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Привилегија је данас радити у предузећу какво је Ново-
садска топлана, која је прошле године обележила тако 
важан јубилеј – 50 година постојања. Поносан сам 

на чињеницу да је наша фирма, упркос свим тешкоћама и 
свеопштој кризи у друштву, баш у јубиларној години урадила 
многе значајне послове који су претпоставка поузданог грејања, 
али и развоја саме компаније. 

Година коју сумирамо је представљала и годину једног од 
највећих инвестиционих циклуса у претходним деценијама, 
у коју је Новосадска топлана, уз огромне напоре уложила 
значајне ресурсе – како материјалне; напоменућу вредност из-
ведених послова у 2011. години је преко 1 милијарде динара, 
тако и људске уз ванредан ангажман вредних и стручних људи 
нашег колектива.

Поред редовних послова на постројењима за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, где 
су извршене све неопходне поправке и саниране мно-
ге хаварије, у протеклој години је успешно окончана 
најважнија инвестиција Новосадске топлане на коју 
се чекало више деценија – реконструкција ТО „Север“ 
I фаза – изградња новог циркулационог постројења 
одговарајућих техничких карактеристика. Тиме је 
учињен најважнији корак у довођењу ТО „Север“ у стање 
предвиђено концептом развоја топлификационог си-
стема града Новог Сада, чиме су решени и хидраулички 
проблеми топлана „Југ“, „Исток“ и „Север“. Топлана 
„Север“ је успешно спрегнута са ТЕ-ТО „Нови Сад“ 
21. децембра 2011, чиме је стављена у функцију још 
једна велика инвестиција Новосадске топлане – по-
везни вод ГРС - ТО „Север“.

Изграђено је око 3 км трасе новог вреловода и ре-
конструисано преко 5,5 км трасе старог, чиме је 
постављено преко 20 км нових цеви у вреловодну мре-
жу. Успешно су приведене крају значајне инвестиције 
започете 2010. године, увођење програмског алата за 

техничко-економску оптимизацију система даљинског грејања, 
као и извођење радова на реконструкцији система заштите 
и система надзора и управљања у вреловодном систему Новог 
Сада при спрегнутом режиму рада постројења ТЕ-ТО „Нови 
Сад“ и ЈКП „Новосадска топлана“. Започет је и важан посао 
обезбеђења топлотних подстаница од неовлашћених улазака, 
а завршена је и реконструкција 50 топлотних подстаница, 
која је подразумевала аутоматизацију подстаница.

Морам истаћи да и поред бројних завршених послова, све 
заједно нас очекују још бројне обавезе на осавремењавању и 
развоју Топлане, а ради поузданог и квалитетног грејања града 
Новог Сада. Сходно томе, у протеклој години је усвојена и нова 
Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификацио-
ног система града Новог Сада, која предвиђа да се од октобра 
2012. врши и нови начин обрачуна – на основу испоручене коли-
чине топлотне енергије. Очекују нас бројни изазови, али сам и 
сигуран да ћемо на њих успешно одговорити испуњавањем свега 
онога што се очекује од нашег предузећа .

Користим ову прилику да свим запосленима и њиховим 
породицама пожелим све најбоље у 2012. години !
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Централна свечаност поводом 
обележавања 50 година постојања ЈКП 
“Новосадска топлана” одржана је 26. сеп-
тембра 2011. године у Хотелу “Парк”. По-
ред великог броја запослених, прослави 
јубилеја су присуствовале и многобројне 
званице, представници других топлана, 
дугогодишњи сарадници и пословни пар-
тнери Новосадске топлане, сви они који 
су својим радом и залагањем доприне-
ли да наша Топлана данас буде једна од 
водећих у области даљинског грејања.

Присутне је најпре поздравио профе-
сор Велимир Цвjетичанин свечано уру-
чивши том приликом сертификате три 
стандарда: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001. У име домаћина сертификате је 
примио Саша Игић, саветник директора 
и представник руководства за ИМС, ис-
такавши да је приоритет у пословању Но-
восадске топлане одувек био задовољан 
потрошач, те из тога произилази и наше 
опредељење за ефикасно и квалитет-
но пружање услуга испоруке топлотне 
енергије. 

„Прва смо топлана у Србији и 
овом делу Европе чији је интегри-
сан менаџмент систем задовољио све 
захтеве међународних стандарда и 
потврђен је са три сертификата. По-
носан сам на то што Топлана одолева 
тешким временима економске кризе и 
што наш град и наше предузеће имају 
потенцијал да не заостају ни за дале-
ко економски развијенијим градовима, 
када је овај сегмент комуналне делат-
ности у питању.“

Помоћник директора за комерци-
јалне и техничке послове Зоран Бојовић 

Прва топлана у Србији са Системом управљања квалитетом

Велики јубилеј Новосадске топлане окупио све запослене, дугогодишње сараднике и пословне 
партнере. У пријатној атмосфери прослављен значајан датум и три нова сертификата.

ПОЛА ВЕКА
НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ
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се захвалио присутнима што су дош-
ли да заједно прославе 50. рођендан 
Топлане, рекавши да Новосадска 
топлана данас представља модерно 
организовано предузеће у сталном 
технолошком успону, које у свим сег-
ментима свог пословања примењује 
европске стандарде.

„Технолошки лидер у обла-
сти даљинског грејања у Републи-
ци Србији и окружењу, Топлана се 
издваја по примени најсавременијих 
технологија у свом пословању, кон-
тинуалним мониторингом емисије 
штетних материја у ваздух и цен-
тралним системом даљинског над-
зора и управљања, који представља 

везу свих локалних подсистема 
управљања на топлотним извори-
ма.“

У пријатној атмосфери и добром 
распoложењу прослављен је овај 
значајан јубилеј, 50 година постојања 
Новосадске топлане.

В. Кораћ
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Пословно удружење „То-
плане Србије“ и Сло-
веначко друштво за 
даљинску енергетику – 

СДДЕ, 30. новембра 2011. године, у 
Новом Саду потписали су споразум 
у циљу размене и ширења знања из 
области даљинског грејања и ком-
биноване производње електричне 
и топлотне енергије. 

Спровођење овог споразума је 
основа којом ће се кроз заједнички 
интерес афирмисати сарадња и 
организација компанија у Словенији 
и Србији. На тај начин обе стране 
ће имати прилику да помажу једна 
другој у прибављању информација о 
производњи, преносу, дистрибуцији 
и потрошњи топлотне енергије, као 
и променама у законима о енерге-
тици које имају утицај на поменуту 
област. 

Споразум су потписали дирек-
тор Пословног удружења „Топлане 
Србије“ Милован Лечић и председ-

ник Словенског друштва за даљинску 
енергетику проф. др Алојз Поре-
дош. Потписивању споразума при-
суствовао је помоћник директора 
за финансије, развој и стратешко 
планирање Новосадске топлане 
Јанко Чобрда. 

Захваливши се Новосадској то-
плани на срдачном пријему, др Алојз 
Поредош је истакао да је потпис спо-
разума о сарадњи између удружења 
српских топлана и Словенског друшт-
ва за даљинску енергетику значајан 
моменат код формализовања 
сарадње, да тиме постављамо нове 
циљеве чиме сарадња још јача. 

“Јако је значајно и важно да има-
мо ту сарадњу, јер ви на подручју 
енергетике имате нека своја ис-
куства, ми имамо своја и у оквиру 
овог споразума ми ћемо интензи-
вирати размену ових искустава која 
могу бити корисна за обе стране. 
Тим искуствима ми можемо свака-
ко допринети бољим енергетским 

решењима, бољој енергетској ефи-
касности ових енергетских систе-
ма, бољој економској ефикасно-
сти и већој опскрби енергијом, на 
крају, тиме ми помажемо очувању 
наше околине.“ 

Директор Пословног удружења 
„Топлане Србије“ Милован Лечић 
је потврдио да пословна сарадња 
између словеначке привреде и 
српске привреде постоји. 

„Ми желимо и да се она проду-
би, да стекнемо што више сазнања 
из области даљинског грејања како 
бисмо могли довести систем до оно-
га што тражимо, а то је да на про-
изводном и дистрибутивном делу 
направимо уштеде, а све у смислу 
рационализације топлотне енергије. 
Нама јесте циљ да у наредних не-
колико година кроз мерење топлот-
не енергије дођемо до онога чему 
тежимо, а то је да наш потрошач 
буде задовољан и да плати топлотну 
енергију у мери у којој је он потро-
шио, да топлана кроз такав систем 
оствари одређене уштеде, те да се 
системи модернизују у мери у којој 
је то заиста потребно. Када би сви си-
стеми грејања имали систем грејања 
какав је у Новом Саду, онда би има-
ли просек који је у оквиру даљинских 
система у Европи.“ 

Потписници споразума су при-
ликом овог сусрета договори-
ли формирање одбора са пред-
ставницима обеју организација, 
који ће се састајати барем једном 
годишње у циљу спровођења овог 
споразума и предлагања питања од 
заједничког интереса.

В. Кораћ

Потписан споразум између Пословног удружења “Топлане Србије” и Словеније

МЕЂУНАРОДНА САРАДАЊА
У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ

У циљу размене искустава на подручју енергетике и даљинског грејања у Новом Саду у организацији 
Новосадске топлане срели се представници два удружења.
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Заштита на раду је скуп техничких, здравствених, 
правних, психолошких, педагошких и других активности 
помоћу којих се откривају и отклањају опасности које 
угрожавају живот и здравље особа на раду. Сврха заштите 
на раду је стварати сигурне радне услове како би се спре-
чиле озледе, професионалне болести и незгоде. Стандард 
OHSAS 18001 је стандард који дефинише захтеве за си-
стем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду 
и намењен је, пре свега, организацијама које су свесне 
значаја безбедности здравља својих 
запослених.

Увођењем овог стандарда Но-
восадска топлана је показала да 
сталним настојањем да унапреди 
и одржи ниво физичке, менталне 
и друштвене безбедности радника 
свих профила, као и спречавањем 
њихових повређивања, иде у ко-
рак са организацијама којима је 
безбедност на раду на првом ме-
сту, чиме је нагласак на превенти-
ви, а не на корективним мерама. 
Тиме се OHSAS 18001 односи на 
целу организацију, а не само на про-
цесе за које постоје законски про-
писи или зоне великих ризика, чиме 
концепција OHSAS-a укључује процес 
сталног побољшавања безбедности на 
раду свих запослених.

Реч је о стандарду који допри-
носи спремности предузећа да правовремено отклони 
опасност, усклади радне процесе са законским пропи-
сима, побољша општу слику Новосадске топлане и 
улије поверење корисницима да постоји опредељеност 
управљања заштитом здравља и безбедности на раду која 
се може доказати. При том, нимало занемарљив аспект 
овог стандарда је отварање нове тржишне могућности за 
сарадњу са великим иностраним предузећима којима је 
безбедност и здравље на раду саставни део пословања.

Тржиште данас даје далеко већу предност 
организацијама које воде рачуна о запосленима и 
предузимају све доступне мере заштите здравља и 
безбедности на раду, а стандард OHSAS 18001, као 
скуп захтева за безбедност, истиче организације које 
га примењују и помаже им у учешћу на тржишној 
утакмици. 

Примена законских и других прописа из области за-
штите здравља и безбедности на раду је основа свих зах-
тева, садржаних у стандарду OHSAS 18001, док се на 
постојећу законску основу надограђују сви његови зах-
теви. С обзиром на то да се законски захтеви делимич-
но разликују од државе до државе, политику заштите 
здравља и безбедности на раду доноси највише руковод-
ство организације и она одговара природи и нивоу ризика 
у заштити здравља и безбедности организације, укључује 

обавезу сталног побољшања, обавезу 
усаглашености са важећим законским 
обавезама, али и са другим захтевима 
које организација треба да поштује.

Са стандардом, при том, морају 
бити упознати сви запослени како 
би били свесни својих личних оба-
веза, јер све мере које организације 
предузимају примењујући OHSAS 
18001 имају за циљ да сведу на ми-
нимум појаву акцидената, инциде-
ната и неусаглашености из области 
заштите здравља и безбедности на 
раду. 

Да би систем управљања зашти-
том здравља и безбедности на раду 
био константно примењиван и у 
складу са захтевима стандарда, уну-
тар организације се врши стални 
надзор над његовом применом кроз 
спровођење интерних провера. У 

ту сврху организација има процедуре за извештавање, 
процењивање и истраживање несрећа, чији је основ-
ни циљ да се спречи појављивање истих или сличних 
ситуација у будућности. Хијерархијски уређен си-
стем провера у организацији, залагање и истрајност 
руководства у примени свих расположивих мера за 
постизање максималне безбедности на радном месту, 
омогућавају организацијама да неометано и уз мини-
малан ризик по безбедност запослених обављају по-
слове на којима су присутне бројне опасности. Тако 
је ради безбеднијег радног окружења заштита на раду, 
која је иначе детаљније регулисана Законом о заштити 
на раду, стандардом OHSAS 18001. Новосадска топлана 
прва у свом окружењу која овај стандард и примењује.

В. Кораћ 

Систем менаџмента заштите здравља и безбедности на раду

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ НА ПРВОМ МЕСТУ
Ради безбеднијег радног окружења, Новосадска топлана прва у окружењу која примењује стандард 
OHSAS 18001.
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Топлане у Србији отворено говориле о проблемима предстојеће грејне сезоне

Први хладнији дани уочи 
почетка грејне сезоне 
били су прави тренутак да 
се одржи седница Управ-

ног одбора Пословног удружења 
“Топлане Србије” с циљем да се раз-
мотри припремљеност топлана за 
наступајућу грејну сезону и донесу 
заједничка решења за многобројне 
проблеме. Само три дана касније 
након одржаног састанка Управног 
одбора, Новосадска топлана је прва 
у Србији почела са грејном сезоном. 

Захваљујући реконструкцији 
критичних делова вреловодне 

мреже на којима су претходних 
година уочаване хаварије, као 
и изградњи преко 3 километра 
нове вреловодне мреже, Ново-
садска топлана је боље него ика-
да била технички припремљена 
за наступајућу грејну сезону. 
Реконструкцијом Топлане “Се-
вер” отворила се могућност 
повезивања и треће топлане са ТЕ-
ТО “Нови Сад”, што је допринело 
унапређењу квалитета и поузда-
ности испоруке топлотне енергије. 
Северни део града Новог Сада је 
тако добио ново постројење, што 

је допринело и рационализацији у 
самој потрошњи енергије, а Ново-
садска топлана је на састанку свих 
топлана Србије потврдила да чини 
све да унапреди своје пословање и 
грађанима пружи квалитетну услу-
гу и поред великих финансијских 
тешкоћа у којима се налази.

Планирани ремонтни радови 
и припреме за почетак грејне се-
зоне у топланама Србије су, без 
обзира на тешкоће присутне у 
функционисању готово сваког систе-
ма, реализовани на време . У многим 
градовима су инвестициони радо-

Због спољних температура нижих од 12 степени Целзијуса, Новосадска топлана прва у 
Србији почела са грејном сезоном пет дана раније.

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
ПРВА ОТПОЧЕЛА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
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ви на реконструкцији постојећег и 
изградњи новог вреловода приведе-
ни крају како би системи даљинског 
грејања функционисали несметано 
од првог дана грејне сезоне. 

На седници Управног одбора је 
константовано да је заједнички про-
блем свих топлана кредитна заду-
женост за измирење енергената и 
диспаритет цена, који је и даље при-
сутан. 

– Највећи део енергетских субје-
ката који производе и дистрибуирају 
енергију у републици су технички 
спремни. Оно што нам не да мира је 
финансијска ситуација која је веома 
проблематична. Не плаћају физич-
ка и правна лица нама, не плаћамо 
ми за енергенте и то је један круг из 

ког је заиста тешко изаћи. Сви смо 
заједно на граници издржљивости, 
па и Србијагас. Ми смо увек давали 
свој максимум и то ћемо учинити и 
ове године да се комплетан макрое-
нергетски део републике одржи, 
изјавио је председник Управног од-
бора Пословног удружења “Топлане 
Србије” Дејан Стојановић.

Представник топлане у Крушевцу 
је оценио да је наплативост од при-
вредних субјеката очекивано слабија 
у оним градовима који су пред 
индустријским колапсом, као што је 
Крушевац. 

Снабдевеност гасом, за оне то-
плане које га користе као основни 
енергент, не би требало да буде про-
блем у грејној сезони 2011/2012, јер 

према речима Мирослава Лекића, 
представника ЈП “Србијагас”, си-
стем за транспорт и дистрибуцију ЈП 
“Србијагас” у потпуности je спреман 
за грејну сезону. 

- Банатски Двор је напуњен са 
педесетак милиона више у односу 
на прошлу годину и сад тренутно 
утискујемо практично са технолош-
ким максимумом, изложио је при-
сутнима Лекић. 

Проблем за топлане могу бити 
дуговања овом предузећу за гас, 
мада се чине обострани напори да се 
нађе решење о измирењу дуговања, 
јер је и ЈП “Србијагас” на граници 
функционисања.

В. Кораћ



10

Законски оквир Заштите животне средине

Једна од фаза у раду Новосадске то-
плане и изазова који предстоје је си-
гурно и смањење коришћења фосил-
них горива и употреба обновљивих 

извора енергије и биомасе, а све у циљу 
поштовања стандарда заштите животне сре-
дине. У претходним бројевима “Топ ново-
сти” говорили смо о употреби биомасе, овог 
пута осврнућемо се на законодавни оквир 
који нас у предстојећем периоду у већој 
мери обавезује на нов приступ заштити жи-
вотне средине. 

Законодавни и институционални ок-
вир заштите животне средине има своје 
упориште у Уставу Републике Србије 
којим се утврђује право грађана на 
здраву животну средину, као и дужност 
грађана да штите и унапређују животну 
средину у складу са законом. Република 
Србија тиме уређује и обезбеђује систем за-
штите и унапређења животне средине, за-
штиту и унапређење биљног и животињског 
света доношењем закона којим се остварује 
одрживо управљање природним ресурсима 
и здрава животна средина.

Систем правних норми у области зашти-
те и унапређивања животне средине у Ре-
публици Србији чини велики број закона 
и других прописа. Република Србија је 22. 
децембра 2009. године званично поднела 
пријаву за приступање Европској унији. Реч 
је о пријави која обележава почетак процеса 
приступања кроз који ће Република Србија 
пролазити све до чланства у ЕУ. Битан део 
процеса придруживања за Републику 
Србију јесте онај део који се односи на 
усклађивање њених прописа, институци-
оналних организација и радних пракси са 
захтевима прописаним у ЕУ, прописима 
који су општепознати као правне текови-
не Европске уније. За земље које сада имају 
статус земаља кандидата, правне тековине 
ЕУ су подељене на тридесет и пет поглавља 
и преговори се воде за свако поглавље по-

ПРАВО НА ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ
Шта подразумева усклађивање постојећег закона Републике Србије са стандардима Европске 
уније? Хармонизација прописа као неодложан процес. Искуство земаља чланица Европске уније. 
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себно. Национална стратегија за 
апроксимацију у области животне 
средине усредсређена је на поглавље 
27 „Животна средина”. 

Хармонизација прописа је оби-
ман и неодложан процес за државу 
која претендује на чланство у ЕУ. Об-
ласт животне средине је у сталном 
развоју, па се сходно потреби прав-
ног регулисања ове области обим ЕУ 
прописа константно повећава, што 
захтева стално праћење развоја за-
конодавства ЕУ ради усаглашавања 
са домаћим прописима. У НПИ до-
кументу (Национални програм инте-
грације) ова област је подељена на 
следећа поглавља: хоризонтално за-
конодавство, квалитет ваздуха и кли-
матске промене, управљање отпадом, 
заштита и управљање водама, зашти-
та природе, хемикалије, контрола 
индустријског загађења и управљање 
ризиком, генетички модифико-
вани организми, заштита од буке, 
шумарство и цивилна заштита. За 
имплементацију најкомплекснијих и 

финансијски најзахтевнијих делова 
Закона потребно је одређено време.

Искуство нових земаља чла-
ница Европске уније показује 
да су најсложенији делови цело-
купног до сад акумулираног пра-
ва ЕУ неке од директива из об-
ласти квалитета ваздуха, вода, 
отпада и индустријског загађења. 
Република Србија ће у наредном 
средњорочном периоду користити 
финансијску помоћ Европске уније, 
у оквиру спровођења Инструмен-
та претприступне помоћи (IPA) за 
све компоненте инвестиционих при-
ступних фондова. Потписивањем 
Оквирног споразума о правилима 
за сарадњу успостављен је прав-
ни основ за утврђивање доприноса 
ЕУ и доприноса земље корисника у 
суфинансирању пројеката финанси-
раних из фондова ЕУ. 

Законом о буџету за одређену 
буџетску годину утврђиваће се сред-
ства за кофинансирање пројеката 
који се финансирају средствима 

фондова ЕУ, а који се реализују у 
години за коју се доноси буџет Ре-
публике Србије. Министарство ће 
суфинансирати пројекте који су од 
јавног интереса и могу доприне-
ти унапређењу стања у области за-
штите животне средине, а односе 
се на популаризацију, подстицање 
и јачање свести о значају зашти-
те животне средине; реализацију 
пројеката усмерених ка решавању 
појединачног проблема или теме у 
области очувања природних ресур-
са и заштите животне средине или 
спровођење једнократних активно-
сти усмерених ка решавању конкрет-
ног проблема.

У оквиру тога IPA фондови нам 
пружају могућност да се и ми при-
дружимо стандардима Заштите жи-
вотне средине какви су прописа-
ни законима ЕУ које ће Република 
Србија и Министарство животне сре-
дине морати да примењују. 

В. Кораћ
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Новосадска топлана заједно са топланом из Баје конкурише за претприступну помоћ

Прекогранични програм 
сарадње, који у оквиру 
Инструмента за претпри-
ступну помоћ Европске 

уније нуди могућност регионалне 
сарадње између Мађарске и Србије, 
повезао је заједничким интересима 
две топлане, Новосадску топлану и 
топлану у Баји. 

Територија обухваћена Програ-
мом налази се у најјужнијем делу Ре-
публике Мађарске и најсевернијем 
крају Републике Србије, чиме Нови 
Сад има могућност да узме учешће 
у овој сарадњи. Циљ IPA прекогра-
ничног програма Мађарска-Србија 
је да потпомогне заједнички развој 
мађарско-српских пограничних по-
дручја уз подршку Европске уније, 

а у сврху постизања хармоничног и 
кооперативног региона са одрживим 
и безбедним окружењем. У складу с 
тим, Новосадска топлана је 2010. 
године успоставила сарадњу у из-
ради IPA пројеката са универзите-
том у Сегедину, док је сарадња са 
градом Бајом и њиховом топланом 
договорена приликом посете Но-
восадске топлане Баји у новембру 
2011.

Европска унија је током време-
на развила читав спектар програма 
спољне помоћи, што је резултирало 
појавом бројних различитих прав-
них инструмената на основу којих 
су ови програми помоћи реализова-
ни. Једноставнији оквир за пружање 
спољне помоћи земљама кандида-

ЗАЈЕДНО ДО НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Новосадска топлана прва топлана у Србији која конкурише за приступ IPA фондовима кроз 
Регионалну и прекограничну сарадњу.
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тима и потенцијалним кандидатима 
за чланство у ЕУ у новом буџетском 
периоду 2007-2013. године пред-
ложен је 2004. године, а 2006. годи-
не, регулативом Европског савета, 
успостављен је нови Инструмент за 
претприступну помоћ – IPA 2007-
2013. 

Инструмент за претприступну 
помоћ се састоји од пет основних 
компоненти, а Подршка у тран-
зиционом процесу и изградња 
институција, као и Регионална и 
прекогранична сарадња, намењене 
су земљама потенцијалним канди-
датима, међу којима се налази и 
Србија. Финансијска вредност Ин-
струмента за претприступну помоћ 
у шестогодишњем раздобљу износи 
11.468 милијарди евра, а намењен 
је пружању подршке и земљама 
потенцијалним кандидатима за 
чланство у ЕУ. IPA прекогранични 
програм Мађарска – Србија одвија се 
у буџетском периоду Европске уније 
од 2007. до 2013. године у оквиру Ин-
струмента за претприступну помоћ 
(IPA). Програм нуди широк спек-
тар могућности потенцијалним 
корисницима у оквиру приори-
тета: инфраструктура и животна 
средина, привреда, образовање 

и култура. За финансирање су 
прихватљиве разноврсне актив-
ности, попут побољшања инфра-
структуре у сврху заштите при-
роде и природних вредности; 
разрада заједничких програма, 
студија и стратегија као и припре-
ма заједничких студија изводљи-
вости. 

Ускоро се очекује расписивање 
новог конкурса од стране IPA фонда 
у коме Топлана планира да поднесе 
заједнички пројекат са Топланом из 
Баје. Иако Баја као град има далеко 
мање топлификационо постројење 
од Новог Сада, уз помоћ европских 
фондова је савремену, иноватив-
ну технологију, која подразумева 
производњу топлотне енергије упо-
требом разних облика биомасе и 
комбиновани принцип, успела да 
имплементира у својој топлани. 
Енергија коју они производе је еко-
лошки чистија и јефтинија од онога 
што је тренутно пракса код нас. 

Циљ заједничког пројекта је 
примена њихових знања и иску-
ства у Новосадској топлани, као 
и истраживање најефикасније 

могућности у примени технологија 
коју они користе. С обзиром на 
то да партнер јавном предузећу 
из Србије мора да буде јединица 
локалне самоуправе у држави 
ЕУ, Новосадској топлани ће у 
реализацији овог пројекта пар-
тнер бити град Баја. 

В. Кораћ
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Споразумом о репрограму 
дуга између Новосадске 
топлане и Спортског по-
словног центра Војводина 

договорено је да један део дуга 
СПЕНС-у буде наплаћен кроз Акцију 
награђивања редовних плати-
ша. Акцијом награђивања били су 
обухваћени сви корисници услуга 
Новосадске топлане који су заједно 
са својим породицама могли бес-
платно користити услуге базена и 
клизалишта једном недељно. Они 
грађани који имају „златну куглицу“ 
на својим рачунима Информатике, 
односно редовно плаћају своје рачу-
не у последњих шест месеци, имали 
су право да поменуте услуге користе 

сваки дан. Акција поделе карата за 
клизалиште и базен завршена је 
15. јануара, последњег дана зим-
ског распуста, након што су утро-
шена средства предвиђена за ту 
намену.

Почетку поделе карата у Одељењу 
за односе с потрошачима присуство-
вали су председник Скупштине града 
Новог Сада Александар Јовановић 
и директор ЈКП ”Новосадска топла-
на” мр Владимир Јелић. Да је овакав 
систем мотивисања редовних плати-
ша за похвалу истакао је и председ-
ник Скупштине града изјавивши да 
град може само да поздрави ову пле-
мениту акцију Новосадске топлане.

Према подацима Call centra 
Новосадске топлане, Новосађани 
су на овај наш гест реаговали са 
одушевљењем, те је од тренутка када 
је вест објављена, за свега неколи-
ко сати Call centar примио преко 
хиљаду позива, док је већ првог дана 

“Акција има вишеструку 
корист, како за грађане тако 
и за Топлану, јер сматрамо да 
ћемо на овај начин повећати 
ниво наплате и мотивисати 
кориснике да још редовније 
измирују своје рачуне”, закључио 
је Јелић.

ТОПЛАНА НАГРАЂИВАЛА

Редовне платише заслужују велику пажњу и похвалу, а Новосадска топлана је овим гестом 
показала да своје верне потрошаче не заборавља ни у најтежим условима економске кризе.

Новосађани уживали на базену и клизалишту

РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ
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награђивања, 1.новембра, подељено 
преко 1.300 улазница за базен и 
клизање. 

У непосредном разговору са по-
трошачима током трајања кампање, 
уочен је врло битан позитиван 
аспект ове акције. Многи потрошачи 
покренути акцијом поделе бесплат-
них карата окренули су се физичкој 
рекреацији коју су годинама 
запостављали, да ли из немогућности 
да је себи приуште или због пре-

заузетости свакодневним обавезама. 
На овај начин Новосадска топлана 
је подсетила своје кориснике на ре-
довно одржавање доброг физичког 
стања. Други, једнако битан аспект 
акције, јесте заједничко дружење 
породице. Родитељи се укључују у 

рекреативне активности са децом, 
уживају у заједничким дружењу, 
што свакако доприноси очувању 
здраве породичне атмосфере, док 
је акција и велика уштеда за кућни 
буџет. Овим је Акција награђивања 
Новосадске топлане умногоме до-
принела бољем и квалитетнијем 
начину живота својих корисника. 
Редовне платише заслужују велику 
пажњу и похвалу, а Новосадска то-
плана је овим гестом показала да 
своје верне потрошаче не заборавља 
ни у најтежим условима економске 
кризе.

В. Кораћ

Растерећење буџета

- Мој мото је: Узми све што ти 
живот пружа! Пошто рачуне прво 
платимо, после тога нам остане 
толико новца у кућном буџету да 
можемо само на дијету да се ба-
цимо, па нам ове бесплатне карте 
много значе. Моја деца заиста не 
би могла да издвоје сваки дан за 
базен 200 динара, а овако може-
мо да добијемо улазнице за целу 
недељу, и то за целу породицу - 
прича Олга Грујић.

Породична забава

- Учинићу све зарад растерећења 
кућног буџета, пошто би једна 
четворочлана породица само за 
једну посету базену викендом мо-
рала да издвоји више од 800 дина-
ра, рекла је Мирјана Грубор.

РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ
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Новосадска топлана спровела анкету за истраживање степена задовољства потрошача

Новосадска топлана је у децембру 2011. године у 
просторијама Корисничког сервиса спровела анкету за 
истраживање задовољства потрошача. Корисници су 
оцењивали сваки елемент оценом од 1 до 5 у зависности 
од свог очекивања (1 - нисам задовољан/а, 2 - помало сам 
задовољан/а, 3 - неодлучан/a сам, 4 - врло сам задовољан/a, 5 - 
изузетно сам задовољан/a). Крајњи коефицијент оцене анкете 
износио је 4,57, што говори о веома високом нивоу степена 
задовољства потрошача. Уобичајено је код овакo високе 
оцене потрошача констатовати да нису потребне мере за 
унапређење задовољства потрошача, али с обзиром на то 
да Новосадска топлана константно ради на унапређењу 
својих услуга управо овакве анкете представљају подстрек 
за бољи приступ даљем раду. 

У односу на истраживање спроведено у јуну месецу 2011. 
године, анкета спроведена међу испитаницима од 9. до 13. де-

цембра показала је да је у сваком сегменту дошло до побољшања степена задовољства потрошача услугама ЈКП “Но-
восадска топлана”. Сегменти истраживања су врло високо оцењени, док су просечне оцене преко 4,50.

Корисници су оцењивали следеће елементе: 

1. Температура у вашем стану током грејне сезоне - 4,32; 

2. Температура топле потрошне воде током читаве сезоне - 4,68; 

3. Поуздана и стабилна испорука топлотне енергије за грејање током грејне сезоне - 4,50; 

4. Брзина отклањања кварова и сметњи у грејању - 4,60; 

5. Брзина и квалитет решавања примедби и рекламација грађана - 4,46; 

6. Припремљеност система за грејање на почетку грејне сезоне - 4,60; 

7. Брзина и реаговање у критичним моментима (изразито ниске температуре) - 4,50; 

8. Љубазност и стрпљивост запослених у Топлани - 4,90; 

9. Услужност оператерки у Корисничком сервису - 4,64.

Највећа разлика у односу на истраживање спроведено у јуну месецу 2011. године се односи на припремљеност си-
стема за грејање на почетку сезоне, где су потрошачи у анкети спрoведеној у децембру месецу дали бољу оцену. Овај 
податак нам казује не само о доброј припремљености Новосадске топлане за почетак грејне сезоне, већ и о оправда-
ности уложених средстава за реконструкцију и доградњу вреловодне мреже.

Уочено је битно побољшање на температури грејања током читаве сезоне, на стабилности испоруке грејања, на 
отклањању кварова, као и на љубазности запослених у Топлани.

В. Отић, B.Кораћ

КОРИСНИЦИ ЗАДОВОЉНИ
УСЛУГАМА ТОПЛАНЕ
Спроведена анкета потврдила добар старт грејне сезоне, стабилност испоруке грејања, 
брзину отклањања кварова као и љубазност запослених.
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Мој хоби, КАПУЕРИСТА

Војислав Воја Нешков ради у Новосадској топлани 
у Сектору за комерцијалне послове, на радном месту 
магационера. Знају га сви као насмејаног и љубазног 
колегу, али и као „Воју који хода на рукама“. Многи не 
знају да се Воја већ пет година бави капуером у оквиру 
ког је и савладао вештину ходања на рукама. 

•	 Када сам имао шеснаест година почео сам да 
размишљам како бих могао да почнем да учим 
неку борилачку вештину. Желео сам да та веш-
тина захтева максимално коришћење и тела и 
мозга, има неког дубљег смила и занимљиву 
историју. У самом почетку сам елиминисао 
већину борилачких вештина и онда ми је другар 
предложио нешто занимљиво – капуеро. Погле-
дао сам снимке и био сигуран да је то вештина 
коју желим да учим. Одмах сам почео да трени-
рам, а први тренинг сам имао 20. децембра 2006. 
године. На први поглед у капуеру ме је привукао 
начин комуникације између двојице капуериста 

у ходу, односно у кругу који образујемо и у коме 
се боримо, затим енергија којом зрачи цео скуп и 
бразилска музика. Сада након пет година учења 
капуере дубље спознајем све елементе ове вео-
ма сложене вештине и она све више постаје део 
мене, објашњава Воја Нешков како је почео да се 
бави капуером. 

Капуера је спој музике, плеса, борбе и акробатике. 
Настала је на подручју данашњег Бразила у вре-
ме када су робови, депортовани махом из Африке, 
обрађивали плантаже. Да би се разонодили, робови 
су у слободно време развили један начин плеса у 
ком су комбиновали елементе плеса са борилачком 
вештином. Овај плес је заправо био знак бунта који 
није смео бити јавно показиван. 

•	 Робови у Бразилу су уз помоћ капуера развијали 
самопоуздање, али и самосталност, упорност, 
дисциплину, самоконтролу и поштовање и себе и 
других. Развијање таквих особина није одговара-

Воја који хода на рукама
Kапуериста не сме да пије и пуши, не сме да се хвали својим напредовањем, треба да избегава разговор 
за време тренинга и да сваки моменат користи да учи посматрајући, поручује Војислав Нешков.
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ло робовласницима, па су капуеристи прикрива-
ли праву моћ ове вештине у плесу. Када им чу-
вари окрену леђа, онда се њихов племенити плес 
претварао у борилачку вештину. На тај начин 
се развијао вид одбране и напада праћен лукав-
ством. Тек у 20. веку капуера почиње да се учи на 
други начин захваљујући човеку који је успео да 
отвори академију и уведе одређена правила. Он 
се звао мајстор Бимба, каже Воја.

Да би неко био добар капуериста и уопште могао 
да се бави овом вештином, мора да се придржава и 
одређених правила која је увео управо мајстор Бимба. 
Тако капуериста не сме да пије и пуши, не сме да се 
хвали својим напредовањем, треба да избегава разго-
вор за време тренинга и да сваки моменат користи да 
учи посматрајући. Треба увек да вежба жингу – основ-
ну кретњу капуеристе, избегава ударце, сваки дан веж-
ба основне технике, не плаши се да приђе противнику, 
труди се да му тело увек буде опуштено, да сви покрети 
имају сврху, да брзина игре буде усклађена са водећим 
инструментом, да увек буду стабилни на земљи, јер 
акробације чине играча рањивим, да поштују саигра-
ча ако не могу да избегну напад и да у игри искуснији 
играч поштује ниво знања млађег играча. 

Данас је капуера позната у целом свету, па и у 
Србији. Воја тренинара у спортско-рекреативном клу-
бу „Капуера академија Нови Сад“ код учитеља Душана 
Кашанина, који је заслужан за популаризацију капуера 
у нашој земљи. Пре десетак година, Душан је започео 
тренинге и основао Академију која осим у Новом Саду 
постоји и у Београду, Суботици, Сремској Митровици, 
Зрењанину, Новој Пазови и Футогу. 

•	 Капуера окупља разне генерације и за њу су заин-
тересовани подједнако и деца и одрасли. Ја сам у 
почетку тренирао три до пет пута недељно, а сада 
тренирам сваки дан, јер као и у свему ако желите 
да се истакнете и напредујете треба и да одвојитe 
више времена. Осим тога, последње две године 
тренирам групу деце у Футогу која веома успешно 
функционише, а повремено држим тренинге и у 
групама у Новом Саду. Важно је нагласити да ка-
пуера није такмичарска дисциплина, али понекад 
имамо наступе на којима имамо прилику да пу-
блици покажемо ову предивну вештину. Публику 
никада не остављамо равнодушном, каже нам на 
крају Воја и напомиње да му је драго што је про-
нашао капуеру и што је она пронашла њега. 

Ако будете у прилици да негде присуствујете насту-
пу Војиних капуериста, уверићете се да заиста нико не 
остаје равнодушан гледајући их. Поготово деца коју, да 
се опет вратимо на почетак приче, посебно фасцинира 
плес уз ходање на рукама. 

С. П. М.
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Новосадска топлана се прикључила акцији Светског дана борбе против сиде

„ПАМЕТНО ИЗОЛУЈ“
Врло висок степен нетолеранције у Србији према особама које живе са ХИВ-вирусом иницирао 
Новосадску топлану да помогне акцију омладине ЈАЗАС-а.

Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, Србија 
је дочекала са 2.554 особе заражене ХИВ-вирусом. 
Омладина Југословенске асоцијације за борбу про-
тив сиде – Омладина ЈАЗАС-а – невладина, непро-
фитна, хуманитарна организација основана 1994. го-
дине са циљем да се бави превенцијом ХИВ/АИДС-а и 
пружањем психосоцијалне помоћи људима који живе 
са овом болешћу и овaј пут је обележила Светски дан 
борбе против сиде. 

Свесна важности и обима проблема који се везују 
за 1. децембар, Новосадска топлана је дала свој до-
принос овом битном датуму. Поводом обележавања 
Светског дана борбе против сиде, 30. новембра 2011. 
године одржана је и Прес конференција за новинаре 
ЈКП „Новосадска топлана“ и Омладине ЈАЗАС-а под 
слоганом „Паметно изолуј“.

Ивана Станимировић, портпарол Tоплане је 
овом приликом истакла да акција под слоганом „Па-
метно изолуј“ има за циљ подизање свести, пре свега 
тинејџера, млађе популације и свих осталих наших 
суграђана о важности очувања здравља, јер водећи ра-
чуна о себи и свом здрављу, заправо водимо рачуна о 
свом окружењу и заједници уопште. 

„Ми сви овде окупљени желимо да верујемо и 
трудићемо се да се о овом друштвеном проблему не 
прича само један дан у години, већ да ширимо ову свест 
и поруку свим Новосађанима и грађанима Србије то-
ком 365 дана у години, а не само 1. децембра, кад се сви 
сете са колико се великим изазовом суочавамо“.

Изразивши велико задовољство што смо део не-
себичног залагања Омладине ЈАЗАС-а, Новосадска 
топлана, станар у преко 74% домаћинстава у Новом 
Саду, стављањем лога Омладине ЈАЗАС-а као и сло-
гана „Паметно изолуј“ на бесплатне карте за базен и 
клизалиште, послала је јасну поруку великом броју 
Новосађана, што свакако и јесте циљ нашег учешћа 
у акцији. 

В. Кораћ




