
Паркинг
www.parkingns.rs

Паркинг
ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС  НОВИ САД

Јун 2009. Број 9

ТЕМА БРОЈА: 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ПАРКИРАЊУ

сРБИЈА 2009

ОД ЈУНА ДО ЈУНА

ИНТЕРВЈУ: РАДИВОЈ ПАВЛОВ

ДУшКО РАКИЋ:

ГРАДИТЕЉ ИЗ ГРАДИШТА

ТЕМА БРОЈА: 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ПАРКИРАЊУ

сРБИЈА 2009

ОД ЈУНА ДО ЈУНА

ИНТЕРВЈУ: РАДИВОЈ ПАВЛОВ

ДУшКО РАКИЋ:

ГРАДИТЕЉ ИЗ ГРАДИШТА



Пред Вама је нови број ПАРКИНГНС, 
у коме смо обележили нека важна до-
гађања за наше Предузеће, од априла, па 
ево, до јуна ове године. За овај уводник 
бих издвојио две Конференције, једну ве-
лику, КОНФЕРЕНЦИЈУ О ПАРКИРАЊУ – СР-
БИЈА 2009 и другу важну, Конференцију 
за новинаре.

КОНФЕРЕНЦИЈА О ПАРКИРАЊУ, коју 
смо организовали и окупили велики број 
учесника из целе Србије (о томе можете 
читати на страницама овог броја) потвр-
дила је две ствари: да је проблем пар-
кирања присутан у свим градовима и 
општинама Србије и да је наше Предузеће 
у многим стварима лидер у паркирању, и 
то и у организацији система паркирања, 
а и у SMS начину плаћања. Ово што гово-
рим није наш утисак, већ утисак колега из 
целе Србије, а дошли су са разних страна: 
из Крушевца, Крагујевца, Сомбора, Ниша, 
Параћина, Зрењанина, Сремске Митрови-
це, Бачке Паланке и да не набрајам. Кон-
ференцији су присуствовали и подржали 
њен рад и господин Синиша Бубњевић, 
члан Градског већа задужен за саобраћај 
и господин Радивој Павлов, начелник Уп-
раве за саобраћај и путеве нашег Града. 
Интервју са господином Павловим имате 
прилике да читате у овом броју.

Конференција се одржавала у правом 
тренутку, баш када се у Скупштини Србије 
усвајао Закон о безбедности у саобраћају. 
Незадовољни неким законским решењи-
ма који се односе на паркирање, учесни-
ци Конференције су послали одређене 
амандмане на поједина решења и неки 
од њих су усвојени. Значи, ова и оваква 
Конференција је имала важну тежину и у 
овим проблемима о којима је реч. Све у 
свему, одличан одзив учесника, озбиљан 
рад и веома добра презентација нашег 
Предузећа, као и Новог Сада, као и добра 
туристичка слика Војводине коју су могли 
да стекну учесници из целе Србије.

Друга важна Конференција је била за 
новинаре, уприличена у Медија центру 
на СПЕНС-у, уз присуство свих медија који 
раде у Новом Саду. Директор Ферко је 
дао пресек онога што је учињено за го-
дину дана, односно у периоду од када је 
он на челу Предузећа. И о овој конферен-
цији можете читати у овом броју, тако да 
нећу више дужити.

Пред нама је дуго топло лето, много 
времена за размишљање шта би то у је-
сењем броју наших новина могло да по-
пуни стране, па предложите, редакција је 
ту, ви сте ту, а јесен само што није.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ 
У МЕДИЈА ЦЕНТРУ

У наредном периоду Предузеће би требало да реши стра-
тешки проблем, а то је нова локација, како би Предузеће једнос-
тавније и боље функционисало - рекао је директор Иван Ферко

Конференција за новинаре ЈКП „Паркинг сервис“ одржана 
је 11. јуна 2009. године у Медија центру, на СПЕНС-у. На овој 
изузетно медијски пропраћеној конференцији директор „Пар-
кинг сервис“-а, господин Иван Ферко, направио је својеврс-
тан пресек рада овог Предузећа у периоду јун 2008 - јун 2009. 
године, тј. временског периода од када је он директор овог 
Јавног комуналног предузећа.

Директор Ферко се осврнуо на период доласка у ово Пре-
дузеће, истичући да је затекао велико и неповољно девизно 
и динарско задужење, односно кредит и дуг за неуплаћивану 
градску таксу за више од пола године.

Подржавајући препоруке Градоначелника о штедњи и ра-
ционализацији трошкова, „Паркинг сервис“ ове године није по-
себно прослављао Дан Предузећа, па се није ни излагао овом 
трошку, исто као што радници овог Предузећа ове године не 
учествују на радничким играма на Златибору, тзв. Комуналија-
ди, јер ће на овај начин уштедети више од милион динара.

У овом периоду, од јуна до јуна, Предузеће је склопило 
уговоре о сарадњи и коришћењу SMS-а, као система наплате 
паркирања, са општином Сремска Митровица, са Зрењани-
ном, овај посао се развија и са општином Пожега, Инђија и 
Бачка Паланка, а преговори трају и са неким другим великим 
градовима у Србији.

Господин Ферко је истакао побољшање сарадње са поли-
цијом и комуналном инспекцијом, јер је број однетих аутомо-
била у поменутом периоду повећан за више од 100%. Ферко 
није задовољан сарадњом са саобраћајном инспекцијом у 
овом периоду.

Коментаришући нове цене паркирања, директор „Пар-
кинг сервис“-а је рекао да очекује да ће нове цене, нарочито у 
црвеној зони, смањити гужве у самом центру града, да ће Град 
имати више новца у буџету, а то се директно опет враћа грађа-
нима кроз разне видове улагања у инфраструктуру, да ће сада 
Предузеће лакше измиривати обавезе које има, а и да ће 
одређена средства бити улагана у уређење паркиралишта.

„Паркинг сервис“ је крајем 2008. године добио сертификат 
за ISO стандарде, што ће сигурно помоћи да Предузеће буде 
боље организовано, да комуникација унутар Предузећа буде 

боља, а то значи рационализацију и смањење непотребних 
трошкова и скраћивање разних временских процедура.

Посебан акценат директор Ферко је дао КОНФЕРЕНЦИЈИ О 
ПАРКИРАЊУ -  СРБИЈА 2009. Ова конференција је окупила пре-
дузећа која се баве паркирањем, као и представнике општина 
којe тек крећу у решавање овог проблема, из целе Србије. У 
раду Конференције чествовала су предузећа из Крагујевца, 
Ниша, Вршца, Сомбора, Београда, Параћина, Зрењанина, 
Сремске Митровице, Крушевца, Пожаревца итд. Новосадски 
„Паркинг сервис“ је као организатор овог скупа потврдио да 
постаје лидер у организацији паркирања у Србији, а посебно 
у SMS систему наплате паркирања. Са ове Конференције су 
упућени и амандмани на Закон о безбедности у саобраћају, у 
делу који се односи на паркирање. Наше информације гово-
ре да су ови предлози и прихваћени, што је потврдило идеју 
са Kонференције да се направи један облик удружења или 
кластер свих оних који се баве овим проблемом и који су на 
неки начин везани за посао око паркирања у Србији.

„Паркинг сервис“ је у новембру 2008. године добио и једно 
значајно признање, награду „Капетан Миша Анастасијевић“ 
која се додељује за унапређење квалитета услуга и подсти-
цање предузетничког духа у сектору јавних предузећа.

Ферко се осврнуо и на донаторства која је „Паркинг сер-
вис“ имао у протеклом периоду. Помагали смо Друштву за 
особе оболеле од аутизма, Дому за децу и омладину ометене 
у развоју из Ветерника, Омладини ЈАЗАС-а, породицама Хе-
вера и Милетић... Истакао је да ово и део друштвене обавезе 
коју има једно овакво Предузеће и део добре сарадње са ло-
калном заједницом у којој ради и „Паркинг сервис“. Све ово 
говори да Предузеће није само у функцији наплате паркинга, 
већ и у овим ситуацијама жели да помогне и да се укључи у 
решавање неких проблема, онолико колико може.

Као планове за наредни период Ферко је пре свега иста-
као заустављање негативног тренда задуживања, увођење 
станарда безбедности на раду, побољшање ликвидности и 
солвентности Предузећа, као и уређење нових паркиралишта 
и изградњу нових капацитета. У наредном периоду Сектор за 
информационе технологије ће развити систем видео-паука, 
што ће омогућити рационалнији рад Службе за транспорт, али 
и много брже интервенције када је овај проблем у питању.

У наредном периоду „Паркинг сервис“ би требао да реши 
и стратешки проблем, то је нова локација за Предузеће, јер 
сада Предузеће ради на две локације, што у многоме отежа-
ва и компликује свакодневни рад, а локација у Улици Филипа 
Вишњића је иначе привремено и неадекватно решење. У сва-
ком случају, директор Ферко наводи да ће 2010. година бити 
година инвестиција.

На крају конференције за новинаре истакнута је веома 
добра сарадња са медијима, што у многоме помаже да рад 
„Паркинг сервис“-а буде транспарентан, али и то да медији 
помажу у заједничком решавању проблема који су везани за 
рад нашег Предузећа.

ОД ЈУНА 
ДО ЈУНА
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  Нови сад је из годину у годину све већи, како ви-
дите решење саобраћајних гужви у будућем пери-
оду и шта је неопходно урадити по том питању?

Очекујем доста тога од новог Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, наравно под тиме подразуме-
вам његову примену на улицама које су у Новом Саду 
на граници пропусне моћи. Карактеристично је за Нови 
Сад да не постоје преподневни и поподневни „шпице-
ви“, саобраћајнице су током целог дана преоптерећене, 
улице булеварског типа су у крајњим десним тракама 
заузете непрописно паркираним возилима, што у мно-
гоме смањује пропусну моћ саме саобраћајнице. У том 

делу очекујем доста од поменутог Закона, да ће поли-
цији и инспекцији дати простора да могу да ефикасно 
делују. Ваше предузеће има квалитетну опрему и људе 
те очекујем да ћете дати велики допринос у смањењу гу-
жви на улицама Новог Сада, с обзиром на непопуларну 
врсту посла којом се бавите. Наравно, од водећих људи 
у Новом Саду очекујем велику подршку у изградњи 
паркинг гаража за којима вапи Нови Сад. Један од раз-
лога великог броја непрописно паркираних возила је 
и недостатак површина за паркирање, па се у наред-
ном периоду Град мора доста бавити тим проблемом. 
Такође, мора се радити и на питању осавремењавања 
система светлосне саобраћајне сигнализације (семафо-
ри) и питању увођења кружних раскрсница у деловима 
Града где је то оправдано увести. Најнепопуларнија 
мера било би увођење система једносмерних улица и 
укидање левих скретања на појединим раскрсницама, 
мада се надам да до тога неће доћи, то би била крајња и 
веома непопуларна мера. 

РАДИВОЈ ПАВЛОВ – начелник Управе за саобраћај и 
путеве Града Новог Сада

Решење видим још и у давању предности јавном град-
ском превозу и утицању на грађане да што мање користе 
путничка возила за кретање кроз Град - из тог разлога су 
и повећане цене паркирања. Надам се да ће повећање 
цена паркирања допринети смањењу гужви бар у ши-
рем центру града и са нестрпљењем чекам ваше анали-
зе из тог домена.

  Паркирање је део саобраћајних проблема Града, 
али и будућих решења. Ваш осврт на овај проблем?

Паркирање је део саобраћајних проблема Града и као 
што сам поменуо мора се озбиљно решавати. Грађани-
ма треба направити паркиралишта и паркинг гараже 
(дати им шансу да прописно паркирају) па тек онда их 
кажњавати, мада ће несавесних увек бити, али ту сте Ви 
да их сведете на најмању меру, наравно уз помоћ поли-
ције и инспекције.

  Како оцењујете рад „Паркинг сервис“-а до сада и 
како видите ово предузеће у наредним годинама?

ЈКП „Паркинг сервис“ видим као савремено предузеће 
које ће увек пословати позитивно. Имате младе, струч-
не и амбициозне људе који знају свој посао и добро га 
раде, те вам неће бити проблем да постанете једно од 
водећих предузећа које се бави паркирањем у Србији, 
а надам се и шире.

  Недавно је код нас одржана прва Конференција 
о паркирању, Ви сте присуствовали раду конферен-
ције, какви су ваши утисци и како оцењујете рад 
Конференције?

Конференција о паркирању је одлична идеја коју сте 
више него успешно реализовали. Успели сте да сакупи-
те на једном месту све битне људе који се баве или ће 
се бавити вашом делатношћу. Конференцију видим као 
размену искустава, као помоћ општинама које тек крећу 
са решавањем проблема паркирања. Сматрам да је то 
добра идеја која се мора неговати и очекујем да ће се 
још више општина и градова прикључити овој идеји.

НОВИ ЗАКОН 
ЗА НОВО ВРЕМЕ

Од водећих људи у Новом саду 
очекујем велику подршку у 
изградњи паркинг гаража 
за којима вапи Нови сад

интервју
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 Од 14. до 16. маја 2009. године први пут у нашој 
земљи одржана је Конференција о паркирању, на којој је 
учестовао велики број учесника из целе Србије

У организацији „Паркинг сервис“-а, од 14. до 16. маја 
2009. године, одржана је Конференција о паркирању 
– србија 2009. Конференција је одржана на Андревљу у 
Центру за привредно технолошки развој Војводине. Од-
зив за овакво окупљање свих оних који се баве парки-
рањем или ће се тек бавити решавањем овог проблема 
био је више него добар. На Конференцији су учество-
вала предузећа и представници општина из целе Ср-
бије, из Крагујевца, Сомбора, Ниша, Вршца, Пожаревца, 
Зрењанина, Параћина, шапца, Сремске Митровице, 
Крушевца, Београда... Овај скуп, који је први пут одр-
жан на ову тему, отворио је директор ЈКП „Паркинг 
сервис“Нови сад, Иван Ферко.

Велики број учесника ове Конференције дао је 
допринос многим темама које су везане за пробле-
ме паркирања. На самом почетку рада представник 
МУП-а Републике србије, Небојша Арсов, је у свом 
предавању предочио учесницима шта доноси нови За-
кон о безбедности у саобраћају (ЗОБС). Господин Арсов 
је одговарао на велики број питања учесника, која су 
му била упућена, а изнет је и велики број решења која, 
на жалост, Закон није предвидео, па је дат велики број 
примедби. Као резултат тих питања и рада на овој теми, 
са Конференције је упућен и одређен број амандмана 
на овај Закон, који су на срећу и усвојени. О овим аман-
дманима имате прилике да читате у овом броју у посеб-
ном тексту.

Госпођа Валентина Басарић, са Факултета 
техничких наука у Новом саду -  Департман за са-
обраћај, учесницима је понудила тему: Утицај систе-
ма паркирања на видовну расподелу паркирања. Ово 
предавање је било веома занимљиво у делу планирања 
броја паркинг места на одређеним локацијама у град-
ским срединама и броју измена на одређеним паркира-
лиштима. За ову тему су посебно били заинтересовани 
учесници из унутрашњости и они који тек сад крећу у 
планско осмишљавање система паркирања у својим 
срединама.

О значају PR-а и односа с медијима у пословима веза-
ним за паркирање предавање је одржао Радован Јек-
нић, портпарол и руководилац службе за односе 
са јавношћу „Паркинг сервис“-а Нови сад. Јекнић је 
своју презентацију PR-а усмерио ка томе какве особи-
не треба да има и шта треба да ради PR предузећâ која 
се баве овим нимало популарним проблемом. Било је 

КОНФЕРЕНЦИЈА О 
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речи о значају односа са ме-
дијима, као и о значају интер-
не комуникације.

SMS систем наплате пар-
кирања сигурно је најпопу-
ларнији начин наплате пар-
кирања, па је о овом систему 
презентацију одржао Драган 
Јовановић, директор секто-
ра за информационе техно-
логије и односе са јавношћу 
нашег Предузећа. Јовановић 
је учесницима приближио 
рад овог система и све ње-
гове предности у односу на 
остале начине наплате. Ова 
тема је била посебно интере-
сантна колегама из градова 
који немају овај начин нап-
лате, а имају намеру да такав 
систем заживи и у њиховим 
срединама. Сва питања на 
ову тему односила су се баш 
на рад нашег система, и на за-
интересованост за сарадњу 
са нашим Предузећем.

О стандарду SRPS ISO 
9001:2001 у наплати парки-
рања говорио је Зоран Ба-
бић, шеф Одсека за стан-
дарде и квалитет „Паркинг 
сервис“-а Нови Сад. Он је 
представио рад и  искуства 
примене ISO стандарда у на-
шем Предузећу. Бабић је го-
ворио о потребама усвајања 
одређених процедура кому-
никације у предузећу које 
дају квалитет и бољу органи-
зацију рада, а све то утиче на 
укупне резултате и на уштеду 
и времена и средстава у са-
мом предузећу.

Раду Конференције о 
паркирању – Србија 2009 
присуствовали су и члан 
Градског већа задужен за 
саобраћај, синиша Бубње-
вић, као и Начелник Град-
ске Управе за саобраћај и 
путеве, Радивој Павлов. 
Њихове изјаве и оцене рада 
ове Конференције, као и изја-
ве других учесника, можете 
читати на страницама овог 
броја наших новина.

СИНИША БУБЊЕВИЋ, 
Члан Градског Већа за-
дужен за саобраћај

„Постоји увек начин 
да се нешто реши и не 
слажем се с тиме да је 
немогуће било шта ура-

дити. Све је могуће, питање је времена и 
новаца. Нешто смо ове године утањили 
са парама али ево имамо бар времена да 
размислимо о томе. Управо овај скуп на 
коме се налазимо, мислим да ће резулто-
вати добрим идејама и добрим решењима. 
Имали смо прилике у уводној речи да чује-
мо проблеме различитих градова и како 
се народ довија на различите начине, на 
ивици закона. Предлог новог закона, на 
жалост, је такав да нам не иде уопште на 
руку. Вероватно га је писао неко ко не раз-
мишља уопште о саобраћају и паркирању.  
Мислим да има пуно грешака и да ће бити 
пуно ломова у локалним самоуправама, у 
градовима, уопште у саобраћају. Дозво-
лити паркирање на пешачкој стази ако не 
постоји никаква ознака, или дефинисати 
неке ствари другачије него што би то иначе 
требало да буде, а у основи закона стоји да 
то ипак мора бити другачије, мислим да је 
недопустиво.“

Радивој Павлов, 
Начелник Градске 
управе за саобраћај и 
путеве

Конференција о пар-
кирању је одлична идеја 
која је више него успеш-

но реализована. „Паркинг сервис” је успео 
да сакупи на једном месту све битне људе 
који се баве или ће се бавити делатношћу 
паркирања. Конференцију видим као раз-
мену искустава, као помоћ општинама које 
тек крећу са решавањем проблема пар-
кирања. Сматрам да је то добра идеја која 
се мора неговати и очекујем да ће се још 
више општина и градова прикључити овој 
идеји.

ИВАН ФЕРКО, директор ЈКП „Паркинг сервис”
„Идеја Конференције о паркирању - Србија 2009 јесте да људи који 

се баве облашћу која је јако битна, све више и више и у малим и вели-
ким градовима, да се друже, да се упознају, да размењују искуства, да се 
потруде да у будућности направе неко удружење које ће бити надам се 
регионалног типа или што шире; друга ствар, презентација Новог Сада, 
презентација ‚Паркинг сервиса‘ Новог Сада, презентација нашег знања; 

НЕНАД ВАСИЉЕВИЋ, 
директор ЈКП „Паркинг 
сервис“Крагујевац

„Оно што ми у на-
редном периоду, и што 
смо се договорили и са 
домаћинима, морамо да 

урадимо јесте побољшање у организацији 
Удружења јавних паркиралишта, које већ 
дужи временски период не функционише. 
Надамо се да ћемо удружење покренути, 
јер имамо много, много питања којима тре-
ба да се удружење бави. Не смемо дозво-
лити да неке ствари пролазе мимо нас, као 
што је до сада био случај, као на пример 
предлог Закона о безбедности саобраћаја 
који није уважио неке од битних елемената 
и чињеница у области паркирања. Ви сте и 
сами видели, уколико сте пратили излагање 
представника Министарства унутрашњих 
послова, да није могао да дâ одговоре на 
нека од постављених питања, као што су 
питање паркирања, односно надлежности 
у пешачким зонама, као и о проблемима у 
неким другим сегментима паркирања. Све 
то потврђује да је једна оваква Конферен-
ција била неопходна, па користим прили-
ку да похвалим и подржим организатора 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.

ДРАГАН ВУЧКОВИЋ, ди-
ректор ЈКП „Паркинг 
сервис“ Ниш

„Свуда постоје про-
блеми и ја мислим да је 
ово најбољи начин да 
та искуства разменимо 

и да искуства других градова применимо 
код нас, како би унапредили цео систем. 
Ова Конференција је показала да су про-
блеми паркирања веома озбиљни кому-
нални проблеми у свим срединама, и у ве-
ликим и у малим градовима. Ово што смо 
чули на Конференцији сигурно ће помоћи 
да  боље решавамо ове проблеме у својим 
срединама. Конференција је показала 
потребу за једним јаким и практичним уд-
ружењем свих нас који се бавимо пробле-
мима паркирања, јер постојеће удружење 
не показује довољно иницијативе. Искљу-
чиво заједнички наступ може донети одго-
варајуће промене и резултате.
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трећа ствар, презентација Војводине, презентација Андревља, 
презентација вина, хране итд. Значи, циљ јесте да се дружимо, да 
се упознајемо и на крају да направимо посао, у смислу да се удру-
жење паркиралишта Србије покрене и да крене у добру сарадњу 
са државом и са људима који доносе законе и одлучују о тој теми, 
и у тој области.“
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Конференција о паркирању - србија 2009. одржана је од 14. до 16. јуна 
2009. године, а управо тих дана у скупштини Србије текла је расправа о 
новом Закону о безбедности у саобраћају. Незадовољни неким закон-
ским решењима која се односе на паркирање учесници скупа су поднели 
одређен број амандмана на нови Закон и велика већина ових предлога је 
и прихваћена. Све ово говори и о самој тежини одржане Конференције, 
говори о њеној озбиљности и наравно о утицању на законске регулати-
ве које се тичу директно нашег рада у овим предузећима. У овом броју 
вам доносимо прихваћене амндмане на нови Закон о безбедности у са-
обраћају.

АМАНДМАН БРОЈ 1
У члану 7, испод тачке 7, додаје се нова тачка 8 која гласи:
противпожарни пут је посебно обележeни уздужни део око стам-
бених објеката, гаражних простора, спортских и других пословних 
објеката на којима је забрањено заустављање и паркирање возила
Испод тачке 25 додаје се тачка 26 која гласи:
трг је посебан плато намењен кретању и окупљању пешака који је 
дефинисан урбанистичким плановима и проглашен од стране орга-
на локалне самоуправе

АМАНДМАН БРОЈ 3
Члан 66 који гласи Возач не сме да заустави или паркира возило, допуња-
ва се тако што се испред тачке 14 додају тачке 15, 16 и 17 које гласе:
15) на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу, 
16) на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбе-
них зграда, односно пролазима у блоковима насеља, 
17) на саобраћајницaма ван уличних паркиралишта које повезују 
паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама

АМАНДМАН БРОЈ 4
У члану 270 предлажемо да став 3 гласи:
Територијално надлежна организациона јединица Министарства 
унутрашњих послова неће регистровати возило, односно издати 
регистрациону налепницу, уколико има сазнања да физичко лице 
(осим предузетника), подносилац захтева за регистрацију, односно 
издавање регистрационе налепнице, није измирило све новчане 
обавезе поводом учињених прекршаја, односно кривичних дела 
прописаних овим законом, или поводом повреде одредаба локал-
них прописа везаних за послове саобраћаја.

АМАНДМАН БРОЈ 5
У члану 278 који гласи:
Посебне мере и овлашћења предузимају се ради спречавања угрожавања 
безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања са-
обраћаја,
Потребно је допунити тачку 12 тако да гласи:
Посебне мере, односно овлашћења из става 1. овог члана су:
уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила
У истом члану предлажемо да став 2 гласи:
Мере и овлашћења из става 2. тач. 1), 4), 5), 6), 9), 10), 11) и 12) овог 
члана налаже и предузима полицијски службеник приликом кон-
троле саобраћаја, мере и овлашћења из става 2. тач. 2), 3), 7) и 8) 
овог члана налаже и предузима територијално надлежна органи-
зациона јединица Министарства унутрашњих послова или други 
орган овлашћен овим законом. Мере из става 2. тачка 13) овог 
члана налажу и предузимају полицијски службеник приликом 
контроле саобраћаја, односно овлашћено лице министарства на-
длежног за саобраћај.
Изузетно мере и овлашћења из става 2. тачка 12) овог члана могу се 
поверити овлашћеном правном лицу или предузетнику којем је ак-

том надлежног државног органа поверена делатност организације 
функционисања, управљања и одржавања јавних паркиралишта.

АМАНДМАН БРОЈ 6
У ставу 296 потребно је додати нови став који би гласио:
Уколико полицијски службеник и надлежни инспекцијски орган у 
контроли саобраћаја путем видео надзора или фото записа утвр-
ди да је возило паркирано или заустављено супротно одредбама 
овог закона, донеће решење у електронској форми којим ће на-
ложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три 
минута. Решење се доставља лицу које обавља уклањање возила 
које исто поставља на видно место возила и тиме се сматра да је 
исто уручено возачу.

АМАНДМАНИ НА 
ЗАКОН О САОБРАЋАЈУ - 
РЕЗУЛТАТИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Конференција о паркирању – србија 2009 заинтересо-
вала  је не само Предузећа која се баве проблемом парки-
рања, већ је тематика овог скупа пропраћена и медијски. 
Новинари из штампаних и електронских медија пратили 
су рад ове Конференције и о њој писали, односно правили 
прилoге којима су обавестили грађане шта се дешавало на 
Конференцији. То је још једна потврда да добра сарадња са 
медијима даје транспарентност и увид у оно што радимо, а 

то свакако грађане 
интересује. Стара 
новинарска флос-
кула каже Слика 
говори више од 
хиљаду речи, зато 
ево неких детаља 
из нашег ме-
дијског простора, 
а везаних за рад 
Конференције.
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ПОСТАВЉЕНО 300 СТУБИЋА 

КОД НОВЕ ШАЛТЕР САЛЕ МУП-а

СТУБИЋИ И КУГЛЕ НА ШТРАНДУ

УРЕЂЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ НОВИ ПАРКИНГ У РАДНИЧКОЈ

Радници ЈКП „Паркинг сервис“ су поставили стубиће  за заштиту пе-
шачке зоне на Булевару ослобођења, Народног фронта и Булевару 
деспота Стефана. На овим локацијама је постављено око 300 стубића 
који ће онемогућити несавесним возачима да своје аутомобиле возе 
бициклистичким стазама и тротоарима. На овим локацијама је поја-
чан саобраћај и потреба за паркирањем од када је отворена нова 
шалтер сала за издавање личних докумената. „Паркинг сервис“ је за 
потребе корисника услуга МУП-а у новој шалтер сали за издавања 
личних докумената обезбедио простор на паркингу испод Моста 
слободе, где целодневна карта износи 35,00 динара, што значи да 
грађани који се паркирају на овој локацији, без обзира колико пута 
дневно треба да дођу поводом израде докумената, плаћају овај из-
нос за цео дан. Ево прилике да апелујемо на све оне који буду читали 
наше новине, а који долазе на ове локације поводом израде докуме-
ната или станују у близини, да користе паркиралиште, а не пешачку 
зону или зелене површине, како би паркирали своје аутомобиле.

Радници ЈКП „Паркинг сервис” у околини купалишта „штранд” 
поставили су стубиће за заштиту пешачке зоне као и бетонске 
кугле, како би спречили несавесне возаче да се паркирају на 
самом насипу, односно шеталишту у близини „штранда”. Возачи 
који се паркирају на овим локацијама угрожавају безбедност 
пешака, деце и свих оних који ове летње дане желе да проведу 
на купалишту.
Ово је већ други пут како наше Предузеће предузима мере заш-
тите, постављајући стубиће, јер је велики број већ постављених 
стубића оштећен или насилно, физички склоњен са ових лока-
ција. Стубићи су постављени код веслачког клуба, код техничког 
улаза на „штранд”, као и код једриличарског клуба. 
Апелујемо на грађане који на „штранд” долазе аутомобилима, да 
се придржавају саобраћајних прописа и саобраћајне сигнализа-
ције, као и да не доводе безбедност својих суграђана у питање.

„Паркинг сервис” је 
уредио опште пар-
киралиште у Улици 
Валентина Водника. 
По Решењу Градске 
управе за саобраћај, 
радници нашег Пре-
дузећа су уредили 
паркиралиште у овој 
улици и станари  су 
добили 35 паркинг 

места, која спадају у категорију општих паркиралишта, што 
значи да нису у систему наплате. На овај начин смо суграђа-
нима омогућили да своје аутомобиле паркирају на уређеним 
паркиралиштима и у складу са саобраћајним прописима.

Ових дана је завршен и 
приведен намени пар-
кирања нови простор, 
плато у Радничкој ули-
ци. Ово привремено 
паркиралиште биће у 
режиму плаве зоне и 
моћи ће да прими 160 
аутомобила. На око 
4.000 квадратних метара радници Предузећа су израв-
нали око 500 кубика туцаника, како би грађани у овом 
делу града могли да користе овај паркинг простор. 
Паркинг је обележен вертикалном сигнализацијом, 
а биће ограђен стубићима, куглама и жардињерама, 
како би се користио на најбољи могући начин.

ВандализамВандализам
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Када на паркинзима Новог Сада видите возило које 
се зове caterpillar, како буши рупе за кугле или стубиће, 
онда је у кабини тог возила Душко Ракић. Он је руковалац 
грађевинским машинама у нашем Предузећу и припада 
Одељењу за одржавање паркиралишта Службе за раз-
вој. Веома је вешт на овој вишефункционалној машини, 
зато га најпре и питам шта је радио пре него што је до-
шао у Паркинг сервис...

У „Паркинг сервис“ сам дошао у јануару 2006. године 
из ПИК-а „Бечеј“. У комбинату сам радио на хидраулич-
ним машинама, зато ми није било тешко да радим и на 
овој машини. Наравно, када је Caterpillar 226B стигао у 
наше Предузеће, прошао сам обуку за рад, али то ми 
није представљало проблем, напротив, волим да радим 
на овој машини. Теже је изговорити име ове машине, 
него на њој радити.

 Шта све радиш са овом вишенаменском машином?

Caterpillar има више функција и то је његова предност. 
Као прикључни додаци постоје кашика, сврдло, виле, 
четка. То значи да њиме обављам разноврсне радове, 
од утовара и разгртања туцаника, земље и слично, рав-
нања терена, до копања рупа за постављање саобраћај-
не сигнализације. У зимском периоду обављам задатке 
зимске службе, односно послове чишћења снега са на-
ших паркиралишта. Када вам кажем шта све радим са 
овом машином, онда видите да се са њом може радити 
увек, у свим временским условима и током целе године, 
а увек постоји потреба за неком врстом радова.

  Неколико пута сам приметио да док обављаш радо-
ве на паркиралиштима, да грађани застану и гледају 
како маневришеш. Често и коментаришу твој рад?

Да, очигледно да им је занимљиво, па прате шта се 
све може урадити caterpillarom, а и како. Када смо пре 
неколико дана уређивали паркиралиште у Улици Ва-
лентина Водника, станари су били радознали, гледали 
су шта радимо, али и коментарисали и то веома пози-
тивно - могу рећи да су били одушевљени уређењем 
тог паркиралишта.

  Да ли ти то смета, да ли те деконцентрише у послу?

Не, напротив, то ми је мотив више да урадим посао 
добро. Више ми смета, и могу рећи да ме нервира, када 
на неким локацијама радим исти посао више пута, јер 
несавесни грађани чупају стубиће, ломе их, а ми то онда 
поново постављамо.

Душко Ракић, живи у Бачком Градишту, има 33 годи-
не, ожењен је и има две ћерке. Посебно истиче одлич-
ну сарадњу са колегама на послу, као и то да воли своје 
Градиште и да му не смета што свакога дана путује на 
посао, без обзира што треба устати рано. А ми кажемо 
да је Душко радник позитивне енергије, можда и због 
осмеха који не скида са лица, чак и онда када је био за-
творен у кабини caterpillara неколико сати због квара на 
машини, јер осмех и гвоздена врата отвара.

ДУШКО РАКИЋ, руковалац грађевинским машинама
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Данас у време брзих електронских комуникација интер-
нет презентовање било какве људске делатности поста-
ло је незаобилазно и незаменљиво. У великом свету 
сажетом у глобално село и наше комунално Предузеће 
ево већ пету годину води свакодневну борбу за брзу и 
квалитетну информацију, за позитиван став јавности и 
лепу корпоративну слику. 
Превасходни циљ наше интернет презентације је брзо 
и квалитетно информисање грађана Новог Сада. То је 
место где се добија ауторизована и правовремена ко-
мунална информација. Осим директно грађана, такође 
и средства јавног информисања из Новог Сада користе 
ово интернет место као реперну тачку у свакодневном 
информисању. Додуше, све је већи број посета из дру-
гих градова Србије јер су за наш рад заинтересовани 
како у општинама Србије где је већ имплементиран наш 
систем паркирања тако и у свим другим општинама где 
је присутан проблем паркирања. Немали број посета 
нашој интернет презентацији је и из земаља из окру-
жења јер многи су заинтересовани за наш рад – добар 
глас далеко се чује. Такође веома значајна је и функција 
информисања унутар предузећа. Уз разгранати и веома 
функционални интранет (рачунарска мрежа унутар пре-
дузећа) јавна презентација нашег предузећа заузима 
изузетно место у свакодневном информисању радника 
ЈКП „Паркинг сервис”. Месечне статистике и анализе ин-
тернет саобраћаја дају потврду овим тезама док добро 
позиционирање на претраживачима односно трагачким 
машинама даје додатни квалитет презентацији.

  Како доћи до места (сајта) илити пут до паркинга 
на интернету
Прво што треба знати је јединствена интернет адреса. 
Наравно та информација се увек може сазнати преко 
„Googla” или неког другог претраживача јавног интер-
нет садржаја. Кључне речи  „паркинг сервис нови сад” 
ипак је тешко заборавити. Те и сличне кључне речи по-
стављене су и скривене у заглавље сваке стране наше 
интернет презентације. Веза ка нашој презентацији по-
стављена је на званичној презентацији Града Новог Сада 
али и на презентацијама многих медијских кућа. За оне 
који директно долазе на сајт ту је и једноставна, инту-
итивна и свеприсутна адреса: www.parkingns.rs. Тран-
зиција са „yu” на „rs” домен је још један испит који смо 
успешно положили. У свим важнијим читачима интер-
нет садржаја популарно званим „браузерима” садржај 
се види скоро идентично тако да нормални корисници 
и не примећују разлику.

  Да презентујемо презентацију
Прво што ће вас дочекати је атрактивна анимација у 
којој се смењују илустрације и фотографије из свакодне-
вног живота предузећа. Њу можете одгледати у целости 

али постоји и избор да се 
одмах преће на основну, 
почетну страну презента-
ције. Ту ће вас дочекати 
пријатно и превасходно 
комуникативно окружење. 
Званично заглавље ће увек 
бити на врху, да се не забо-
рави где сте и да улепша 
крстарење. У левој колони 
је мени са одабраним тема-
ма. Прво дугме за увек си-
гуран повратак на почетну 
страну. Затим ту су начини 
плаћања, где се могу про-
наћи комплетне информа-
ције о плаћању паркинга 
путем паркинг карата, ко-
ришћењем паркомата а и 
најпопуларније путем SMS 
порука. Затим ту се налази 
и комплетан ценовник ус-
луга и производа Паркинг 
сервиса и поглавље са чес-

тим питањима и одговорима. У менију се даље налази 
дугме где су информације о претплатним картицама, за 
лица са инвалидитетом, за станаре, предузетнике и о 
чувеним „златним” картицама. Ту се може и преузети об-
разац захтева за издавање картица што је веома појед-
ноставило и олакшало поступак њиховог издавања. 
Затим долази представљање затворених и повремених 
паркиралишта. Па паркинг зоне са комплетном мапом 
и списком улица. У подножју менија се налази веза и до 
архиве предходних вести објављиваних на сајту, ка опш-
тем тексту о историјату и раду Предузећа као и потпуне 
контакт информације. Средња колона почетне стране 
презентације резервисана је за увек ажурне сервисне 
информације, саопштења, описе догађаја једном речју 
новости док је крајња десна колона попуњена темама 
посебног интересовања посетилаца: издавање картица, 
контакт, SMS бројеви зона. Систематично, прегледно и 
складно. Комуникативно, чисто без кича и непотребног 
кићења. Посетите сами и уверите се. Презентација се, 
ипак, најбоље презентује сама.

  сви бројеви листа Предузећа у електронској форми
Закључно са овим бројем до сада је објављено девет 
бројева листа ЈКП „Паркинг сервис” ПаркингНс. На сајту 
Предузећа се бесплатно и у потпуности могу преузети 
сви до сада изашли бројеви. Ова електронска верзија ча-
сописа је у Адобовом „PDF” формату. Тај формат је, ина-
че, светски стандард за објављивање оваквог типа пуб-
ликација. Његове предности су многобројне. Нарочито 

ДОБАР САЈТ – 
ПРАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
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У просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ у Улици Филипа Вишњића 47, и ове годи-
не 10. маја, у духу одржавања и неговања традиције, радници нашег Предузећа 
обележили су  славу Предузећа - Спаљивање моштију Светог Саве на Врача-
ру, познатију као Летњи Свети Сава. Освештање иконе Светог Саве и ломљење 
славског колача, у друштву радника, директора Предузећа и кума, господина 
Александра Башића, обавио је отац Ненад. У пригодној славској беседи, отац 
Ненад се захвалио домаћину, директору Ферку, искрено подржао неговање 
православне традиције и у времену кризе и штедње и пожелео много успеха у 
раду Предузећа, са жељом да се сви опет видимо 10. маја следеће године.
Славу Предузећа су увеличале и угледне званице, представници Града и град-
ских предузећа.

У просторијама ЈКП „Паркинг сервис“, 16. априла ове 
године, потписан је уговор између нашег Предузећа и 
ЈКП „Пијаце и паркинзи“ из Зрењанина. Уговор се односи 
на примену нашег система организовања паркирања и 
примену SMS система наплате у Зрењанину. Уговор су 
потписали директор ЈКП „Паркинг сервис“ Иван Ферко 
и директор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Ђорђе Раду.
После Пожаревца и Сремске Митровице, наш SMS 
систем наплате паркирања ће се врло брзо почети 
примењивати и у Зрењанину. Организациони договори 
с Пожегом су у току, разговара се и са Бачком Паланком, 
а представници нашег Предузећа су у преговорима 
и са још неколико великих градова у Србији, где ће 
се примењивати наш систем. Све ово говори да ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад постаје лидер у примени 
SMS система наплате  паркирања у Србији.

мала величина датотека омогућава лаку проходност 
кроз мреже и поред у потпуности колорног графичког 

садржаја и уз подршку за 
српска слова а бесплатни чи-
тач ових датотека је присутан 
на скоро сваком рачунару у 
свету. 
Поред лаког архивског 
приступа свим бројевима 
листа, олакшана је дистри-
буција нових бројева и, што 
статистика сајта потврђује, 
повећан тираж за велики 
број преузетих електронских 
копија.  

  Уштеда преко интернета 
Светски економски стручњаци слажу се у оцени да ин-
тернет презентовање и уопште електронске публика-
ције и комуникације могу у многоме да рационализују 
и смање трошкове информисања и маркетинга у време 
светске економске кризе те се њихова примена и развој 
несметано а чак и појачано наставља. Дакле, не само у 
овој области ЈКП „Паркинг сервис” је предузеће 21. века.

  Мултимедијални садржаји на YouTube-у
Од недавно, у Служби за односе са јавношћу појавила 
се идеја и потреба за публиковањем мултимедијалних 
садржаја. Како би се широкој јавности а и унутар преду-
зећа показале разне 
радио и телевизијс-
ке емисије и други 
м у л т и м е д и ј а л н и 
садржаји у вези са 
Предузећем и де-
латношћу уопште. 
На најпознатијем 
светском сајту за 
публиковање мулти-
медијалног садржаја 
YouTube-у отворен је 
налог „Паркинг сервиса“. Постављен је и заштитни знак 
и кратки текст о Предузећу, али и оно најважније велика 
количина видео и аудио материјала, радио и тв емиси-
ја и изјава. Целом овом садржају се врло лако приступа 
преко почетне стране интернет презентације „Паркинг 
сервиса“ или преко веза постављених у оквиру вести са 
којом је у вези материјал.                          

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ПРЕДУЗЕЋА – 
ЛЕТЊИ СВЕТИ САВА

ЈОШ ЈЕДАН КОРАК - 
SMS И У ЗРЕЊАНИНУ

Ђорђе Раду и Иван Ферко

Бојан Радојевић
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ПАРКИНГ сЕРВИс
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Нови Сад
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Према резултатима 
истраживања које 
је обавила компа-
нија за пружање 
услуга на подручју 
некретнина, Colliers 

International, уколи-
ко желите да парки-

рате свој аутомобил у Сингапуру, за осам 
сати платићете 12 евра. Најскупље парки-
рање је у Лондону и износи 41 евро, док 
је Амстердам на другом месту са 39 евра. 
По критеријуму осмочасовног паркирања, 
треће место заузео је лондонски West End 
где се паркирање наплаћује 36 евра. Најеф-
тиније паркирање је у Њу Делхију и износи 
само 1 евро.

Уколико се нађете у Лондону, 
за осмочасовно паркирање 
мораћете да издвојите 41 евро

Људи и догађаји

Паркинг за жене у Хрватској
Подземна гаража “Стари град” у Ријеци има једну новину 
- женска паркинг места. Осим препознатљиве ознаке за 
паркинг, на зиду је нацртан и лик особе у хаљини. Људима 
вероватно прво прође кроз главу да је реч о женском 
тоалету или да морају на себи имати женску хаљину како би 
се паркирали.
За жене је у ријечкој гаражи резервисано девет од 400 

места, а од “мушких” места се разликују по ширини. “Јутарњи 
лист” објављује да кориснице ових места имају на располагању чак метар и 30 cm 
више простора од мушкараца. Да ли се мисли да жене возе пространије (скупље) 
аутомобиле од мушкараца или су места већа због стереотипа да жене не знају да се 
паркирају? Власници гараже тврде да су женска паркинг места већа због мајки са 
дечијим колицима које би на тај начин лакше излазиле и улазиле у аутомобиле. Одмах 
се намеће следеће логично питање - да ли то значи да очеви не возе децу у колицима? 
Творци ове идеје нису успели да одговоре како ће знати да ли је на паркинг месту 
„мушки” или „женски” ауто!

Ризично паркирање: Покушај једне Немице да паркира 
аутомобил у јавној гаражи могао је да заврши трагично, 
али крај је, ипак, био срећан, а призор који су ватрогас-
ци затекли подсећао је на акциони филм. Уместо кочни-
це, 49-годишња жена из Лангенхагена, на северу земље, 
притиснула је гас и возило је кренуло уназад, оставши 
да виси изнад улице, до пола заглављено у спољашњој 
конструкцији гараже.

Женска паркинг места су шира 
од “мушких” за метар и 30 cm

41 € за паркирање у Лондону

ИЗ СВЕТА


