 
сарадњи са Центром за нови дизајн је, у септембру текуће године, 
организовала обуку представника Новосадске топлане о основама 
приступачности са циљем повећања информисаности о основним 
циљевима и задацима Стратегије приступачности, повећања свести 
и знања учесника о основним принципима приступачности и концепту 
„дизајн за све/универзални дизајн“ и повећања информисаности о новој 
законској регулативи Републике Србије из ове области.

На основу усвојеног Акционог плана приступачности 
Града Новог Сада, од 2013. до 2018. године, Топлана 

је обучена о основним циљевима и задацима 
Стратегије приступачности Града
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Представници Предузећа су са великим интересовањем 
испратили теоријску и практичну презентацију Тима за 
приступачност, где су заједно разматрали практичне 
употребе концепта приступачности у домену 
планирања и пројектовања окружења, информација и 
услуга, а све у циљу повећања квалитета живота свих 
грађана уз осврт на категорије као што су: мала деца, 
старе особе, особе са инвалидитетом итд.

Најинтересантнији су, свакако, били примери из 
живота праћени сликом како са наших улица и из 
наших установа, па тако и из иностранства. Присутни 
на обуци су након презентације имали интересантне 
коментаре:

- Јадранка Капроцки, руководилац Одсека 
мерења, технолошког надзора и управљања: 
„Након презентације имам потпуно другачији 
поглед на тему приступачности, јер сам до тада, 
као и већина људи, мислила да се особама са 
посебним потребама треба прилагођавати и 

правити посебна решења за њих, али сада знам 
да је једино исправно направити универзална 
решења која свима одговарају. Заиста је обука 
била корисна и поучна.“

- Дарко Королија, интерни ревизор, каже за 
Топ новости: „Одушевљен сам обуком, јер сам 
много тога научио и сматрам да је неопходно 
више едукација ове врсте, јер је неопходно да 
сви можемо да препознамо кључне елементе 
неприступачности окружења који онемогућавају 
кретање или функционисање корисника 
услуга. Примери су били више него убедљиви и 
илустративни.“

Учесници обуке ће поред стеченог знања сада 
моћи да, након препознавања неприступачности 
окружења, раде на анализи стања и повећању 
приступачности у свом радном окружењу, упореде 
примере добре и лоше праксе и шире видике о овој 
веома важној теми за све Новосађане.
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НАШИ ЈУБИЛАРЦИ - 10 ГОДИНА

Десет година посвећености послу за њих је прошло веома брзо. 
Када би могли опет да бирају професију и предузеће, радили би 
исти посао у Топлани, јер то сматрају привилегијом

Јадранка Стојков

Радни однос заснива у Одељењу за комерцијалне послове 2004. године, као референт 
Одељења III. Након две године прелази у Сектор за економске, финансијске и планске 
послове као референт финансијске оперативе, да би од 2009. године почела да ради у 
Сектору за развој, енергетско планирање и инвестиције као самостални референт за 
економску анализу и израду понуда и инвестиционих уговора, на кojем је и данас. Искуство 
које је стекла у претходним одељењима пуно јој је помогло на данашњем месту, којим је 
веома задовољна због динамичности посла и колега са којима сарађује, посебно са Рашом 
и Дејом.

Душан Мацура
Као дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 2004. године, почиње да ради 
у Сектору за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. На месту руководиоца Одсека 
за мерење, технолошки надзор и управљање, био је три године, а последњих пет година 
обавља посао руководиоца Одељења за производњу топлотне енергије. Професионално 
је специјализован за системе управљања термоенергетским постројењима и оптимизацију 
рада система даљинске енергетике. Учествовао је у реализацији свих великих и важних 
пројеката у Новосадској топлани у последњих 10 година. Члан је неколико међународних 
стручних организација и поседује четири лиценце Инжењерске коморе. Посвећен је 
трансформацији и визији одрживог развоја система даљинског грејања.

Мирослав Кићановић

Пре десет година је почео да ради као помоћник на ТО „Запад“. После рада од годину дана, 
а на основу добрих резултата, прелази на радно место бравара у радионици на ТО „Запад“. 
У новембру 2007. године, прелази у Управну зграду на радно место техничара одсека 
II, да би након три године почео да ради на пословима инжењера одсека III, за шта се и 
школовао.

Милан Малешевић

После завршене више пословне школе и одслуженог војног рока, 2003. године, почиње 
да ради као НК радник у машинској радионици. Наредне три године, ради са специјалним 
тимом вариоца који су били задужени за хаварије на целој територији Новог Сада. После 
две године рада на рекламацијама у Управној згради, прелази на место самосталног 
референта финансијске оперативе, на којем ради и данас.

Виолета Петровић Тасић

Рад у Предузећу је започела пре десет година као секретарица директора, дошавши из 
сасвим другачијег пословног миљеа. После неколико месеци, одмах по формирању 
Центра за односе с јавношћу, као руководилац Одсека за односе с медијима и, с обзиром 
на адекватну школску спрему, покреће интерне новине Топ новости и постаје уредник, 
лектор и потписник текстова. Од априла 2011. године је референт за спољне односе и 
особа којој се увек могу обратити колегинице и колеге када имају језичке недоумице. Десет 
година рада у Предузећу јој је донело пуно лепих тренутака и обогатило професионално 
искуство, а, како сама каже, непријатне ситуације употпуниле животно. 
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Вук Петровић

Прво место на којем почиње да ради, и на ком је и дан-данас, јесте место инжењера 
Одсека за електротехничке послове у Сектору за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије. Током грејне сезоне, ангажован је на решавању свих текућих проблема у вези 
са електричном енергијом, а током ремонта, као надзорни орган води инвестиције 
Предузећа у делу електротехнике и учествује у рехабилитацији техничког система. Воли 
посао који ради у својој струци и веома му је интересантан. Да има прилику поново да 
бира чиме би се бавио, не би имао дилему и опет би изабрао електротехнику.

Милан Радојчић

После вишегодишњег искуства на разним пословима, 2004. године почиње рад у Топлани, 
у Сектору за развој, енергетско планирање и инвестиције. Након три године прелази у 
Сектор за комерцијалне послове, у Одсек за наплату потраживања, где и данас ради. 
Истакао се као веома хуман човек, добровољно дајући крв више од шездесет пута.

Ђорђе Вујновић

Почео је пре десет година, и данас ради на истом месту у Сектору за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије, као заваривач у машинској радионици. Кад год се јави 
потреба за помоћ на санацији хаварије на вреловодној мрежи, Ђорђе је ту. Дугогодишњи 
је пецарош и то га веома смирује и испуњава.

Жељко Радочај

Пуних шест година је радио као помоћни радник у машинској радионици, у Сектору за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, а по потреби и са монтерима по терену. Од 
2008. године ради на месту електричара за подстанице. Своје слободно време проводи 
у шетњи са породицом и кад год му се укаже прилика бави се планинарством из хобија.

Драган Михајловић

Првих неколико месеци у Новосадској топлани је радио као возач у Сектору за правне, 
кадровске и опште послове. Након тога прелази на место самосталног референта возног 
парка, где ради до 2008. године, а затим на место самосталног референта за обезбеђење 
и осигурање на којем се и сада налази. Задовољан је радом у Предузећу, истиче да 
Предузеће има пуно квалитетних радника различитих профила и са свима има одличне 
људске и колегијалне односе, а сам рад у Топлани сматра привилегијом како у време када 
се запослио, тако и данас.

Зоран Кукић

Давне 1997. године почиње рад на одређено време као НК радник у машинској радионици. 
Има прекид радног односа од годину дана због одслужења војног рока, а након тога 
прелази на место монтера подручја, на којем још увек ради. Тренира стрељаштво када 
има слободног времена.
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БЕЗ ЕЛЕКТРИЧАРА СВЕ СТАЈЕ
Ивана Иванц је једина жена међу топланским електричарима и, иако су мушакрци и иначе бројнији у овој 
професији, она каже да ради најинтересантнији посао на свету и да га не би мењала. Одлично се сналази у „мушкој 
професији“ и у „мушком предузећу“ и мисли да жена и у таквим условима може да се избори за добру позицију. С 
друге стране, један од њених колега Илија Деспотов јој се диви на храбрости што ради са 22 мушкарца. Он истиче 
да без електричара све стаје и да они морају имати, пре свега, поверење један у другог јер „струја није шала“. А 
Ивана и Илија имају поверење једно у друго и како се у послу добро слажу, тако се и у шали добро надопуњују.

Све! Најинтересантнији посао на свету!

Стручност, сналажљивост и иновација. 

Задовољство послом који радим.

Има их више, али не бих да набрајам да не бих неког 
изоставила.

Слободу теренског рада. 

Ово је машинска фирма, али без електричара све 
стаје.

То мора да ради!!!

Најбољи сарадник ми је Дарко Загорчић.

Шта највише волите у свом послу?

Три кључне речи које описују Ваш посао?

Основни мотив на послу?

Најбољи сарадник на послу?

ИВАНА ИВАНЦ ИЛИЈА ДЕСПОТОВ
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На исту тему из два угла: Ивана Иванц и Илија Деспотов



Тимски рад.

С колегама. С њима радим и разумемо се. 

Комуникативан, способан, стручан и поштен.

Јесте мушко предузеће, али жени није проблем да се 
уклопи и уколико хоће да ради, може да се избори за 

добру позицију. 

Видим је као модернизовану. На пример да 
користимо биогориво. 

Мене, моју децу и пријатеље. 

Узми све што ти живот пружа. 

„Лева рука таме“ списатељице Урсуле Легвин.

„Најјачи само остају“ Генерације 5. 

Тимски рад.

С колегиницама. Са женама је лепше!

Ми радимо у пару по двоје и морамо једно друго да 
слушамо јер струја није шала. Према томе, потпуно 
поверење у колегу. 

Седамдесет посто јесте.

Видим је као већу, јачу и стабилну фирму. 

Жену и децу. 

Поштуј друге да би тебе поштовали!

„Капитал“ Карла Маркса. 

Frontline „Мој Нови Сад“. 

Волите ли тимски рад или сте индивидуалац?

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

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

Да ли је Топлана мушко предузеће? И да ли је женама теже да се изборе за добру позицију?

Топлана у будућности. Где је видите за пет година?

Слободно време је резервисано за...

Животни мото? 

Омиљена књига?

Омиљена песма?
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Причљива. Неки кажу да немам дугме за гашење. 

То зависи од ситуације. Али у суштини сам блага. 

Јако, јако, јако стрпљива. Док не пукнем, а онда...

Имам две кћерке. 

Ни једно, ни друго. 

Гурман.

Домаћа кухиња. 

Обоје. Можда ипак мало више слатко. Рецимо 
туфахије. 

Гулаш.

Обоје. Гомбоце са шљивама и бундевара са циметом. 

И једно и друго. 

Активан одмор на некој удаљеној дестинацији. 

Рад, ред и дисциплину. 

Апсолутно ништа.

Остани поштар до краја!

Причљив. 

Благ.

Нестрпљив.

Кћерке.

Шмекерице. 

Гурман.

Све.

И слатко и слано. На пример роштиљ и добош торта.

Војвођански гулаш са шприцером. 

Обоје.

Лети море, а на јесен планина. 

Сваки је идеалан када сам с породицом. 

То што је сама међу 22 мушкарца. Храбро!

То што је прешла у Управну зграду!!!

Ико, да ти отпевам нешто?

Ћутљива или причљива?

Строга или блага?

Стрпљива или нестрпљива?

Синови или кћерке?

Фрајери или мамини синови?

Гурман или не? 

Домаћа кухиња или брза храна?

Слатко или слано? И барем једно јело наведите. 

Војвођански гулаш с вином или ребарца с пивом?

Гомбоце или бундевара?

Планина или море?

Идеалан годишњи одмор?

Шта највише цените код колеге Деспотова?

Шта му замерате?

Шта бисте му поручили?
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КРАТКА, ЈАСНА И НЕДВОСМИСЛЕНА ПОСЛОВНА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Кореспонденција мора бити кратка, јасна и недвосмислена, нема места 
објашњавању или расправљању надуго и нашироко

За разне области људске активности потребни су 
и различити начини преношења информација. Ти 
начини које користимо да бисмо изразили своје мисли 
правилно, називају се функционалним стиловима. 
Функционални стилови (књижевноуметнички, научни, 
новинарски, административни и разговорни) имају 
своје особености и строго се мора водити рачуна 
који се стил за коју намену користи, а такође није 
дозвољена њихова комбинација у једном тексту. 
Свакако да се различитим стилом пише поезија од 
статута или војног извештаја. Сваки од поменутих 
стилова подразумева и поштовање језичких норми, а 
како нас природа посла у Новосадској топлани упућује 
на административни (пословни) стил, добро је знати 
његове особености и разрешити језичке недоумице у 
оквиру њега.

Службена комуникација, која се највећим делом 
у Новосадској топлани одвија у писаној форми, 

подразумева специфичну употребу језика приликом 
писања пословних писама, захтева и одговора на 
захтеве упућене Предузећу, техничке документације, 
законских аката и других докумената у администрацији. 
Та посебност у употреби језика се огледа у томе да се 
на ствари, људе и процесе посматра без емоција и 
објективно уз коришћење званичне и, за Предузеће, 
специфичне терминологије. Емотивни елементи нису 
карактеристика административног стила, па се морају 
у потпуности избегавати без обзира на то да ли смо у 
моменту писања дописа љути или због нечега изузетно 
задовољни. Кореспонденција мора бити кратка, 
јасна и недвосмислена, нема места објашњавању 
или расправљању надуго и нашироко. Учтиво, али 
безлично и хладно треба користити већ устаљене 
изразе, односно шаблоне и писати једнообразно на 
нивоу читавог Предузећа, уз коришћење званичног 
меморандума и технички на начин који је дат у 
упутству за писање дописа. 
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Топланске недоумице 

У писаној пословној комуникацији треба се 
придржавати одређених правила. Уобичајено је да се 
на почетку дописа обратимо с Поштовани, после чега 
следи зарез или узвичник. Уколико настављамо текст 
у истом реду, што није чест случај, иза зареза пишемо 
мало слово, а ако прелазимо у други ред, започињемо 
великим словом. Допис морамо учтиво завршити као 
што смо и почели, а најчешће то чинимо устаљеним 
фразама С поштовањем или Срдачно. Такође и иза 
фразе следи зарез, јер после тога долази на ред наше 
име и презиме у потпису. 

Неретко се у пословној комуникацији може видети 
овакав завршетак: С’ поштовањем. Апострофу овде 
није место с обзиром на то да је основни облик тог 
предлога управо „с“, а „са“ је проширени облик, 
тако да је апостроф сувишан будући да ништа нисмо 
изоставили. Облик „са“ се обавезно користи само 
испред речи које почињу на следеће сугласнике: С, З, Ш 
и Ж. Поред њих, неки лингвисти употребљавају облик 
„са“ и испред речи које почињу вокалом, ради лакшег 
изговора (нпр. са улице). Овде треба напоменути и 
да се облик са мном пише искључиво на тај начин 
(увек одвојено). У многим штампаним медијима се у 
последње време може уочити доследна примена овог 
правила, те се облик „са“ користи само у поменутим 
случајевима (са с..., са з..., са ш..., са ж..., са мном), а „с“ у 
свим другим комбинацијама, иако Правопис препушта 
слободном избору дужу или краћу форму, осим, 
наравно, у овим случајевима где је правило јасно. 

Пошто смо усвојили правила у вези с предлогом „с“, 
потребно је разрешити још једну дилему. Наиме, 
сви смо били у прилици да се запитамо како гласи 
инструментал именица женског рода које се не 
завршавају на –а, типа младост, радост, љубав итд. 
Уколико се нађе само именица после предлога „с“, 
она се увек завршава на –у, нпр.: Свој посао обављам 
с радошћу. Међутим, ако нека реч ближе одређује 
именицу чинећи с њом синтагму, инструментал исте 
те именице ће гласити: Свој посао обављам с много 
радости.

Писање бројки у различитим документима 
предузећа, као што је наше, веома је често, а самим 
тим се јављају недоумице како написати правилно. 
Комбиновање бројева и слова је допуштено само за 
милион и веће бројеве, нпр. 4 милиона, а када су у 
питању мањи бројеви пише се или све словима или 
све цифрама. Због сажетости, допуштено је писање 
сложеница типа 50-годишњи, али није дозвољено 
додавање наставака уз цифре типа 2014-те године. У 
примеру 20-так минута боље је писати словима, јер 
цифре не служе за писање приближних бројева. У 
реченицама једноцифрене бројеве пишемо словима, 
а двоцифрене и веће означавамо цифрама, наравно то 
правило не важи уколико имамо неку мерну јединицу 
уз број. Реченицу никада не можемо почети цифрама, 
уколико не можемо променити редослед речи у 
реченици, бројке морамо писати словима. 

Бројеви се мењају по падежима, али не сви. Број 
један се мења по падежима (заменичко-придевска 
промена) и има различите облике за сва три рода. Број 
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два се мења као некадашња двојина и за разлику од 
броја један, има само два облика - за женски и мушки 
род (облик за средњи род је исти као и за мушки), а и 
промена није потпуна као код броја један, нпр., сусрет 
двеју топлана, али када имамо предлог испред броја 
који одређује именицу, број и именица се најчешће 
не мењају: Не можемо да постигнемо договор с две 
топлане. Број три има делимичну промену и један 
облик за сва три рода. 

Уз бројеве са један на крају, именица и глагол се 
употребљавају у једнини, нпр. прикључио се 10.851 
потрошач, а уз бројеве два, три и четири и све сложене 
бројеве са 2, 3 или 4 на крају, именица и глагол су у 
облику двојине: прикључила су се 10.852 потрошача. 
Уз бројеве од пет па навише, глагол је у средњем роду, 
а именица у генитиву множине: прикључило се 10.855 
потрошача. Спојеви речи које означавају приближну 
вредност се пишу с цртицом: пет-шест.Вишечлани 
бројеви се пишу одвојено: хиљаду двеста педесет 
осам. 

Групе од по три цифре се раздвајају размаком или 
тачком, а децимале зарезом, никако тачком.

Код писања назива тргова, булевара и улица треба се 
држати правила да се прва реч увек пише великим 
словом, а остале великим словом само ако се ради о 
властитом имену, нпр.: Трг револуције, Булевар цара 
Лазара, Булевар ослобођења, Улица Ђуре Јакшића, 
Улица владике Данила, Улица српских владара, Улица 
платана. Ако је назив улице с меморијалним именом 
у генитиву, реч улица је најчешће испустива, па се у 
том случају прва реч пише великим словом иако није 
властито име, пример: Станујем у Владике Данила. 

Честа употреба односне заменице који/која/које у 
дописима не мора увек бити једино могуће решење, 
довољно ју је, кад год је то могуће, заменити 
заменицом што + енклитички облик личне заменице 
(ме, ми; те, ти; га, му; је, јој; нас; вас, вам; их, им), нпр.: 
Допис што смо га јуче послали односи се на грејну 
сезону која је била предмет Вашег интересовања. 

Оваквим стилским дублетизмом не само што смо 
избегли понављање исте заменице у једној реченици, 
већ смо избегли дилему у вези с мењањем именица 
мушког рода за жива бића и ствари. На пример: Стуб 
којег/ког смо уклонили приликом реконструкције... је 
изван норме, јер се овај облик односне заменице не 
може употребити за именицу стуб која има значење 
неживог. Дакле, реченице: Стуб који смо уклонили 
приликом реконструкције... и Стуб што смо га 
уклонили приликом реконструкције... јесу у складу с 
нормом.

Муку мучимо и са глаголом „требати“ када упућујемо 
дописе, одговарамо на њих или комуницирамо усмено 
са странкама. Када је глагол требати у споју с другим 
глаголом, употребљава се безлично, као у примеру: 
Прво треба да пријавите квар надлежној служби... 
или Требало би прво да пријавите квар надлежној 

служби... Глагол „требати“ у оваквим спојевима се не 
мења по лицима, па се конструкција: Прво требате 
да пријавите квар надлежној служби... не сматра 
правилном. Уколико након глагола „требати“ нема 
другог глагола, мења се по лицима као и сви други 
глаголи, нпр.: Требају нам Ваши кључеви од просторије 
на улазу у подстаницу.

У усменој и писаној комуникацији пречесто 
употребљавамо калк према немачком seit(en)s/од 
стране, нпр.: Забрањено нам је од стране шефа да 
остајемо дуже на паузи. Сама синтагма од стране, 
толико омиљена у администрацији, не припада 
језичком стандарду и требало би да и остане у 
немачком језику, одакле и потиче. 

Веома присутан германизам, односно галицизам ради 
се о можемо заменити нашим синтагмама посреди је/
су и реч је о уколико желимо стилистичке варијације у 
свом допису, односно тексту. 

Употреба пасива је све више заступљена у језику 
администрације, неретко се може чути конструкција 
разговарано је о томе на састанку, уместо разговарало 
се о томе на састанку. И још да будемо прецизни и да 
кажемо у које је време тај састанак одржан, рећи ћемо 
у 9.00 сати (пише се с тачком, а не с двотачком), јер је 
пожељно термин „сат“ користити када обележавамо 
време пре подне, а за период од 13 до 24 часа, иако 
мање економично решење, у чешћој је употреби 
термин „час“. 

„Час“ је свесловенска реч и њено основно значење 
је време. Иако је термин у свом основном значењу 
преузет од Руса (у руском језику означава 60 минута), 
у стварном говорном језику никада није наишао 
на примену, па никада нико и није питао: колико је 
часова? Термин час се одржао само у „најкњишкијем“ 
слоју административног стила и веома га је тешко 
заменити колоквијалним стилом у ком се време броји 
до 12 сати (до поднева), после чега се поново креће од 
броја један, па до 12 ноћу, колико и има подељака на 
справи која мери време. 

„Час“ може да значи и много тога: школски час, 
полицијски час, вечерњи часови, час раније, часом, 
малочас, очас, зачас. Свакако се термином „сат“ 
далеко прецизније означава време. Сем тога, „час“ не 
означава прецизно 60 минута као и „сат“, јер школски 
час траје 45 минута. Препорука еминентних лингвиста, 
са академиком Павлом Ивићем на челу, Радио 
Београду била је да се тачно време саопштава сатима, 
а не часовима. Као и увек и у свему, примљено је с 
негодовањем и са одобравањем, мало се поштовало, 
мало није, као што ћете и ви сами одлучити како ћете 
обележавати време у својим документима.

Виолета Петровић Тасић, проф. срп. јез.
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